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Nowopowstałe boisko przy SP nr 153, jeszcze przed oficjalnym odbiorem

KOLEJNE BOISKO

υ υ

W dzisiejszych czasach my 
dorośli musimy zadbać o kondycję  
i zdrowie fizyczne dzieci oraz młodzie-
ży, gdyż czas spędzany przed telewizo-
rem i komputerem jest konkurencją dla 
ruchu i sportu. Potrzeba więc nowocze-
snych i atrakcyjnych obiektów sporto-
wych dostępnych bez ograniczeń, za 
darmo. Dzisiejszemu młodemu pokole-
niu nie wystarczy, tak jak kiedyś nam, 
piłka i kawałek łąki. 

Nasze osiedle pod względem atrak-
cyjnych miejsc do spędzania aktywnie 
wolnego czasu jest bardzo postępowe. 
Już słyszę głosy – „Przecież zbudowano 
Orlika, więc po co obok kolejne boisko?” 

Rada Dzielnicy myśli o wszystkich. 
Mamy duży, piękny plac zabaw dla naj-
młodszych. Powstał Orlik dla starszej 
młodzieży i dorosłych. Nowe boisko 
wypełniło lukę i stanowi doskonałe 

Jako nauczyciel wychowania fizycznego z wielką radością przyjąłem fakt po-
wstania nowego boiska koło Szkoły Podstawowej nr 153. Jakież było moje 
zdziwienie, gdy dowiedziałem się, że nowy obiekt wzbudził sprzeciw i niezado-
wolenie niektórych mieszkańców naszej dzielnicy. 
Szanowni Państwo! Chcę za pośrednictwem „Gazety Bronowickiej” przedsta-
wić zalety nowego obiektu, aby rozwiać wszelkie wątpliwości przeciwników 
tej inwestycji. 

JANUSZ BOBAK
Nauczyciel SP nr 153

miejsce do uprawiania sportu dla dzie-
ci w wieku 6-12 lat. Jest ono mniejsze 
od boisk na Orliku. Jest świetnym te-
renem do prowadzenia lekcji wf dla 
dzieci ze szkoły podstawowej (dzieci  
z naszej szkoły już nazwały obiekt „Ma-
łym Orlikiem”). 

W tym miejscu chce wyjaśnić, 
iż stare boiska budowane przy szko-
łach, w tym koło szkoły 153, mają  
nawierzchnię twardą, asfaltową. Już 
dawno lekarze ortopedzi stwierdzili, 
że bieganie i skakanie po takiej na-
wierzchni źle wpływa na młode stawy 
i układ kostny, który ulega trwałym de-
formacjom i uszkodzeniom. 

Ktoś znów poda argument, że było 
boisko trawiaste i wystarczyło o nie za-
dbać. I to właśnie zrobiła Rada Dzielni-
cy. Od lat nie chodziłem z uczniami na 
trawiaste boisko, gdyż było tam szkło 
z rozbitych butelek oraz inne niemiłe 
„psie niespodzianki”. Nowopowstałe 
boisko jest ogrodzone, bezpieczne i nie 
wymaga kosztownego utrzymania. 

Jest to też świetne miejsce do gry 
w piłkę ręczną, a takich boisk ogól-
nie dostępnych nie ma w Krakowie. 
Kraków w latach 70. i 80. miał kilka 
klubów piłki ręcznej m. in. Olsza, Gar-
barnia, Wawel, Hutnik. Ten ostatni to 
wielokrotny Mistrz Polski w piłce ręcz-
nej. Każda szkoła prowadziła zajęcia  
z piłki ręcznej na asfaltowych boiskach, 
gdyż sale gimnastyczne były za małe. 
W latach 80. piłka ręczna była na bar-
dzo wysokim poziomie. Teraz ta dyscy-
plina zanika w Krakowie. Boiska budo-
wane obecnie, czyli Orliki, pozwalają 
grać tylko w piłkę nożną i koszykówkę. 
A przecież szczypiorniak czy jak kto 
woli piłka ręczna to prawie nasz sport 
narodowy. Reprezentacja Polski piłki 
ręcznej ma wyższe notowania niż re-
prezentacja piłki nożnej. Na nowym 
boisku będę uczył gry w piłkę ręczną, 
bo to piękny i twardy sport, a i dzieci 
tego chcą. 

Kończąc, chciałbym przekonać 
wszystkich krytycznie nastawionych 
do nowo wybudowanego boiska, że był 
to świetny pomysł, a nie wyrzucone 
pieniądze. 

Brakuje jeszcze kortu tenisowego 
i nasze osiedle, chyba jedyne w Kra-
kowie będzie, a raczej stwierdzę, że 
już jest na europejskim poziomie jeśli 
chodzi o zapewnienie nowoczesnych 
miejsc do aktywnego spędzania wolne-
go czasu dla każdego. 

A może przeciwnicy woleliby  
w tym miejscu supermarket? 

XXXV
SESJA RADY
DZIELNICY VI
XXXV Sesja Rady Dzielnicy 
VI odbyła się 14 listopada br. Na sesji 
radni podjęli jedną uchwałę – uchwa-
ła Nr XXXV/302/2013 w sprawie 
listy zadań powierzonych na rok 2014  
w zakresie lokalnych wydarzeń kultu-
ralnych.
W ramach zadań powierzonych na rok 
2014 w zakresie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych przyjęto następujące za-
dania: 
Dni Bronowic – 13 550 zł,
Klub Kultury „Mydlniki”
– Projekty kulturalne – 4 300 zł.
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Członkowie zespołu I

Prezentacja projektów podczas Sesji Rady Miasta

Zespół II

υ

CZAS
NA REWITALIZACJĘ

 Opiekunem studentów, któ-
rzy w ramach przedmiotu „projek-
towanie przestrzeni publicznej” wy-
konali dwie koncepcje była dr Mał-
gorzata Wilczkiewicz. 

Niespełna rok temu Zarząd Dzielnicy VI podjął działania mające na celu rewi-
talizację terenu po byłym pomniku Koniewa. Pierwszym krokiem było nawią-
zanie współpracy z Uniwersytetem Rolniczym, który wyraził zgodę na to, aby 
studenci z Międzywydziałowego Studium Architektury Krajobrazu kierowane-
go przez prof. dr. hab. inż. Wojciecha Przegona wykonali w ramach prac dyplo-
mowych projekty koncepcyjne „zagospodarowania terenu po byłym pomniku 
marszałka Koniewa”. 

