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

TRZYMAJMY KCIUKI ZA REALIZACJĘ 
INWESTYCJI DROGOWYCH!

W bieżącym roku w naszej 
dzielnicy planowane są niżej 

wymienione remonty dróg, będących  
w utrzymaniu Miasta:
● ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. 
Przybyszewskiego do wiaduktu PKP;
● ul. Lea, na odcinku od ul. Przybyszew- 
skiego do ul. Armii Krajowej;
● ul. Pasternik, na odcinku od ul. Oj-
cowskiej do Granicy Miasta, na oby-
dwóch kierunkach;
● ul. Balicka, na odcinku od ul. prof. Teo-
dora Spiczakowa do granicy miasta.
Szacowany koszt remontów wyniesie 
około 8 000 000 zł.

Ponadto Zarząd Dzielnicy zgłosił do 
remontów w ramach środków miejskich 
ulice: Władysława Żeleńskiego, Halczy- 
na, Wallek-Walewskiego, Wiedeńską, 
Krakusów, Tadeusza Boya-Żeleńskiego.
Remonty te mają szansę realizacji w ko- 
lejnych latach. Niezależnie od miejskich 

Pragnę jednak przypomnieć, że in-
westycje mogą być zagrożone, jeżeli 
wpływy do Budżetu Miasta z przynależ- 
nych mu podatków, dotacji i subwencji 
będą niższe od planowanych, a na to wła-
dze Miasta i Dzielnicy nie mają zbyt du-
żego wpływu. Trzymajmy zatem kciuki,  
by w kasie Miasta nie brakło pieniędzy  
i planowane inwestycje drogowe, i nie  
tylko, zostały w pełni zrealizowane.

list rankingowych Rada Dzielnicy za-
planowała na ten rok, z własnych środ-
ków budżetowych, dwie inwestycje:
● Budowa oświetlenia na ul. Tetmajera, 
na odcinku od rondka do ul. ks. Trusz-
kowskiego. Zakres planowanej inwesty- 
cji na ten rok to wykonanie projektu. 
Planowana kwota na zadanie: 15 000 zł. 
● Dofinansowanie wykonania projektu 
przebudowy ul. Wierzyńskiego i uzy-
skanie pozwolenia na budowę. Plano-
wana kwota na to zadanie: 6 000 zł.

Oprócz zadań inwestycyjnych w pla- 
nie na ten rok mamy remont fragmentu 
ul. Brzezińskiego oraz remont chodni-
ków po północnej stronie ul. Wiedeń-
skiej, do wyczerpania zaplanowanych 
środków finansowych na ten cel, które 
wynoszą 677 000 zł.

ul. Armii Krajowej ul. Lea

Propozycja nowych stawek 
to 27 zł od osoby dla nie-
ruchomości mieszkalnych 
i 97 zł za pojemnik 1100 
litrów w przypadku nieru-
chomości niemieszkalnych. 
Obecnie stawka opłaty 
wynosi 23,00 zł od 
mieszkańca i 58,20 
zł za pojemnik 1100 
litrów w przypadku 
nieruchomości nie-
mieszkalnych.

Nowymi zasa-
dami gospodarowa-
nia odpadami zajęli 
się radni podczas 
ostatniej sesji. Gło-
sowanie zaplanowa-
no na 27 kwietnia.

ul. Armii Krajowej
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Drodzy Mieszkańcy!

WOJCIECH LITWICKI
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: wojteklit@tlen.pl

Minęły trzy miesiące od ostat-
niego wydania „Gazety Brono- 

wickiej”. Z jednej strony to zaledwie 90 
dni, ale jak wiele się na świecie, a także 
w naszym życiu, zmieniło. 

Za nami Święta Bożego Narodzenia, 
które obchodziliśmy w trudnych wa-
runkach obostrzeń związanych z pan-
demią. Był to niezwykle trudny czas, 
ograniczonych kontaktów, nawet w gro- 
nie rodzinnym. Potem Nowy Rok, czas 
dobrych życzeń, ale i nadziei, że nad-
chodzące miesiące będą sprzyjać reali-
zacji marzeń i spełnieniu tych życzeń. 

Już pierwsze dni stycznia 2022 roku 
były trudne i niosły ze sobą niepokój, 
zwłaszcza dla ludzi starszych i schoro-
wanych, bo następował szybki wzrost 
zachorowań na covid, a co najgorsze 
wzrastała śmiertelność. 

W okresie tym również przyszło 
rozczarowanie, że wprowadzony przez 
rząd tzw. „Nowy ład” okazał się niedo- 
pracowany i zamiast uporządkować 
system podatkowy, to wprowadził total- 
ny bałagan. Dla wielu Polaków miało to 
przynieść wymierne korzyści, a stało się 
dokładnie odwrotnie. 

Miesiąc luty przyniósł nam wojnę 
w Ukrainie. Działania wojenne w bez-
pośrednim sąsiedztwie naszej granicy 
przyprawiają nas o niepokój, czy dzia-
łania Rosji nie będą eskalowane. Ale 
ostatnie tygodnie to także wytężony 
okres pomocy mieszkańców Bronowic 
na rzecz uchodźców z Ukrainy. Wielu 
naszych mieszkańców przyjęło bez za-
stanowienia do swoich domów kobiety 
z dziećmi, a nie rzadko całe rodziny. To 
także czas licznych zbiórek darów wy-
syłanych do Ukrainy. Przed nami kolej- 
ne problemy, a są związane z udostęp-
nieniem miejsc dla dzieci ukraińskich  
w naszych przedszkolach i szkołach. Ale 
jestem dobrej myśli, że tyle dobra ile 
przy tej okazji wypływa z ludzi na całym 
świecie zwycięży zło, jakim jest wojna. 

Niech to dobro i życzliwość do drugiego 
człowieka nigdy w nas nie wygasa. 

Każdy nadchodzący dzień zmusza 
nas również do podejmowania działań 
na rzecz poprawy warunków naszych 
mieszkańców. Jesteśmy na etapie opi-
niowania niezwykle ważnej inwesty-
cji – „Trasy Balickiej”. Rada Dzielnicy 
podjęła działania zmierzające do za-
opiniowania przedłożonych przez biu-
ro projektów kilku wariantów tej tra-
sy. Poza opinią zostały wypracowane 
liczne uwagi, dotyczące między innymi 
ochrony środowiska, rozwiązań prze-
biegu trasy, ekranów akustycznych,  
a także niezbędnych nasadzeń. Jednym 
z kolejnych etapów opiniowania tej tra-
sy będą również konsultacje społeczne, 
przeprowadzone przez inwestora.