Obie koncepcje zaprezentowa-
ne zostały radnym Miasta Krakowa 
i dzielnicy VI podczas Sesji Rady 
Miasta w dniu 6 listopada br. Pre-
zentacja projektów miała na celu 
przybliżenie radnym i Prezydento-

wi Miasta miejsca położonego przy 
reprezentacyjnej ulicy Armii Krajo-
wej, w pasie parku „Młynówka Kró-
lewska”, które w chwili obecnej jest 
zdegradowane i nie przynosi miastu 
splendoru. Z uwagi na to, że teren 
ten położony jest naprzeciw Komen-
dy Wojewódzkiej Straży Pożarnej  
i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 3 zarząd zaproponował, aby te-
matem przewodnim opracowywa-
nych koncepcji był motyw straży 
pożarnej. Projekty zaprezentowała 
dr Małgorzata Wilczkiewicz, po-
nadto głos zabrał prof. Wojciech 
Przegon i przewodniczący Rady 
Dzielnicy VI Bogdan Smok, który 
po zakończeniu prezentacji, wręcza-
jąc kwiaty, podziękował studentom  
i ich opiekunom.

W grudniowym wydaniu „Ga-
zety Bronowickiej” zaprezentujemy 
wizualizację projektów wraz z ich 
opisem, natomiast w niniejszym 
numerze zamieszczamy kilka zdjęć 
z prezentacji oraz przedstawiamy 
składy zespołów, które przygotowa-
ły projekty:

Ze sp ó ł I:
• Agnieszka Kępa
• Olga Kawecka
• Renata Kowalczyk
• Kamila Warchoł
• Katarzyna Żak

Ze sp ó ł II:
• Karolina Brzozowska
• Konrad Cofór
• Joanna Sęk

[EKS]

Z ramienia Zarządu Dzielni-
cy VI za bezpośrednią współpracę  
z Uniwersytetem Rolniczym odpo-
wiedzialny był radny Jerzy Kopacz.
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Tak To wIdZę…

Szanowni Państwo

Kraków to duże miasto, a duże 
Miasta mają dużo problemów. Kraków 
też. Bezpieczeństwo, smog, korki, wy-
wóz śmieci – to znane nam wszystkim 
bolączki dotyczące naszego miasta. 
Rolą Rady Miasta Krakowa jest do-
strzeganie i rozwiązywanie problemów 
oraz zapobieganie niekorzystnym pro-
cesom. Chcemy poprawiać komfort 
życia mieszkańców, a także zwiększać 
atrakcyjność Krakowa. Realizacji tych 
celów służy szeroki wachlarz działań 
podjętych przez RMK. Współpracując  
z Prezydentem Krakowa, władzami 
województwa oraz wieloma innymi 
podmiotami możemy znacznie bardziej 
efektywnie działać na rzecz rozwoju 
naszego miasta. Wiele efektów naszej 
wspólnej pracy jest widocznych wokół 
nas – jestem przekonany, że wkrótce 
będziecie Państwo mogli ich dostrzec 
jeszcze więcej.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

boguslawkosmider@gmail.com
www. kosmider.krakow.pl

z poważaniem

Informacje UrzędU mIasta KraKowa

koNsULTaCJe
Urząd Miasta Krakowa realizując uchwałę nr LXXXI/1257/13 Rady 

Miasta Krakowa z 11 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczące propozycji usta-
lenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kra-
ków przystępuje do konsultacji społecznych wspomnianej uchwały wraz z jej 
załącznikiem i prosi o wyrażenie opinii co do propozycji w niej zawartych.

Propozycja Radnych Miasta Krakowa zakłada ograniczenie handlu de-
talicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Wigilię, Wielki Piątek i każ-
dą niedzielę do godz. 12.00. Przepisy te nie będą stosowane do aptek, stacji 
paliw, sklepów usytuowanych w stacjach paliw, a także placówek handlu de-
talicznego mieszczących się w hostelach, motelach i hotelach.

Konsultacje społeczne trwają od 4 listopada do 3 grudnia 2013 r. Wszel-
kie informacje dotyczące konsultacji, w tym projekt uchwały, publikowane są 
na Serwisie Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa (www.dialoguj.pl).

Uwagi i opinie do propozycji Radnych Miasta Krakowa mogą być prze-
kazywane do 3 grudnia 2013 r. na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urząd 
Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków w formie 
pisemnej – papierowej lub elektronicznej na adres:dialoguj@um.krakow.pl.

Wszystkie uwagi i opinie zebrane podczas konsultacji społecznych zo-
staną przekazane Radnym Miasta Krakowa, którzy na jej podstawie będą 
mogli podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego ograniczenia godzin handlu 
detalicznego.

wYpRZedZIĆ sMUTek
Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego podobnie jak 
w ubiegłym roku realizuje program profilaktyki depresji 
„Wyprzedzić smutek". Projekt jest kierowany do osób 
pełnoletnich, które nie mają zdiagnozowanej choroby, 
ale dostrzegają u siebie pierwsze symptomy wskazują-
ce na duże prawdopodobieństwo wystąpienia depresji  
w bliskiej przyszłości.

Na konsultacje może przyjść 
każdy, kto czuje taką potrzebę. Posia-
danie ubezpieczenia zdrowotnego lub 
zameldowania na terenie Małopolski 
nie ma tu znaczenia. Zespół konsul-
tantów – lekarzy psychiatrów, psy-
choterapeutów i psychologów zapew-
nia każdemu, kto się zgłosi bezpłatną 
poradę profilaktyczną, mającą na celu 
wzmocnienie odporności psychicznej  
i w następstwie tego zmniejszenie ry-
zyka wystąpienia depresji. Spotkanie 
ze specjalistą ma na celu ustalenie tych 
aspektów życia każdego z nas, które 
mogą stanowić tzw. „obszary krytycz-
ne", wskazanie metod i działań profi-
laktycznych umożliwiających uniknię-
cie choroby. Jeśli zaistnieje potrzeba 
leczenia – będzie można otrzymać in-
formacje na temat placówek zajmują-
cych się leczeniem depresji.
Porady w Krakowie są udzielane do 14 
grudnia w placówkach:

● KRAKÓW – Poradnia Zdrowia Psy-
chicznego Kraków Nowa Huta, osie-
dle Centrum B 11, rejestracja tel.  
12 642 25 10, w poniedziałki od 8.00 
do 18.00,
● KRAKÓW – Poradnia Zdrowia Psy-
chicznego Kraków – Krowodrza,  ul. 
Olszańska 5 (II piętro), rejestracja tel. 
12 412 09 76, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00 do 17.00.
Porady można także uzyskać w Skawi-
nie, Wieliczce i Brzesku.
Zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej projektu:www.profilakty-
kadepresji.malopolska.pl, gdzie można 
uzyskać  szczegółowe informacje na te-
mat programu, a także wiele potrzeb-
nych wiadomości na temat metod dba-
nia o swoją dobrą kondycję psychiczną. 
Organizatorzy projektu udostępnili 
numer telefonu 668 862 680, pod 
którym można uzyskać informacje na 
temat miejsca i terminu konsultacji.

NOWO C Z E SN Y 
P R Z E WODN I K 
MIEJSKI
NA TELEFON

Kraków uruchomił własną apli-
kację mobilną m.in. na iphone'ach  
i ipadach. Dzięki niej, zawsze pod ręką, 
dostępne są najważniejsze informacje 
o mieście: mapa, opisy tras turystycz-
nych, adresy aptek, restauracji i galerii, 
aktualne rozkłady jazdy MPK, lokaliza-
cja automatów KKM i stref parkowania 
oraz informacje o utrudnieniach drogo-
wych, a także informacje o wydziałach 
i budynkach Urzędu Miasta Krakowa 
wraz z adresami, numerami telefonów 
i geolokacją. Aplikację można pobrać 
na stronie www.krakow.pl.
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Chochoł w centrum uwagi

W KRĘGU MŁODEJ POLSKI
Osadzanie chochoła – doroczna uroczystość w „Rydlówce” ponownie zgroma-
dziła wokół różanego krzewu mieszkańców Bronowic, Mydlnik i gości ze świa-
ta kultury, sztuki i nauki. Była to też okazja do podsumowania minionego roku 
i refleksji, niestety smutnej. – Jest to miejsce szczególne, miejsce historyczne 
– mówił w swoim przemówieniu Janusz Worotniak, prezes krakowskiego od-
działu PTTK – kiedyś było w Polsce wiele takich miejsc, niestety powoli znikają 
one z naszego krajobrazu. Należy dołożyć wszelkich starań, aby takie miejsca, 
które przetrwały do dzisiaj, trwały jak najdłużej. 

Na pRogU 45 RoCZNICY

UTwoRZeNIa MUZeUM MłodeJ poLskI w „RYdLówCe”

Powszechnie wiadomo jak waż-
ną rolę w zachowaniu tożsamości na-
rodowej odgrywa tradycja. Jest naj-
większym dziedzictwem, mądrością  
i doświadczeniem przeszłych pokoleń 
ubogacającą teraźniejszość. Sama wie-
dza jednak nie wystarczy. Należy zadać 
sobie pytanie co robimy, aby ją pielę-
gnować? Czy za kilkadziesiąt lat kolej-
ne pokolenia otulą słomą różany krzew, 
na pamiątkę młodopolskiego wesela?

Patrząc na liczną grupę młodzieży 
i rodziców z małymi dziećmi, biorących 
udział w obrzędzie osadzania chochoła 
jest nadzieja dla zachowania tradycji 
naszej małej ojczyzny.

Otulenie krzewu słomą poprze-
dził program artystyczny w wyko-
naniu młodzieży z zaprzyjaźnionych  

z „Rydlówką” szkół. Uczniowie ze SP 
nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera  
i SP nr 93 im. Lucjana Rydla zainsce-
nizowali fragmenty „Wesela” Stani-
sława Wyspiańskiego. Po przywołaniu 
młodopolskiego klimatu, przy skocznej 
muzyce Krakowskiej Grupy Folklo-
rystycznej z Mydlnik, nastąpił punkt 
kulminacyjny – barwny korowód mło-
dzieży i dzieci w krakowskich strojach 
wraz z przedstawicielami Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic uformował wokół 
krzewu, rosnącej przed „Rydlówką”, 
róży chochoła. Przyszedł czas na tańce. 
Chochoł milczał.

Po zakończeniu obrzędu była oka-
zja do zwiedzenia wnętrza „Rydlówki”, 
a także wysłuchania prelekcji prof. Je-
rzego Waligóry – „Młodopolski Werny-
hora – Waligóra”. 

Niestety w tym roku nie mogła być 
z nami obecna pani Maria Rydel, wie-

loletni opiekun i ikona „Rydlówki”, ale 
była obecna myślami i duchem. Była 
też z nami, w wydanych w tym roku, 
swoich wspomnieniach – „Moje Bro-
nowice, Mój Kraków” – skarbnicy wie-
dzy o międzywojennych Bronowicach  
i młodopolskiej przeszłości Krakowa. 
Książkę można było kupić podczas spo-
tkania. 

Do niej też odwołał się prezes 
krakowskiego oddziału PTTK, Janusz 
Worotniak parafrazując cytat i wyra-
żając tym samym wolę nas wszystkich: 
„Wszyscy w tej chwili znajdujemy się  
w kręgu Młodej Polski i oby ten krąg 
nigdy nie zapadł się za horyzont, aby ta 
Rydlówka trwała tutaj wiecznie”. 

ILONA STUS
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Róża zatknięta w chochoła ku pamię-
ci Anny Rydlówny, pierwszego kustosza  
Muzeum Młodej Polski

υ υ

MuzeuM Regionalne 
młodej PolsKI „rydlówKa”

31-352 KraKów

 Ul. w. tetmajera 28
tel.: (12) 637-07-50, 
e-mail: 
muzeum@rydlowka.com
www.rydlowka.com
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W imieniu radnych i mieszkańców Dzielnicy VI kwiaty złożył 
przewodniczący Rady Dzielnicy VI i radny Miasta Krakowa – 
Bogdan Smok

Wszyscy uczestnicy turnieju o Puchar Bronowic tuż po zakończeniu zawodów
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

95 lat temu, 
po 123 latach zaborów 
Polska powróciła na 
mapę Europy. 