Nie mniej czasu poświęcamy mo-
dernizacji Amfiteatru na os. Widok. Za- 
rząd Zieleni Miejskiej wygospodarował 
środki na opracowanie projektu, który 
przewiduje wybudowanie sceny, moder-
nizację miejsc siedzących na widowni,  
a także uporządkowanie otoczenia.

Zostały już rozpoczęte prace przy 
przebudowie Skateparku. Mamy na-
dzieję, że już niedługo będzie udostęp-
niony młodzieży naszej dzielnicy tor  
z prawdziwego zdarzenia, do uprawia-
nia tego ekstremalnego sportu. 

Jedna z najważniejszych inwesty-
cji naszej Dzielnicy, jaką jest budowa 
Przedszkola na osiedlu Widok, przebie-
ga zgodnie z planem i z każdym dniem 
widzimy postępy prac budowlanych. 
Aktualnie jest już wybudowany parter 
tego budynku i trwają prace nad bu-
dową piętra. Ku radości najmłodszych  
i ich rodziców zaczyna powoli wyłaniać 
się nowy budynek. 

Oczekujemy, że w najbliższych dniach 
rozpoczną się już prace remontowe przy  
ul. Rydla 11, 13 i 15, a w ich ramach 
nastąpi przebudowa dróg i chodników. 
Zarząd Dzielnicy oraz Radni okręgów 
„Rydla”, Pani Małgorzata Turek i Łu-
kasz Krajewski, wykorzystali wszelkie 
możliwe środki, by prace te wreszcie 
zostały podjęte przez Zarząd Dróg Mia-
sta Krakowa. 

Nie można pominąć determinacji 
członka Zarządu, Pana Michała Pła-
zy, w dążeniu do realizacji projektu 
obywatelskiego z 2019 roku „Łączymy 
dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. 
Na Błonie”. W ostatnim czasie, po trud-
nych negocjacjach z udziałem Zarządu 
Dróg Miasta Krakowa, udało się prze-
konać wszystkie strony do etapowania 
tego przedsięwzięcia. To pozwoli na roz- 
poczęcie prac już niebawem. 

W ostatnim czasie wraz z przewodni- 
czącym Bogdanem Smokiem odbyliśmy 
spotkanie z Komendantem Komisaria- 
tu IV Policji, insp. Krzysztofem Marty- 
ką. Omówiliśmy sprawy dotyczące bez- 
pieczeństwa na terenie naszej dzielnicy 
oraz bezpośredniej współpracy. Doszło 
również do spotkania z Naczelnikiem 
Straży Miejskiej, Panem Mariuszem Ja- 
nikiem, podczas którego przedstawili-
śmy problemy związane z parkowaniem 
na terenie dzielnicy, a także z usuwa-
niem porzuconych samochodów, parku-
jących na drogach osiedlowych.

Mimo trudnych dni nie opuszcza 
mnie optymizm i wierzę, że wiele po-
zytywnych zdarzeń jest przed nami, 
czego sobie i naszym mieszkańcom 
Bronowic z całego serca życzę, na te 
wiosenne dni. ◁▷

Amfiteatr na os. widok i budynek przedszkola w trakcie budowy
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BRONOWICE 
   MAŁE
MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl

Szanowni Państwo, pozwolę so-
bie na kilka słów o Bronowicach 

Małych. Wciąż zmagam się z tematem 
Parku Tetmajera i wciąż to zadanie ma 
bardzo „pod górę”, ale obiecuję nie spo-
cząć, aż park nie powstanie. Obecnie 
posiadamy dokumentację na wyko-
nanie 1 etapu parku: od parkingu do 
źródełka (dokumentacja w formie zgło-
szenia). Po tak długim czasie decyzja 
o pozwoleniu na budowę podobno już 
jest na ostatniej prostej (projekt doty-
czy terenu wzdłuż Bronowickiej Strugi, 
stawu i lasu), więc trzymajmy kciuki. 
Opóźnienia były spowodowane wpro-
wadzeniem nowych przyłączy mediów 
na terenach przeznaczonych na park  
i koniecznością uzgadniania jego pro-
jektu z przebiegiem nowych instalacji 
przez teren projektowanego parku.  

W najgorszej sytuacji jest projekt 
chodnika od ul. Peipera do dawnej pa-
sieki. Tam uzgodnienia z Tauronem, 
dotyczące oświetlenia i inne pomysły 
(np. poszerzenie ul. Tetmajera tylko na 
tym odcinku do pełnowymiarowej dro-
gi z obustronnym chodnikiem i ścieżką 
rowerową, czyli całkowita dewastacja 
zieleni w otoczeniu parku, a następnie 
wpuszczenie tego króciutkiego odcin-
ka, przebudowanego gigantycznym na-
kładem kosztów, w nieprzebudowane 
kilka kilometrów ulice Tetmajera i Łu- 
paszki) spowodowały, że to zadanie 
ciągnie nam się już dwa lata… Sam pro-
jekt chodnika, a gdzie budowa? No nie 
ma lekko, ale wierzę, że w końcu Park 
Tetmajera zacznie być budowany, a nie 
tylko projektowany. 

W Budżecie Obywatelskim zwycię-
żył, w projektach dzielnicowych, pro-
jekt ŁĄCZYMY PARKI, który napisa-
łyśmy wraz z Katarzyną Frankiewicz-
-Oprocha. Kwota 630 tysięcy zł zosta-
nie przeznaczona na zajęcia w brono-
wickich parkach, ale też na niezbędną 

infrastrukturę i ich uporządkowanie. 
Porządki zaczynamy od Parku Radzi-
kowskiego. Z pieniędzy wygranego pro-
jektu najpierw zostaną usunięte z parku 
stare betonowe słupy oświetleniowe, 
betonowe postumenty, murki, elemen-
ty przyłączy prądu – szacowany koszt 
tych prac to ok. 80 tys. zł. Dodatkowo 
chcemy, aby w Parku Radzikowskiego 
w ramach realizacji projektu ŁĄCZY-
MY PARKI znalazły się ławki i kosze. 
W ramach tego zadania, na parkingu 
przy ul. Tetmajera, już wkrótce pojawi 
się na jeden dzień serwis rowerowy, aby 
udzielać za darmo podstawowych po-
rad, dotyczących bezpiecznego roweru. 
Jego pracownicy wykonają też podsta-
wowe, drobne prace przy rowerach. Ta-
kie spotkania z serwisem odbędą się we 
wszystkich bronowickich parkach. 