Dla upamiętnienia 
tych wydarzeń, podob-
nie jak w latach ubie-
głych, odbyły się w Kra-
kowie marsze, defilady 
wojskowe oraz liczne 
imprezy towarzyszące.

 Główne obchody 
rozpoczęto mszą św.  
w intencji ojczyzny, 
celebrowaną przez 
kardynała Stanisława 
Dziwisza, którą poprze-

dziło złożenie kwiatów pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego i pod 
pomnikiem Czynu Zbrojnego Żołnie-
rzy Polski Walczącej na Powiślu. Po 
mszy w Katedrze Wawelskiej złożono 
pod Krzyżem Katyńskim, na pl. Ojca 
Adama Studzińskiego, wspólny wie-
niec od Społeczności Krakowa i Mało-
polski. Następnie pochód patriotyczny 
przeszedł Drogą Królewską na plac 
Jana Matejki, gdzie odbyła się główna 
uroczystość przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza. Na zakończenie uroczy-
stości ulicą Basztową przeszła defilada 
wojskowa.

Obchodom towarzyszyły liczne 
imprezy i spotkania patriotyczne, jak 
„Tramwaj patriotyczny” wokół Plant 
czy „Radosna Niepodległości” – Jubi-
leuszowa 50. Lekcja śpiewania przygo-
towana przez Loch Camelot na Rynku 
Głównym. [IS]

MŁODZI PIŁKARZE
Minister Szumilas ogłosiła aktualny rok szkolny Rokiem szkoły w ruchu, a nie-
dawno, bo 26 października obchodziliśmy Narodowy Dzień Sportu. Turniej 
Piłkarski dla przedszkoli, zorganizowany 29 października br., był dzielnicową 
realizacją ministerialnych priorytetów dotyczących aktywności fizycznej naj-
młodszych. 

W piękny, słoneczny dzień na 
terenie obiektu sportowego KS Brono-
wianka, odbył się Turniej Piłki halowej 
o Puchar Przewodniczącego Dzielnicy 
VI. Organizatorami byli: Rada Dziel-
nicy VI, Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 8 oraz KS Bronowianka. 

Do udziału w Turnieju zostało za-
proszonych 8 przedszkoli z Dzielnicy 
VI. Zgłosiło się pięć placówek, które 
wytypowały spośród swoich wycho-
wanków silne reprezentacje piłkar-
skie. Trzon zespołów stanowili chłop-
cy, lecz wśród nich dało się zauważyć  
i małe piłkarki. 

Turniej był rozgrywany w systemie 
każdy z każdym, dzięki czemu młodzi 

piłkarze mogli zmierzyć się z kolegami 
reprezentującymi różnorodny styl gry, 
a trenerzy mogli wypróbować różne 
strategie oraz umożliwić wszystkim 
swoim zawodnikom udział w piłkar-
skiej zabawie. 

Poziom rozgrywek był wysoki, co 
dało się zauważyć już w trakcie pierw-
szego meczu. Na twarzach młodych 
trampkarzy widać było pasję, zaanga-
żowanie, poświęcenie i rywalizację, ale 
w duchu fair-play. Dlatego nawet po 
utracie gola nie pojawiały się łzy, tylko 
większa mobilizacja zarówno ze strony 
trenerów, jak i dopingujących grup i sa-
mych zawodników.

I choć ostatecznie zostały przy-
znane miejsca, to wszystkie drużyny 
biorące udział w zabawie zostały obda-
rowane nagrodami od Organizatorów. 
Były piękne puchary, medale, pamiąt-
kowe dyplomy i słodycze.

KINGA KURCZEK
Nauczyciel P-38

wYNIkI:
I mIejsce: Samorządowe Przedszkole  
                      nr 137
II mIejsce:    Przedszkole „Gwiazdeczka”
III mIejsce: Samorządowe Przedszkole 
                      nr 82
IV mIejsce: Samorządowe Przedszkole 
                                       nr 38 „Akademia Zielonego 
                      Misia”
V mIejsce: Samorządowe Przedszkole 
                      nr 77

υ
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Koncert prowadziły chóry: Chór Szkolny Uczniów SP nr 50 oraz Chór Parafii pw. św. Antoniego
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ŚPIEWAJMY RAZEM ODDAJĄC 
CZEŚĆ OJCZYŹNIE NASZEJ

Mieszkańcy Bronowic Małych 
wraz ze społecznością Szkoły Podsta-
wowej nr 50 i Towarzystwem Przyja-

ciół Bronowic uczcili Święto Odzyska-
nia Nieodległości uroczystością, która 
miała miejsce 10 listopada, w kościele 
pw. św. Antoniego. 

Na plac przed kościołem przybyły 
poczty sztandarowe SP nr 50, SP nr 93, 
SP nr 153, Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 8 oraz Klubu Sportowego 
Bronowianka. Uroczystość rozpoczęła 
się odśpiewaniem hymnu narodowe-
go i złożeniem kwiatów pod tablicą ku 
chwale mieszkańców Bronowic Małych 
przez delegację Towarzystwa Przyjaciół 
Bronowic i Samorząd Uczniowski SP 
50. O zasługach mieszkańców Brono-
wic Małych w budowaniu wolnej Ojczy-
zny opowiedział pan Wojciech Hausner. 
Następnie miała miejsce Eucharystia  
w intencji Ojczyzny, której przewod-
niczył ks. proboszcz Marian Bylica. Po 
mszy św. odbyło się wspólne śpiewanie 
pieśni i piosenek żołnierskich i nie-
podległościowych. Koncert prowadziły 
chóry: Chór Szkolny Uczniów SP nr 50 
pod dyrekcją Roberta Pazery oraz Chór 
Parafii pw. św. Antoniego w Bronowi-
cach Małych pod dyrekcją Magdaleny 
Matyasik. Program artystyczny na tę 
uroczystość przygotowały dzieci z Koła 
Teatralnego działającego przy SP nr 50 
wraz ze swoją opiekunką, Małgorzatą 
Jurasz. 