Trwa też wyłanianie realizatora zajęć 
sportowych na świeżym powietrzu, dla 
osób w każdej grupie wiekowej. Fizjote-
rapeuci poprowadzą gimnastykę na świe- 
żym powietrzu, a z trenerami planowane 
są treningi nordic walking, jogi, tai chi.  
   Wraz z innymi radnymi odbyliśmy 
długie spotkanie z Zarządem Dróg Mia-
sta Krakowa. Podczas spotkania pod- 
niosłam kwestię konieczności znalezie-
nia rozwiązania wąskiego odcinka ul. 
Władysława Żeleńskiego (innego niż 
zaproponowane przez Biuro Miejskiego 
Inżyniera Ruchu, jakim było wyburze-
nie istniejącego chodnika, przeniesienie 
mediów i chodnika na stronę, gdzie teraz 
są pola, i wybudowanie zatoki do mija-
nia w miejscu istniejącego, wyremon-
towanego chodnika – takie rozwią-
zanie zaproponowano, aby zapewnić 
maksymalną widoczność, ale koszty 

realizacji tego pomysłu są absurdalne). 
Zwróciłam również uwagę na potrzebę 
remontu nawierzchni zarówno tej ulicy, 
jak i ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego oraz 
konieczność wybudowania chodnika na 
ul. Tetmajera. Poprosiłam też o kosztorys 
wybudowania chodnika do osiedla Złota 
Podkowa (w związku z nieobecnością 
na spotkaniu radnego tego okręgu). Tych 
problemów nie rozwiążemy szybko, ale 
trzeba wciąż je pokazywać w nadziei, że 
w końcu uda się doczekać ich realizacji. 

Pragnę Państwa poinformować, że 
wkrótce czeka nas remont nawierzchni 
ul. Pasternik, na odcinku od ul. Ojcow-
skiej w kierunku Katowic, więc czekają 
nas utrudnienia komunikacyjne w tym 
rejonie, towarzyszące tego typu pracom.

W ostatniej edycji Budżetu Oby-
watelskiego, oprócz projektu ŁĄCZY-
MY PARKI, zgłosiłam projekt budowy 
oświetlenia na ulicy Tetmajera, od ulicy 
Truszkowskiego do ronda przy stawie. 
Projekt przegrał w głosowaniu, ale Za-
rząd i Radni naszej dzielnicy wykazali 
zrozumienie dla potrzeby jego realizacji 
i jednogłośnie przeznaczyliśmy na pro-
jekt i budowę oświetlenia na tym od-
cinku ul. Tetmajera 315 tys. zł. W tym 
roku zaczynamy od projektu i jeśli nic 
złego się nie wydarzy oświetlenie po-
wstanie w przyszłym roku. 

W związku z Państwa pytaniami 
wyjaśniam, że niestety nie jestem Rad-
ną ulic: Katowickiej i Zielony Most ani 
osiedli Złota Podkowa i Mieszkaj w Mie- 
ście. Mój okręg to ulice: W. Tetmajera, 
W. Żeleńskiego, Tadeusza Boya-Żeleń-
skiego, Truszkowskiego, Pod Strzechą, 
Pasternik i Palmowa. ◁▷
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17 grudnia 2021 roku to nowa, 
ważna cezura w historii Bro- 

nowic. Tego dnia odeszła w zaciszu swo-
jego domu i w otoczeniu najbliższych 
wielka postać, dla wielu niedościgniony 
wzór i autorytet, strażniczka polskiej 
historii, tradycji i kultury – Pani Maria 

śp. Maria rydlowa
(1924-2021)

Rydlowa. Tego dnia wraz z jej śmiercią 
zakończyła się pewna epoka.

Pani Maria Rydlowa z Bronowicami 
była związana od pokoleń. Pochodziła 
z rodziny Trąbków, których nazwisko 
pojawia się w dokumentach dotyczą-
cych wsi Bronowice Małe już  w XVII 
wieku. Przyszła historyczka literatury 
i kustosz Muzeum Młodej Polski „Ry- 
dlówka” urodziła się 26 lutego 1926 
roku, jako córka Karola i Stanisławy 
Trąbków. Tu w Bronowicach wychowa- 
ła się w swoim domu rodzinnym przy 
ul. Zielony Most, tu chodziła do szko-
ły, która wówczas znajdowała się jesz-
cze w budynku przy początku rogu ul. 
Włodzimierza Tetmajera, i tu dożyła 

Bronowice 
Pani Marii Rydlowej

pięknego, sędziwego wieku mieszkając 
w zabytkowym dworku „Rydlówka” – 
będącego na pół domem, na pół mu-
zeum. Od dziecka dorastała wśród ech 
Młodej Polski i osobiście poznała wielu 
gości najsłynniejszego polskiego we- 
sela – Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołaj- 
czykówny. Zamiłowanie do polskiej hi-
storii i literatury przejawiała już od naj-
młodszych lat, a studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 
uczęszczała na wykłady Kazimierza 
Wyki, Juliusza Kleinera i Stanisława 
Pigonia, tylko jeszcze bardziej wzmoc-
niły jej pasję i dały jej solidne podstawy 
do podjęcia wyzwań na tym polu.

Do Rydlówki po raz pierwszy tra-
fiła jako nastolatka, latem 1941 roku. 
Pomagała w opiece nad Jędrusiem – 
synem Hali i Zdzisława Mrożewskich, 
którzy w tamtym okresie mieszkali  

w dworku. Wtedy też poznała Helenę, 
córkę Lucjana Rydla i jej męża Zdzi- 
sława Rydla, a także ich syna a swojego 
przyszłego męża – Jacka.

Latem 1944 roku wstąpiła do Armii 
Krajowej. Pełniła funkcję łączniczki. 
Jak pisze we wspomnieniach: 

„Dzień przysięgi to jeden z najpięk-
niejszych dni w moim długim życiu. 
Po klęsce wrześniowej, niespodziewa-
nej, upokarzającej, po czterech latach 
okrutnej okupacji – latach niepew-
ności, czy wychodząc z domu wrócę, 
czy zastanę w nim moich najbliższych, 
jakie wiadomości mnie dopadną, kogo 
aresztowano, kogo wywieziono, kogo 
rozstrzelano – nadszedł czas walki, 
czas odwetu. Zostałam łączniczką IV  

EWELINA RADECKA
JOANNA ZDEBSKA-SCHMIDT
Muzeum Krakowa

Osadzanie chochoła - „Rydlówka”, listopad 2015 r.