Uroczystość pod hasłem „Śpiewaj-
my razem oddając cześć Ojczyźnie na-
szej”, której pomysłodawcą i głównym 
organizatorem jest Szkoła Podstawowa 
nr 50, odbyła się już po raz czwarty  
i z roku na rok gromadzi coraz więcej 
uczestników. Współorganizatorami 
uroczystości są również Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic oraz Parafia pw. 
św. Antoniego w Bronowicach Małych.
Zapraszamy za rok.

MAŁGORZATA JURASZ
Nauczyciel SP-50

υ υ

KRAKÓW
PAMIĘTA

W tym roku już po raz drugi,  
w ramach akcji „Krakowski Znicz Pa-
mięci”, krakowscy radni zapalili znicze 
pamięci na grobach swoich poprzedni-
ków z Rady Miasta Krakowa, na grobach 
Honorowych Obywateli Miasta Krako-
wa oraz na mogiłach laureatów medalu 
Cracoviae Merenti. Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku, idąc w ślad za rad-
nymi z Wrocławia, akcję zainicjował 
przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
– Bogusław Kośmider. Akcja miała na 
celu uczczenie pamięci nie tylko zasłu-
żonych dla Krakowa, ale także uhono-
rowanie zwykłych obywateli. Swym 
zasięgiem objęła nie tylko krakowskie 
cmentarze. „Krakowski Znicz Pamięci” 
zapłonął również na grobach obywateli 
uhonorowanych przez Kraków, których 
miejsce spoczynku znajduje się poza 
granicami naszego miasta i kraju. Tak 
więc znicze zapłonęły w Warszawie – na 
grobach Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
Wacława Jędrzejewicza, Ryszarda Ku-

klińskiego, ks. prałata Zdzisława Pesz-
kowskiego, Ryszarda Kaczorowskiego,  
w Elblągu – na grobie Bolesława Nie-
czui-Ostrowskiego, w Niekrasowie – na 
grobie Adama Bienia, w Rogalinie – na 
grobie Edwarda Raczyńskiego oraz poza 
granicami Polski: w Szwecji – na grobie 
Brora Hanssona, w Holandii – na grobie 
gen. Stanisława Maczka oraz w Stanach 
Zjednoczonych na mogile Ronalda Re-
agana i Edwarda J. Moskala.

W imieniu Rady i Zarządu Dziel-
nicy VI Bronowice, na grobach swoich 
poprzedników, znicze zapalili: Bogdan 
Smok, przewodniczący Rady i radny 
Miasta Krakowa oraz Jerzy Kopacz, czło-
nek Zarządu. Znicz, opasany wstążką  
w biało-niebieskich barwach miasta  
i napisem: „Miasto Kraków pamięta", 
zapłonął na mogiłach radnych: Kry-
styny Krajki, Marii Hanik, Antoniego 
Jemielity, Andrzeja Lechowskiego, Bo-
gusława Gruszki i Grzegorza Marca.
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WSPOMNIENIE O KSIĘDZU
KAMILU KOWALCZYKU

υ υ
Opracowano w oparciu o wspomnienia pani 
Agnieszki Hennel-Brzozowskiej, pełny tekst wspo-
mnień dostępny na stronie:
www.dzielnica6.krakow.pl

Ponad dwa miesiące temu poże-
gnaliśmy naszego kapłana, z parafii św. 
Wojciecha, księdza Kamila Kowalczy-
ka. Odszedł przedwcześnie, w wieku 27 
lat, na wskutek obrażeń odniesionych 
w wypadku samochodowym 16 paź-
dziernika. Każda śmierć pozostawia po 
sobie smutek i tęsknotę, a w przypadku 
ludzi młodych często pytanie dlacze-
go? Na to pytanie nie ma jednak nigdy 
jednoznacznej odpowiedzi, pozosta-
je jedynie nadzieja, że śmierć ta nie 
była bezsensowna i służyła bliżej nam 
nie znanym Bożym planom. "Jeszcze  
w piątek dzielił się z nami swoją ra-
dością, optymizmem oraz wiarą  
w sens życia i pracy pedagogicznej. 
Głosił potrzebę wzajemnej życzliwo-
ści i patrzenia w przyszłość z nadzieją  
w sercu. Dziś dowiadujemy się, że już 
nigdy się nie spotkamy, nie opowie nam  
o swoich ambitnych planach i zamie-
rzeniach. Nigdy nie przywita nas sło-
wami: „Szczęść Boże” z uśmiechem na 
twarzy. Odszedł od nas pozostawia-
jąc po sobie pustkę, którą nie sposób 
wypełnić. Brakować nam będzie jego 
duchowego wsparcia, życzliwości i po-
gody ducha" – takimi słowami żegnali  
w nekrologu młodego kapłana dyrek-
cja, nauczyciele i uczniowie zespołu 
szkół, w którym pracował.

Bronowicka parafia pw. św. Woj-
ciecha, była Jego pierwszą i zarazem 
ostatnią parafią, w której podjął służbę 
jako młody wikary i katecheta Zespo-
łu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie. 26 maja 
2012 roku przyjął z rąk metropolity 
krakowskiego kard. Stanisława Dzi-

wisza święcenia kapłańskie w archi-
katedrze na Wawelu. Prymicyjną mszę 
św. odprawił w parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w rodzinnej Rabce-Zdroju, 
z którą do końca był związany duszą  
i sercem. 

Był oddanym służbie Kościołowi 
i ludziom całym sobą. (...) Z rozmów  
z Nim wynikało, że wielką radością  
były dla niego wizyty u chorych, kon-
takty z młodymi ludźmi, w tym – od-
wiedzanie ich w internacie, ważne 
wyzwania pracy w szkole, wizyty w 
domach parafian, przyjaźnie kapłań-
skie, rodzina i przyjaciele w Rabce, 
środowisko szkoły Radosna Nowina 
(Liceum Ogólnokształcące, które ukoń-
czył – przyp.red.), także praca nauko-
wa, pisanie, lektury. Co do chorych – 
rozumiał tak dobrze, że ktoś tęskni za 
codziennym przyjęciem Pana Jezusa  
i odpowiadał jak mógł na te potrzebę, 
przybiegając z Nim w różnych porach 
dnia, wygospodarowując ten czas do-
datkowo, bo rozumiał ten głód – pisze 
w swoich wspomnieniach Agniesz-
ka Hennel-Brzozowska, parafianka  
kościoła pw. św. Wojciecha.

(…) Jeszcze za Jego życia przy-
chodziły na myśl, w związku z Jego 
osobą, pewne słowa modlitwy z Litur-
gii Godzin: „Jezu z sercem gorejącym  
i otwartym dla każdego, kto chce dźwi-
gać krzyż codzienny…” Takie właśnie 
miał i Ksiądz Kamil serce – gorejące  
i otwarte. I to było w Nim najważniej-
sze i najcenniejsze, a nie inne talenty, 
choćby olbrzymie i dobrze, po boże-
mu, wykorzystywane i rozmnażane: 
niezwykła inteligencja i pamięć, bły-
skotliwy talent słowa czy piękny głos  
w śpiewie – czytamy dalej.

(…) W tym otwarciu na kontakty  
z ludźmi i wierności przyjaźniom przy-
pominał mi – znanego dzięki rodzicom 
w młodości – biskupa a potem kardy-
nała a potem Błogosławionego Ojca 
Świętego Karola Wojtyłę. Przyjmował 
zaproszenia do odwiedzin w domu 
z radością, wyraźnie cieszył się po-
znaniem innych gości i domowników, 
opowiadał otwarcie o sobie, oglądał 
zdjęcia rodzinne na ścianach, cieszył 
się potrawami… a potem tak serdecz-
nie dziękował i jeszcze pisał nazajutrz 
mail z ponownym podziękowaniem! 

Odpowiadał zawsze na listy, co więcej 
– powiedział mi, że zachowuje sobie, 
uporządkowane, wszystkie listy, ma-
ile a nawet sms jakie dostaje – jakaż 
w tym była serdeczna uważność dla 
tych, co się do Niego zwracali! (…)

(…) Kto długo żyje, ma nieraz 
okazję doczekać uznania przez Ko-
ściół Powszechny świętości osób, które 
miał szczęście spotkać na swojej dro-
dze życia. Tak było u mojego pokole-
nia z Janem Pawłem II, także – nawet  
w szybszym czasie – z księdzem Je-
rzym Popiełuszką. Są też i ludzie święci  
a niekanonizowani, to Pan decyduje. 
Nie wiemy, co będzie w przypadku 
naszego kochanego Księdza Wikarego 
– ale ważne, aby dostrzegłszy czyjąś 
wielkość duchową, nie zatrzymać się 
tylko iść dalej, brać przykład z Niego. 

Na uroczystości pogrzebowe, któ-
re odbyły się w Krakowie, jaki i w ro-
dzinnej Rabce, gdzie został pochowany 
przybyły tłumy, by odprowadzić księ-
dza Kamila w ostatnią drogę. To dowód 
na to w ilu sercach zajmował szczegól-
ne miejsce.

(…) Był natchnionym przez Pana 
spowiednikiem, doradcą duchowym 
– mimo tak młodego wieku pełnym 
dziwnie dorosłej mądrości. Według 
osoby korzystającej z Jego kierownic-
twa duchowego pasują do Niego zatem 
także i te słowa świętej Teresy, odno-
szące się do św. Jana od Krzyża: …jest 
człowiekiem niebiańskim i bożym...
(…) nie spotkałam drugiego takiego 
jak on, ani też kroczącego z takim za-
pałem w drodze do nieba – wspomina 
pani Agnieszka Hennel-Brzozowska.

– Twoja ukochana Rabka, Kami-
lu dziś płacze. Odszedłeś tak nagle, że 
„ani uwierzyć, ani się pogodzić”. Zosta-
wiasz dla nas swoje książki, w których 
czerpiąc ze źródeł rabczańskiej histo-
rii, odkryłeś dla nas, mieszkańców jej 
przeszłość i uwieczniłeś na zawsze wie-
le miejsc – mówił wiceburmistrz Ro-
bert Wójciak, który przypomniał do-
konania naukowe ks. Kamila związane  
z historią Rabki-Zdroju.

W planach jest również opubliko-
wanie wszystkich homilii księdza Ka-
mila, tak więc Jego duchowa spuścizna 
i mądrość pozostanie z nami na zawsze, 
tak jak On sam w sercach naszych.
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Ogłoszony został również konkurs na prezentację pt. „Żeby rak chodził wspak”

ŻEBY RAK CHODZIŁ WSPAK

sesJa ZdRowY sTYL ŻYCIa
– pRofILakTYka NowoTwoRowa

AGATA CZAJOWSKA
Nauczyciel ZSGDiGW

W natłoku codziennych obo-
wiązków, w pogoni za sukcesem, nie 
zastanawiamy się jak ważne jest na-
sze zdrowie. Odpowiedzialność za nie 
każdy ponosi sam. Niestety najczęściej 
zaczynamy o tym myśleć kiedy nas coś 
boli, niepokoi, ale wtedy często jest już 

za późno. Za późno na profilaktykę. 
Pozostaje nam leczenie, które jest trud-
niejsze, bardziej kosztowne i nie zawsze 
skuteczne. A wystarczy przecież zapo-
biegać. To takie proste. Samokontrola 
i wczesna diagnostyka. Regularne wy-
konywanie badań okresowych, badań 
cytologicznych, mammografii, itp. Ten 
właśnie temat został poruszony na ko-
lejnej już sesji Zdrowy Styl Życia, któ-
ra odbyła się 31.10.2013 r. w Zespole 

Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 
235, której gospodarzem była dyrektor 
placówki – Lucyna Łukańska. W sesji 
uczestniczył radny Miasta Krakowa, 
przewodniczący Rady i Zarządu Dziel-
nicy VI – Bronowice Bogdan Smok. 

Ciekawą i pouczającą prelekcję 
wygłosił dr nauk med. Robert Jach  
z Katedry Ginekologii i Onkologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego na temat 
raka szyjki macicy i nowotworu pier-
si. Przedstawił przyczyny chorób no-
wotworowych oraz jak przed nimi się 
bronić. W szczególności zachęcał do 
zdrowego stylu życia i badań profilak-
tycznych, aby wygrać z rakiem. Temat 
sesji pojawił się wcześniej na lekcjach 
wychowawczych. 

Ogłoszony został również konkurs 
na prezentację pt. „Żeby rak chodził 
wspak”, którego wyniki były ogłoszone 
na sesji. Laureaci otrzymali z rąk pani 
dyrektor dyplomy i nagrody i przedsta-
wili swoje prace. Symbolem była różo-
wa kokardka, którą otrzymali uczest-
nicy. 