Maria Rydlowa
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i V kompanii zgrupowania akowskie-
go „Żelbet”. 

Pocztę oraz czasopisma akowskie 
(…) nosiłam w torbie z podwójnym 
dnem, uszytej z czarnego materiału. 
(…) Zanosiłam pocztę „Godziembie”, 
porucznikowi Janowi Puckiemu, na 
ulicę Na Błonie, i „Hełdanowi”, porucz- 
nikowi Władysławowi Łojkowi na uli- 
cę Złoty Róg. (…) Znałam wszystkie 
drogi i ścieżki w Bronowicach, wszyst- 
kie przełazki, znałam mieszkańców, 
policjantów, zwłaszcza tych mieszka-
jących od dawna w Bronowicach (…) 
Nigdy, idąc nocą nie świeciłam latar-
ki, czułam się bardziej bezpieczna bę-
dąc niewidoczna.”

Po wojnie, po ukończeniu studiów 
rozpoczęła pracę w Wydawnictwie Li-
terackim, gdzie przepracowała niemal  
40 lat. Była m.in. kierownikiem działu 
literatury historycznej i wspomnienio-
wej. Wydawała czasopismo „Krakowia-
nie”, była wybitną edytorką, opracowu-
jąc pisma klasyków polskiej literatury 
przełomu XIX i XX wieku. Najwięcej 
czasu i uwagi poświęciła jednak spu-
ściźnie Stanisława Wyspiańskiego. Naj- 
pierw pod kierownictwem  profesora 
Leona Płoszewskiego pracowała w ze-
spole redagującym szesnastotomowe 

krytyczne wydanie ,,Dzieł zebranych” 
Wyspiańskiego. Następnie, także z pro- 
fesorem Płoszewskim, przygotowywała 
księgę wspomnieniową „Wyspiański 
w oczach współczesnych” i rozpoczęła 
wspólnie z nim pracę nad wydaniem 
„Listów zebranych Wyspiańskiego”. Po 
śmierci profesora samodzielnie dokoń-
czyła rozpoczętą pracę.  

Maria Rydlowa w świadomość wie- 
lu osób wpisała się jednak nie jako edy- 
torka dzieł Wyspiańskiego czy zasłużo- 
ny działacz konspiracji, ale wyjątkowa 
kustosz powstałego w 1969 roku Mu-
zeum Młodej Polski „Rydlówka”. Opie- 
kę nad muzeum przejęła po śmierci 
Heleny Rydlowej. Pokolenia zwiedza-
jących z sentymentem wspominają jej 
oprowadzania i wykłady opowiadające 
nie tylko o historii „Wesela”, lecz przede 
wszystkim o Ojczyźnie, odpowiedzial-
ności, znaczeniu wolności i niepodle-
głości. Jej osobowość, pasja, wiedza 
oraz osobiste wspomnienia i doświad-
czenia ukształtowały muzeum w Ry-
dlówce i nadały mu niepowtarzalny 
charakter.

Uroczystości pogrzebowe i odpro-
wadzenie Zmarłej na miejsce wiecz-
nego spoczynku odbyły się 10 marca 
2022 roku. Przesunięcie uroczystości 

w czasie wynikało z sytuacji pande-
micznej i ograniczeń sanitarnych. Po 
uroczystej Mszy Świętej, która odbyła 
się w kościele św. Antoniego w Brono-
wicach Małych, Pani Maria Rydlowa 
spoczęła w rodzinnym grobie na cmen- 
tarzu na Pasterniku. Podczas uroczy-
stości odśpiewana została ulubiona 
pieśń Pani Marii Rydlowej:

Śpij kolego – twarde łoże,
Obaczym się jutro może.
 Śpij kolego, bo na wojnie
 Tylko w grobie jest spokojnie.
Śpij kolego, w ciemnym grobie
Niech się Polska przyśni tobie.

Dzień po uroczystościach pogrzebo- 
wych 11 marca 2022 roku w Rydlówce 
odbył się „Wieczór wspomnień”. Akto- 
rzy Regionalnego Teatru Złoty Róg od- 
czytali fragmenty książki Pani Marii  
Rydlowej „Moje Bronowice, mój Kra- 
ków” i odśpiewali fragmenty pieśni,  
a zaproszeni goście – członkowie Ro-
dziny, przyjaciele, współpracownicy –  
uzupełnili te wypowiedzi swoimi wspo- 
mnieniami. Nagranie z tej uroczysto-
ści jest dostępne na profilu w mediach 
społecznościowych Rydlówki. 

„W Krakowie mi nieskończenie smutno, tak że nie mogę miejsca znaleźć, gdzie by iść, 
gdzie by siedzieć, ani co robić, ani czytać. Jeden tylko Wawel i okolica nad Wisłą, co by mię 
ciągnęła ciągle, więc też tam wciąż siedzę i ani mogę gdzie stamtąd odejść, bo mi wszędzie 
gdzie indziej smutno bardzo”.

(z listu Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera z 21 października 1892 r.)

Od zarania dziejów ludzkość korzystała z dobrodziejstwa rzek, z drugiej jednak strony 
w przypadku powodzi rzeki bywały realnym zagrożeniem. Od zawsze też kształtowały kra-
jobraz naturalny i były istotną częścią ekosystemu. Pełniły także funkcje gospodarcze: na 
ich brzegach powstawały przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, korzystające z łatwego 
dostępu do wody. Rzeki umożliwiały transport, służyły higienie, wreszcie – były miejscem 
rekreacji. Ten ostatni aspekt obecnie dominuje, dlatego został wybrany jako temat pierw- 
szej wystawy o Wiśle w Muzeum Krakowa. (...) Wisła kojarzy się dziś mieszkańcom Krakowa 
głównie z miejscem spędzania czasu wolnego – w sposób bardzo różnorodny. Za punkt wyj- 
ścia na wystawie został przyjęty stan współczesny jako pretekst do spojrzenia wstecz, by 
pokazać historyczne korzenie poszczególnych sposobów rekreacji nad rzeką – ich ciągłość 
i zmianę. Wątki takie jak wykorzystanie Wisły w celach transportowych, gospodarczych, 
zagrożenie powodziowe stanowią jego kontekst oraz tło historyczne.