Sesja wzbudziła duże zaintere-
sowanie, czego najlepszym dowodem 
było skupienie i cisza młodzieży na sali. 
Uczestnikami byli uczniowie klas trze-
cich i czwartych o kierunkach: inżynie-
ria środowiska, ochrona środowiska, 
geodezja i budowa dróg. Po opuszcze-
niu sali dało się słyszeć wiele deklara-
cji wykonania badań profilaktycznych. 
Jako organizator myślę, że cel został 
osiągnięty, że edukacja profilaktyki 
nowotworowej zwiększyła świadomość  
i odpowiedzialność za własne zdrowie.υ υ

TYLE MUZYKI
czylI o PożytKach ze śPIewanIa dzIecIom

Nastała jesień, zima za pasem, wszystkie place zabaw dawno świecą pustkami, wiatr 
buja huśtawką a piaskownice pełne liści. Co robić w taki czas? A może nie tylko zimą 
zająć siebie i pociechy czymś co jest fajne o każdej porze roku? I co na dodatek jest 
odpowiednie w każdym wieku. Na szachy czy komputer może być za wcześnie w wie-
ku 6 miesięcy, ale na muzykę z pewnością nie. Nie doceniamy jej, bo tak naprawdę 
niewiele o niej wiemy, a ten skarb jest na wyciągnięcie ręki. 

Wiele artykułów namawia do 
zabawy, opisuje jak ile dobrego kryje 
każda, nawet najprostsza. Dlaczego za-
tem nie bawić się w muzykę? Potrzeba 

tylko trochę chęci i odwagi. Dysponu-
jemy najdoskonalszym instrumentem 
muzycznym – głosem, z którym od 
zawsze konkurowały wszystkie inne 
instrumenty wymyślone przez człowie-
ka i żaden jeszcze nie wygrał. Dlaczego 
więc go nie użyć? Dobrze jest również 

mieć niewielka  grupkę dzieci, ponie-
waż dzieci najwięcej uczą się od siebie 
nawzajem, choć oczywiście wzorem 
jest zawsze dorosły. W takim mieszany 
gronie każde doświadczenie od razu 
można bezpiecznie wypróbować na 
sobie i innych, a muzyka ma ogromny 
potencjał – rozwija, uspokaja, aktywi-
zuje. Aby się o tym przekonać wystar-
czy chwila bacznej obserwacji. Z opo-
wieści rodziców wiem o hipnotycznych 
niemal właściwościach muzyki Bacha, 
o powtarzanych w kółko piosenkach, 
których musieli słuchać, o błyskawicz-
nie cichnących płaczach pod wpływem 
ulubionej melodii, a dzieci „zaczarowa-
ne” brzmieniem klarnetu widuję często 
podobnie jak dzieci usypiane jedną 
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Dzieci cieszą się muzyką wspólnie, dlatego jest ona doskonałym „stadionem” dla treningu 
umiejętności społecznych

υ

zwrotką śpiewanej (to ważne) kołysan-
ki. Wszystko co tylko rodzice zapragną, 
a dziecko uzna za potrzebne mu w da-
nej chwili jest w muzyce i można do 
tego sięgnąć. Pytanie tylko jak to zro-
bić? Najlepiej śpiewająco! Dosłownie  
i w przenośni.

 Zanim jednak dam kilka prak-
tycznych rad powiem jakie pożytki  
z muzyki może mieć dziecko. Choć sły-
szy już od 3. trymestru ciąży, a uczeni 
są dość zgodni, że jest to słuch absolut-
ny (tak! przynajmniej taki potencjał), 
najpierw zaczyna używać tego słuchu 
do uczenia się świata, do rozróżniania 
i przyswajania bogactwa dźwięków, 
rozpoznawania i zapamiętywania. Do 
czego mu się ta umiejętność przyda? 
Na początek do nauki języka. Dzieci 
dużo więcej rozumieją niż potrafią po-
wiedzieć, bo słuchają. Trzeba wiedzieć, 
że każdy z języków to inne brzmienia,  
częstotliwości dźwięków, dlatego nam 
dorosłym tak trudno nauczyć się po-
prawnego obcego akcentu. Nie mamy 
go w uszach. Zatem im  wcześniej i wię-
cej brzmień wrzucimy do małego pro-
cesorka, tym większy „materiał porów-
nawczy” do wykorzystania. A wszystkie  
potrzebne częstotliwości znajdziemy  
w muzyce bardzo łatwo (Alfred Toma-
tis – rewolucyjny laryngolog a przy 
okazji syn śpiewaczki wskazuje, że naj-
lepszym źródłem tej różnorodności jest 
muzyka Mozarta i chorał gregoriański, 
ale warto eksperymentować i z innymi 
ze szczególnym wskazaniem orkiestry). 
Naukowcy  udowodnili, że nie istnieją 

poznawcze predyspozycje językowe. 
Być może, ale warto w takim razie się 
zastanowić czy Alfred Tomatis nie miał 
racji, czy owe predyspozycje to nie jest 
właśnie wrażliwe ucho? A ucho, jak 
wszystko można ćwiczyć i rozwijać.

 Po co jeszcze dzieciom takie 
doświadczenia dźwiękowe? Dźwięki 
rozwijają wyobraźnię, uważność – we 
współczesnym szybkim świecie umie-
jętność nie do zlekceważenia. Neurolog 
powie, że rozwijają połączenia nerwo-
we w tych rejonach mózgu, które są 
odpowiedzialne za słyszenie, mowę i.... 
muzykę (tak, jest taki obszar bardzo 
wyspecjalizowany, dajmy mu szansę). 

Po drugie – zostańmy jeszcze przy 
mózgu – muzyka jako sztuka, ale też 
jako owoc pewnego pięknego systemu 
działa zarówno na emocje (najstarsze 
części mózgu) jak i na te obszary, które 
są odpowiedzialne za funkcje poznaw-
cze. Połączenie emocji z funkcjami 
poznawczymi daje zawsze najlepsze 
rezultaty, dlatego właśnie to co spra-
wia dzieciom największa przyjemność 
jest długo przez nie pamiętane, czyli 
skutecznie przyswojone. Przenieśmy to 
na proces edukacji i mamy naukę bez 
trudu.