Tytułowa „re-kreacja” oznacza nie tylko relaks i wypoczynek. Forma zapisu sugeruje 
zaś, że obecnie temat sposobu wykorzystania rzeki jest na nowo szeroko dyskutowany, 
ścierają się różne pomysły i opinie. W ostatnich latach zauważyć można ponowny zwrot 
miast ku rzekom, docenienie ich roli w przestrzeni miejskiej. Powstają liczne projekty re-
witalizacji, zmierzające do odtworzenia pozytywnych relacji miast z rzekami. Ich celem jest 
przekształcenie terenów nadrzecznych, nadanie im nowych funkcji, głównie reprezentacyj-
nych i rekreacyjnych. Rzeka w mieście ma być jego wizytówką. Także krakowska Wisła i jej 
najbliższa okolica są przekształcane, niejako kreowane na nowo poprzez działania instytucji 
miejskich, podmiotów komercyjnych, aktywistów, wreszcie poprzez codzienną aktywność 
jej użytkowników. Na wystawie prezentujemy różne punkty widzenia, umożliwiamy dys-
kusję, oddajemy głos rozmaitym środowiskom. Zależy nam również na tym, by pokazać 
sylwetki osób zasłużonych, dla których Wisła stała się swoistym sposobem na życie. Jako 
„Rzecznicy Wisły” pojawiają się oni w poszczególnych salach. MK (www.muzeumkrakowa.pl)
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Od kilku dni z niepokojem ob-
serwowałem prognozowane na 

sobotni ranek gwałtowne załamanie 
pogody. Po krótkim wahaniu postano-
wiłem jednak nie odwoływać autoka-
rowej wyprawy, którą zatytułowałem 
„Pogranicze Małopolski i Świętokrzy-
skiego”. Przecież większość czasu tej 
pierwszej wycieczki mieliśmy spędzić 
zwiedzając wnętrza muzeów i kościo-
łów. Z tego względu nawet gdyby deszcz 
padał przez wiele godzin, to dyskomfort 
uczestników wycieczki byłby najwyżej 
umiarkowany. Faktycznie już w dro-
dze do kościółka w Prandocinie, który 
był pierwszym przystankiem na trasie, 
rozpadało się tak, że dopiero we wnę-
trzu świątyni znaleźliśmy ciszę i uko-
jenie. Lecz już pół godziny później na 

kolejnym etapie, przy Bazylice Bożo-
grobców w Miechowie, opatrzność zda- 
ła się nad nami ulitować i zakręcić ku-
rek „niebiańskiego prysznica” na całą 
resztę długiej podróży. To nam wy-
starczało. Jeśli chodzi o moje wrażenia  
z miechowskiej bazyliki to powiem 
krótko – wcześniej byłem tu dwa razy, 
ale prawdziwie wartościowe jest dopie-
ro oprowadzenie przez dobrego prze-
wodnika, którego ciekawe opowieści  
o kościele co rusz przeplatały się z hi- 
storią Polski, jej wzlotami i upadkami. 
Niezłe wrażenie zrobiło na mnie rów-
nież mało znane pobliskie Muzeum Re- 
gionalne Ziemi Miechowskiej. 

W naszej dalszej eskapadzie na pół-
noc, po przekroczeniu granicy woje-
wództwa świętokrzyskiego, odniosłem 
wrażenie jakbym znalazł się w trochę 
innej Polsce. Jakbym odbył podróż  
w czasie cofając się co najmniej kilka 
dekad. Przypomniały mi się te stare 
zdjęcia Krakowa z lat 70., kiedy widok 
fasad wielu zabytkowych kamienic 
krakowskiego Starego Miasta pozo-
stawiał sporo do życzenia. Na krakow-
skim Kazimierzu to zjawisko było po-
wszechne, nawet  jeszcze kilkanaście 
lat temu. Wiele atrakcyjnych zabytków 
województwa świętokrzyskiego, po-
przez konserwatorskie niedofinanso-
wanie wydaje się zapomniane. Wśród 
nich można wymienić zwiedzane przez 
nas takie perły architektury, jak swoją 
genezą sięgające połowy XII wieku Ar-
chiopactwo Cystersów w Jędrzejowie, 
albo manierystyczny Zamek Mirów –
dzieło Santi Gucciego z końca XVI wieku 

w typie palazzo in fortezza. Warto było 
też wpaść do zapomnianego i leżącego 
na uboczu sancygniowskiego kościoła, 
z bogato wyposażonym wnętrzem i tuż 
obok leżącej rezydencji Deskurów, cho-
ciaż szkoda, że dosyć zniszczonej i nie-
udostępnionej do zwiedzania. Docenić 
też wypada jędrzejowskie Muzeum im. 
Przypkowskich, niesłusznie zwane po-
tocznie Muzeum Zegarów. Istniejąca 
tu bogata, trzecia co do wielkości na 
świecie kolekcja zegarów słonecznych, 
stanowi obecnie tylko część ekspozycji. 
Całe urządzone w dwóch kamienicach 
muzeum należycie i wszechstronnie 
ukazuje warunki życia bogatych miesz-
czan i inteligenckich elit Jędrzejowa 
XIX i znacznej części XX wieku. 

W liczących obecnie niespełna ty-
siąc mieszkańców Działoszycach zrobi-
liśmy postój, aby poczuć lepiej klimat 
licznych mijanych po drodze, na swój 
sposób egzotycznych, małych mia-
steczek z niewielkimi domkami tuż 
przy drodze, gdzie obok położonego  
w centralnej części kościoła katolickie-
go najczęściej w bocznej uliczce można 
trafić na ruiny synagogi – dziś nieme-
go świadka tragicznych losów żydow-
skich mieszkańców, wymordowanych 
podczas niemieckiej okupacji. Zawsze 
ilekroć przejeżdżaliśmy przez taką  
miejscowość w myślach słyszałem echo 
pieśni „Miasteczko Bełz” w wykonaniu 
Magdy Umer.

Pole bitwy pod Racławicami to już 
ostatni przystanek naszej pierwszej  
autokarowej wędrówki. Tutaj przewod-
nik opowiadający dzieje początków  

Wycieczka 
pierwsza z dziesięciu
9 kwietnia 2022

WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

fo
t.

 D
ag

m
ar

a 
Ro

m
an

ow
sk

a

fo
t.

 J
ul

ia
n 

Śl
us

ar
cz

yk

Kto z czytelników wie dlaczego brak wejścia w fasadzie cysterskiego kościoła?

Pomnik Bartosza Głowackiego – Racławice
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◁▷

OGŁASZAMY NABÓR 
DO AMATORSKIEGO

ZESPOŁU TEATRALNEGO
DZIAŁAJĄCEGO 

Nabór do Teatru Złoty Róg

Wspólnie przygotujemy 
nową sztukę teatralną, którą 
wystawimy jesienią 2022 r.

○ Czujecie się na siłach, 
   aby spróbować?

○ Wcześniejsze doświadczenie
   nie jest wymagane.

○ Najważniejsza jest pasja
   i zaangażowanie!
○ Minimalny wiek kandydatów:
   16 lat.

Piszcie na: 
teatrwbronowicach@gmail.com

Projekt jest realizowany w ramach zadania 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 
pn. „Pakiet Kultury dla Bronowie i Mydlnik” 
(BO.D6.34/21)

W BRONOWICACH MAŁYCH

ZAPRASZAMY!

Insurekcji roku 1794 naprawdę zdzi-
wił się bardzo, gdy uczestnicy, a raczej 
uczestniczki wycieczki – gdyż w zde-
cydowanej większości były to Panie –  
z przejęciem i zainteresowaniem słu- 
chały wcale niekrótkiej opowieści o słyn- 
nej bitwie.

I tak pełni wrażeń po całodziennej 
eskapadzie wróciliśmy do Krakowa.

PS
Nasze wycieczki są finansowane  

z zadania Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Krakowa „Pakiet Kultury dla 
Bronowic i Mydlnik”. Może się na nie 
zapisać każdy mieszkający w Dzielni-
cy VI, w wieku powyżej 14 lat. Więcej 
szczegółów w ogłoszeniu powyżej.
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XXXVIII sesja Rady 
Dzielnicy VI 

Bronowice odbyła się 16 grudnia 2021 r. 
Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXVIII/269/2021
w sprawie koncepcji projektowej wykona-
nej w ramach projektu Budżetu Obywatel-
skiego „TAK, dla parku przy forcie w Bro-
nowicach” wykonanej na zlecenie Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/270/2021 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2022.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/271/2021
w sprawie likwidacji progu zwalniającego 
na ul. Wesele w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/272/2021
w sprawie projektu budowlanego dla zada-
nia dotyczącego przebudowy drogi publicz-
nej ul. Hamernia na odcinku od ul. Na Bło-
nie do zjazdu na działkę nr 326/10 obr. 6 
Krowodrza w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/2021
w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/274/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 29 stycznia 
2019 r. w sprawie powołania Komisji Infor-
macji i Promocji Rady Dzielnicy VI.

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE— • –

POSZUKUJE KANDYDATÓW 
DO PEŁNIENIA FUNKCJI 

RODZINY ZASTĘPCZEJ DLA DZIECI  
POZBAWIONYCH OPIEKI RODZICIELSKIEJ 

Szczególnie jesteśmy zainteresowani 
tworzeniem rodzin zastępczych o charak-
terze długotrwałym i specjalistycznym. 
Poszukujemy również chętnych na prowa-
dzenie rodzinnego domu dziecka na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków. 

gdzie można uzyskać szczegółowe informacje  
o warunkach jakie winni spełnić kandydaci na 
rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne 
domy dziecka.

ZAINTERESOWANYCH 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
Z ZESPOŁEM ds. RODZINNEJ 

PIECZY ZASTĘPCZEJ 
ul. Na Kozłówce 10 

tel. 12 422 29 94 

21 marca br. ruszyła kolejna, 
9. już edycja Budżetu Oby-

watelskiego w naszej dzielnicy. Czas na 
zgłoszenia mija 25 kwietnia.

 W tym roku kwota przeznaczona na 
realizację projektów o charakterze ogól- 
nomiejskim wynosi 7,6 mln zł. Koszt 
realizacji jednego projektu nie może 
być niższy niż 25 tys. zł oraz wyższy niż 
1,52 mln zł. W przypadku projektów dla 
Dzielnicy VI minimalna wartość zgło-
szonego projektu to 2,5 tys. zł, a maksy- 
malna to nieco ponad 669 tys. zł. Całko-
wita pula środków w roku 2022 wynosi  
1 mln 673 tys. złotych.

Infolinia Budżetu Obywatelskiego 
12 616 11 11. Pod tym numerem telefonu 
(a także innymi – podanymi na stronie 
www.budzet.krakow.pl) można będzie 
uzyskać informacje w zakresie nastę-
pujących dziedzin, m.in.:
• czy możliwa jest realizacja projektu 
według Twojego zamysłu;
• jakie są ewentualne możliwości mody-
fikacji projektu;
• jak zaplanować harmonogram realiza-
cji zadania;
• jakie sumy wziąć pod uwagę, szacując 
kosztorys.

W tym roku powstała w Radzie na-
szej Dzielnicy VI Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego. Wchodzi w jej skład 6 
radnych: 
» Marcin Kotek, przewodniczący
   marcinkotek@mydlniki.krakow.pl
» Katarzyna Frankiewicz-Oprocha,
   zastępca przewodniczącego
   oprocha@orange.pl
» Janusz Sitarski 
   janusdc@agh.edu.pl
» Waldemar Antosiewicz
   antosiewicz.waldemar@gmail.com

» Tomasz Fabiańczyk 
   fabianczyk.dzielnica6krakow@gmail.com
» Adam Goch
   adamgoch@wp.pl

Służą oni każdą pomocą i jeśli mają 
Państwo jakiekolwiek pytania lub po-
mysły prosimy o kontakt pod adresem 
email: rada@dzielnica6.krakow.pl lub pod 
adresami email podanym powyżej.

 
Życzymy dobrych pomysłów 

i satysfakcji z realizacji Państwa 
projektów. Zapraszamy do kontaktu.