 Po trzecie – dzieci cieszą się 
muzyką wspólnie, dlatego jest ona do-
skonałym „stadionem” dla treningu 
umiejętności społecznych. Jest jednak 
warunek, żeby się dogadać trzeba po-
znać język. Muzyka, choć jest piękną, 
bezsłowną komunikacją pełną dobrej 
energii ma też swój elementarz, jeśli go 

nie znamy trudno nam zrozumieć mu-
zykę choćby innych kultur, a i z własną 
czasem jest kłopot. Dzieci uczą się bez 
trudu i warto to wykorzystać, dać im 
dobre podstawy, resztę same rozwiną.

 Po czwarte choć być może po-
winno być po pierwsze muzyka jest 
wartością samą w sobie. Ludzie, którzy 
potrafią się nią cieszyć tworząc lub in-
terpretując są szczęśliwi i żyją pełnią. 
To ci wybrani, którzy rozumieją tajem-
ny język. Tajemny, choć nikt tej tajem-
nicy nie pilnuje, wręcz przeciwnie, jest 
wielu, którzy chcą się nią dzielić. Nie-
zliczone badania ciekawych naukow-
ców prowadzone między innymi na 
muzykach i ludziach, którzy choć przez 
jakiś czas swojego życia grali na jakimś 
instrumencie dowodzą, że tacy ludzie 
dłużej zachowują sprawność intelektu-
alną. Badania wśród dzieci ujawniają 
lepsze wyniki w nauce tych, które mu-
zykują.

 Jakby więc nie patrzeć muzyka 
się przydaje, pomaga, rozwija nie tylko 
dzieci ale i nas - rodziców. Dajmy jej 
tyle naszym pociechom ile tylko jeste-
śmy w stanie, bo niewiele potrzeba, aby  
się z  muzyką zaprzyjaźniły.

Oto kilka codziennych sposobów 
na ułatwienie takiej przyjaźń:
śpiewajmy dzieciom przy każdej oka-
zji, doskonale sprawdza się np. jazda 
samochodem, sama z siebie bywa prze-
cież długa i nieciekawa;
śpiewajmy dzieciom przy zwykłych 
czynnościach np. opisując zbieranie 
zabawek, porządki, gotowanie, pranie, 
na każdą czynność można znaleźć (lub 
wymyślić) jakiś muzyczny kod;
śpiewajmy kołysanki, bo to sam eks-
trakt witaminy M. Jeśli dołączymy do 
tego czuły dotyk, mamy duże szanse na 
wychowanie silnych, pewnych siebie  
i kochających ludzi.

Warto też zorientować się w tym co 
miasto ma do zaoferowania jeśli chodzi 
o zajęcia umuzykalniające dla małych 
dzieci, taka inwestycja się zwróci.

Agata Stawska – muzykolog, muzykotera-
peutka, razem z Katarzyną Marczak (klar-
necistką) prowadzi zajęcia muzyczne dla 
dzieci w Centrum Muzyki i Muzykoterapii 
„Gaia”, www.centrumgaia.pl. 
Centrum zostało uhonorowane nagrodą 
Słoneczniki 2012 portalu Czas dzieci dla 
najlepszej krakowskiej inicjatywy dla 
dzieci. 
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Informacje dla osób bezdomnych
przebywających w Krakowie

SCHRONIENIE DLA KOBIET
● ul. Sołtysowska 13 C – Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
(skierowanie z MOPS), tel. 12 350 63 10
● ul. Malborska 64 B – Przytulisko Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych Kobiet, tel. 12 655 68 10
● ul. Żywiecka 16 – Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny
Jabłońskiej, tel. 12 269 35 79
● ul. Przybyszewskiego 39 – Dom Samotnej Matki, 
tel. 12 637 85 42

SCHRONIENIE DLA MĘŻCZYZN
● ul. Makuszyńskiego 19 A – Noclegownia i Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn (wyłącznie osoby z Krakowa),
tel. 12 684 03 24
● ul. Skawińska 6 – Przytulisko Św. Brata Alberta,
tel. 12 429 56 64
● ul. Wielicka 44 B – Stowarzyszenie Wspólnota
 Św. Brata Alberta „Chleb i Światło”, tel. 500 316 524
● ul. Nowogródzka 8 – Chrześcijański Ośrodek Pomocy
Bezdomnym „Dom Łazarza”, tel. 12 357 16 16
● ul. Koprowa 4 – „Dom Korneliusza”, tel. 12 657 36 70
(wyłącznie dla osób z Krakowa, wymaga decyzji MOPS)

OGRZEWALNIA (tylko w okresie zimowym)
● ul. Rozrywka 1 tel. 12 411 41 21

PRZYCHODNIA
DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH
● ul. Smoleńsk 4

ODZIEŻ
● ul Studencka 19 – PCK, poniedziałek
w godzinach 9:00-15:00
● ul. Bożego Ciała 21, wtorek i czwartek
w godzinach 16:00-18:00
● os. Zielone 8 – PKPS, na zaświadczenie z MOPS

PUNKTY WYDAWANIA CIEPŁEGO 
POSIŁKU
● ul. Skawińska 6 – w godzinach 9:00-10:00  
i 16:00-17:00
● ul. Reformacka 3 – w godzinach 12:00-14:00
● ul. Dietla 48 w godzinach 12:00-13:00 dla osób 
z bloczkami, 13:00-14:00 dla pozostałych 
(oprócz niedziel)
● ul. Woronicza 10 – w godzinach 12:00-18:00 
(oprócz niedziel)
● ul. Łokietka 60 – w godzinach 11:30-12:30 
(oprócz niedziel, lipca i sierpnia)

ŁAŹNIE
● ul. Smoleńsk 4

Wszelkich informacji, wsparcia, 
pomocy finansowej udziela:  
Dział Pomocy Bezdomnym
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krakowie os. Teatralne 24
tel. 12 643 07 06

Godziny przyjęć: 
poniedziałek od 8:00 do 15:00
wtorek-piątek od 8:00 do 11:00

W terenie pracują Streetworkerzy:
Łukasz Filek   603 035 732

Karolina Gajda   607 806 813

Natalia Zawrotniak  607 522 912