ZESPÓŁ DS. BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 

DZIELNICY VI

Harmonogram 
Budżetu Obywatelskiego 

miasta Krakowa IX edycja – 2022
√ Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami
     MARZEC – KWIECIEŃ
√ Składanie projektów
    21 MARCA – 25 KWIETNIA
√ Publikacja wyników weryfikacji
    8 SIERPNIA
√ Składanie protestów wobec wyników
    oceny prawnej
    8 – 17 SIERPNIA
√ Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów,
     które będą poddane głosowaniu
    DO 15 WRZEŚNIA
√ Głosowanie
   30 WRZEŚNIA – 14 PAŹDZIERNIKA
√ Ogłoszenie wyników głosowania
    7 LISTOPADA
√ Zatwierdzenie projektów do realizacji
    DO 30 LISTOPADA
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Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie  
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biurze Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

◁▷

XXXIX sesja Rady Dziel-
nicy VI Bronowi-

ce odbyła się 20 stycznia 2022 r. Podjęto 
następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXIX/281/2022
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Komisji Edukacji, Sportu i Rekreacji Rady 
Dzielnicy VI. (Wiceprzewodniczącą komisji 
została radna Małgorzata Turek)
UCHWAŁA Nr XXXIX/282/2022
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wi-
ceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego Rady Dzielnicy VI. (Prze-
wodniczącym komisji został radny Marcin 
Kotek, a Wiceprzewodniczącym radna Ka-
tarzyna Frankiewicz-Oprocha)
UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2022
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2022.
UCHWAŁA Nr XXXIX/284/2022
w sprawie opinii dla budowy zjazdu i frag-
mentu chodnika przy ul. Katowickiej. 
(Rada pozytywnie zaopiniowała projekt 
budowalny)

XL sesja Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice odbyła się 10 lutego 

2022 r. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XL/285/2022
w sprawie opinii do ustalenia warunków za-
budowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, 
garażem podziemnym wraz z infrastrukturą 
drogową w tym wewnętrzny układ drogowy, 

XLII sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 17 

marca 2022 r. Podjęto następujące uchwały: 
UCHWAŁA Nr XLII/302/2022
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/ 
273/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania 
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady 
Dzielnicy VI Bronowice. 
UCHWAŁA Nr XLII/303/2022
w sprawie przystąpienia do IX edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.
UCHWAŁA Nr XLII/304/2022
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2022.
UCHWAŁA Nr XLII/305/2022
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/ 
239/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice z 1 
lipca 2021 r. w sprawie wniosku do Prezy-
denta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w la-
tach 2022-2023. (Dotyczy zadania „Budo-
wa oświetlenia na ul. Tetmajera na odcin-
ku od rondka do ul. Ks. Truszkowskiego”)
UCHWAŁA Nr XLII/306/2022
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
wraz z zagospodarowaniem terenu i gara-
żem podziemnym na działkach nr 181/9, 
182/8, 183/7, 183/8 obr. 3 Krowodrza 
przy ul. Szlachtowskiego 13 w Krakowie”. 
(Rada negatywnie zaopiniowała wniosek 
o ustalenie warunków zabudowy dla ww. 
założenia inwestycyjnego)

parkingi naziemne, dojścia place i chodnik  
na działkach przy ul. Bronowickiej i ul. Ra-
cheli w Krakowie. (Rada negatywnie zaopi-
niowała ww. założenie inwestycyjne)
UCHWAŁA Nr XL/286/2022
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2022.
UCHWAŁA Nr XL/287/2022
w sprawie zbycia działki nr 506/A obr. 40 
Krowodrza położonej w rejonie ul. Wizjone-
rów w Krakowie. (Rada negatywnie zaopi-
niowała zbycie ww. działki)
UCHWAŁA Nr XL/288/2022
w sprawie zbycia działki nr 225/4 obr. 1 
Krowodrza położonej przy ul. Jesionowej  
w Krakowie. (Rada negatywnie zaopinio-
wała zbycie ww. działki)
UCHWAŁA Nr XL/289/2022
w sprawie wykupy lub dzierżawy działki nr 
800/6 obr. 2 Krowodrza położonej w Parku 
Młynówka Królewska w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XL/290/2022
w sprawie opinii dla wielowariantowej kon-
cepcji budowy pieszo-rowerowej kładki łą-
czącej ul. Wizjonerów i ul. Armii Krajowej. 
(Rada pozytywnie zaopiniowała wariant 
W1b, jednocześnie zwracając się z prośbą 
o zwrócenie szczególnej uwagi w opinio-
wanym wariancie na zagwarantowanie 
bezpieczeństwa osób pieszych.)
UCHWAŁA Nr XL/291/2022
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/ 
238/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 1 lipca 2021 r. z późn. zm. w sprawie roz-
dysponowania środków wydzielonych do 
dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice  na rok 
2022.
UCHWAŁA Nr XL/292/2022
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa 
w Komisji Gospodarki Komunalnej i Zieleni 
Rady Dzielnicy VI Bronowice. (Przyjęto rezy-
gnację radnego Michała Płazy z członkostwa 
w ww. komisji)

XLI sesja Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice odbyła się 23 lutego 

2022 r. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XLI/293/2022
w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. 
Bandtkiego w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XLI/294/2022,
UCHWAŁA Nr XLI/295/2022, 
UCHWAŁA Nr XLI/296/2022
UCHWAŁA Nr XLI/297/2022
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2022.
UCHWAŁA Nr XLI/298/2022
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. z późn. zm. w sprawie wniosku do Prezy-
denta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 

2019-2021. (Dotyczy zadania „Przebudo-
wa ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek”)
UCHWAŁA Nr XLI/299/2022
w sprawie wprowadzenia „strefy ruchu” na 
ul. Kołowej w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XLI/300/2022
w sprawie wprowadzenia na drodze we-
wnętrznej ul. Rydla 1 oznakowania D-18a 
wraz z tabliczką T-0, oraz znaku B-35.
UCHWAŁA Nr XLI/301/2022
w sprawie opinii do ustalenia warunków za-
budowy dla inwestycji pn. „Budowa budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego z  gara-
żem podziemnym wraz ze zjazdem, dojściem 
i zagospodarowaniem terenu na działkach 
143/2, 143/3, 144, 146/1 obr. 2 Krowo-
drza oraz infrastrukturą techniczną (sieć ka-
nalizacji opadowej Ø400 mm) na działkach 
nr 761, 1026, 1027, 1028, 1072 obr. jw. 
przy ul. Górnej w Krakowie”. (Rada nega-
tywnie zaopiniowała ww. założenie inwe-
stycyjne)

UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/2021
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady 
Dzielnicy VI Bronowice. (Wiceprzewodniczą-
cym komisji został radny Jerzy Kopacz)
UCHWAŁA Nr XXXVIII/276/2021
w sprawie opinii do ustalenia warunków za-
budowy dla inwestycji pn. „Budowa budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Juliusza Lea”. (Rada negatywnie zaopinio-
wała ww. założenie inwestycyjne)
UCHWAŁA Nr XXXVIII/277/2021
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2022.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2021
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Komisji Kultury i Sztuki Rady Dzielnicy VI 
Bronowice. (Wiceprzewodniczącym komisji 
został radny Marcin Kotek)
UCHWAŁA Nr XXXVIII/279/2021
w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Za-
kliki z Mydlnik wraz z budową przejścia dla 
pieszych. (Rada pozytywnie zaopiniowała 
projekt budowy chodnika wraz z budową 
przejścia dla pieszych w zakresie pasa dro-
gowego)
UCHWAŁA Nr XXXVIII/280/2021
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2021.



Samorządowe Przedszkole nr 137, 
znajdujące się przy ulicy Na Bło-

nie 15 c jest placówką o profilu arty-
stycznym, w której kształtujemy zdol-
ności muzyczne, plastyczne, taneczne  
i teatralne dzieci. 

Nasze przedszkole dbając o wszech-
stronny i harmonijny rozwój najmłod-
szych pomaga w doskonaleniu uzdol-
nień, a także inspiruje dzieci do po-
dejmowania działań twórczych w tej 
kreatywnej dziedzinie. Wszystko po to, 

WAŻNE TELEFONY
● Telefon alarmowy – 112 (powiadomienia  
w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia) 
● Informacja medyczna – 12 661 22 40 
    (całodobowo)
● SANEPID – 12 684 40 99
W obronie przed koronawirusem
● infolinia - 22 505 11 11, 800 190 590
●całodobowa infolinia zdrowia i kwarantanny –
   22 250 01 15
● alarmowy - 667 881 188
● Szpital Uniwersytecki (Prokocim) – 12 424 70 00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
● punkt informacyjny – 12 616 54 08
● Zakupy dla Seniora 60+ (od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00-13.00) – 695 802 255
● telefon zaufania codziennie 
    w godz. 16.00-21.00 - 12 413 71 33
● Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 12 421 92 82 
    (całodobowo)
● pomoc w kwarantannie – 887 202 946
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
● „Złota Rączka" (nieodpłatna pomoc seniorom
     60+) – 12 616 78 14
● „Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania
    ASYSTENT 85+’’ – 512 914 645
● TelefonUJ do Seniora – 797 905 860
● Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej
    (od poniedziałku do piątku 
    w godzinach 8.00-20.200) – 572 882 200
● Informacja o bezpłatnych poradach 
    prawnych – 728 366 319

SENIOR W INTERNECIE
● KRAKÓW DLA SENIORA – 
   dlaseniora.krakow.pl, 
● Facebook Rada Krakowskich Seniorów
● Telewizja Internetowa Miasta Krakowa – 
    telewizja.krakow.pl

NAUKA DLA SENIORA
● Uniwersytety Trzeciego Wieku
● Szkoła @ktywnego Seniora, sas.tpnk.org.pl

RADIO I TELEWIZJA
● Radio Kraków – „Czuję się młodo” – audy-
cja dla Seniorów (każdy czwartek godz. 14.45-
15.50) oraz inne ciekawe audycje i komunikaty 
dotyczące seniorów 
● TVP 3 Kraków – „Czas pogodnej jesieni” – 
(każdy czwartek godz. 18.10) i Kronika Krakow-
ska (codziennie, główne wydanie o godz. 18.30, 
m.in. informacje dotyczące seniorów)

W każdej sprawie można zatelefonować do: 
● Rady Krakowskich Seniorów 

tel. 12 445 96 66, 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 

lub pisać na e-mail: rks@um.krakow.pl, 
a także skontaktować się za pośrednictwem:
● Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Polityki Senioralnej – Panią dr Anną Okoń-

ską-Walkowicz tel. 12 616 82 16, tel. kom. 
797 905 860 lub pisać na e-mail: 

Anna.Okonska-Walkowicz@um.krakow.pl
● Referatu ds. Seniorów w Wydziale Polityki 

Społecznej i Zdrowia
tel. 12 616 78 06, 12 616 78 02 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Ponadto wszelkie propozycje i uwagi dotyczące 
spraw seniorów można kierować pod adres: 
dlaseniora@um.krakow.pl

aby dziecko rozwijało się przez twórczą 
zabawę.

W naszym przedszkolu dzieci uczą 
się i bawią realizując przy tym bardzo 
ciekawy i różnorodny program eduka-
cyjny, artystyczny i sportowy. Wyróżnia 
nas szeroki wachlarz propozycji zajęć 
dodatkowych (język angielski, rytmika, 
zajęcia muzyczno-rytmiczne z Panem 
Miłoszem, zajęcia taneczne, zajęcia ru-
chowe z elementami gimnastyki korek-
cyjnej), które pozwolą dzieciom dojrzeć 
w sferze ruchowej, muzyczno-tanecznej  
oraz językowej. 

W naszej ofercie nie zabraknie rów-
nież zajęć badawczych, matematycznych 
i robotyki.

Ponadto bierzemy udział w licznych 
konkursach plastycznych, przeglądach 
twórczości dziecięcej, zawodach spor-
towych.

Jesteśmy również organizatorami 
zajęć kółka plastycznego, kreatywno- 
eksperymentalnego i teatralnego. Każ-
dy dzień w naszym przedszkolu jest 
pełen pomysłów i pozytywnej energii. 

Dbamy o to, aby nasi podopieczni 
przebywali w bezpiecznym i pięknym 
otoczeniu. 

Dzięki aktywnej postawie naszej 
pani dyrektor Emilii Kawali oraz wspar-
ciu Rady Dzielnicy VI Bronowice, Sa-
morządowe Przedszkole nr 137 nabiera 
nowoczesnego wyglądu.

Przy współpracy i zaangażowaniu za- 
stępcy przewodniczącego Pana Wojcie-
cha Litwickiego oraz przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Sportu i Rekreacji 
Pana Marcina Rzeszowskiego nasza pla- 
cówka nieustannie się zmienia. Wspar-
cie radnych zaowocowało stworzeniem 
ścieżki sensorycznej w ogrodzie przed-
szkolnym. 

Wkład Pana Wojciecha Litwickego 
i Pana Marcina Rzeszowskiego w spra-
wy najmłodszych mieszkańców osiedla 
spowodował, że wypiękniał też nasz hol  
i wszystkie sale na parterze. W ostatnim 
czasie za sprawą Rady Dzielnicy VI dzie-
ci otrzymały także nowe zabawki, klocki 
i gry edukacyjne. Nasze działania re-
montowe nie byłyby możliwe, gdyby nie 
wsparcie Radnych, za co z całego serca 
dziękujemy.
To wszystko robimy dla naszych 
wyjątkowych przedszkolaków.

Nasze 
nowoczesne 
przedszkole ◁▷

BEATA DZIUBA
KAROLINA MALIK

Nauczycielki Przedszkola nr 137


