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OD REDAKCJI
Witam naszych drogich czytelników po 3 miesiącach. Przerwa w wydawaniu ,,Dwunastki”

 spowodowana była corocznym przetargiem na druk gazet dzielnicowych i wyborami do rady dzielnicy
w tym także naszej. Począwszy od dziś, co miesiąc będziemy na bieżąco informowali Państwa o tym, co
dzieje się w naszej małej Ojczyźnie – Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. W tym miejscu chciałem
 serdecznie podziękować Michałowi Majerczakowi, który w czasie poprzedniej kadencji pełnił funkcję
 Redaktora Naczelnego i troszczył się o wizerunek naszej ,,Dwunastki”. 

Zapraszam serdecznie do lektury.

Tomasz Guzik – Redaktor Naczelny

DOBRE INFORMACJE 
DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY XII

16 lutego 2011 r. został uchwalony budżet Miasta Krakowa na rok 2011. Znalazło się w nim wiele
ważnych zadań, o które wnioskowała Rada Dzielnicy XII. Większość z nich zostało wpisanych do budżetu
poprawkami zgłoszonymi przez radnych miasta Krakowa wybranych w wyborach samorządowych w 2010 r.
w naszej dzielnicy.  
1. Budowa sali gimnastycznej ul. Aleksandry.

Koszt sali gimnastycznej z dość długim korytarzem, który połączy ją ze szkołą wynosi 6 700 000.
Sala będzie budowana w systemie 3- letnim. W wieloletniej prognozie finansowej zostały zapisane
kwoty na kolejne lata: 2011 – 1 500 000 zł, 2012 – 2 000 000 zł, 2014 – 3 200 000 zł

2. Przebudowa ul. Bieżanowskiej.
W ciągu kolejnych 3 lat planowana jest całkowita przebudowa ul. Bieżanowskiej od ul. Nad Poto-
kiem do pomnika Pod Orłem w Bieżanowie. Na ten cel w budżecie miasta na rok 2011 zapisano:
9 355 000 tys. (przebudowa na odcinku ul. Nad Potokiem – ul. Łazy) w roku 2012 – 5 000 000 zł,
a w roku 2013 – 4 300 000 zł 

3. Przebudowa ul. Prostej 
W 2011 zostanie wykonana całkowita przebudowa ul. Prostej. Koszt 2 000 000 zł

4. Modernizacja ul. Agatowej 
Modernizacja ulicy będzie wykonana w cyklu 3 letnim:  w rok 2011 – 40 tys. zł (opracowanie do-
kumentacji),  w rok 2012 – 150 tys. zł, ( opracowanie dokumentacji, pozwolenie na budowę)  w rok
2013 – 3 500 000 zł ( przebudowa)

5. Modernizacja budynku MDK przy ul. na Wrzosach – 200 tys.
6. Zagospodarowanie terenu w parku Jerzmanowskich wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego
7. Budowa basenu przy ul. Kurczaba – 524 tys. zł
8. Żłobek przy ul. Malachitowej, na os. Złocień z przeznaczeniem na wykup lokalu- 1.500.000 zł.

Na terenie os. Złocień nie ma terenów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, dlatego mimo
istniejącej dokumentacji miasto nie może wybudować tu ani przedszkola ani żłobka. Jedynym
 wyjściem jest przystosowanie pomieszczeń w jednym z budowanych na osiedlu bloków na cele
żłobka.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej – os. Bieżanów: ul. Szastera, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego – 170 tys.
10. Działania zabezpieczające osiedle Bieżanów i  Złocień przed zalewaniem.

W 2011 r. będą kontynuowane prace związane z konserwacją koryta rzeki Serafy, wynikające z pod-
pisanych w 2010 r. umów na odcinkach:
– od mostu w ciągu ul. Popiełuszki do wylotu kanału deszczowego przy ul. Zamłynie – termin za-
kończenia prac 30 kwiecień 2011- koszt 92 300 zł
– od mostu w ciągu ul. Sucharskiego do mostu w ciągu ul. Popiełuszki- termin zakończenia
29 kwietnia 2011 – koszt 196 000 zł. Po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych ZIKiT przy-
stąpi do udrożnienia rzeki Serafy na odcinku od torów kolejowych: ul. Złocieniowa w kierunku
ul. Sucharskiego. 
Dla poprawy odpływu wód rzeki Serafy w rejonie os. Złocień wykonany został jesienią 2010 r. pro-
jekt budowlany ( na udrożnieni potoku Serafa) na odcinku od torów kolejowych przy ul. Złocie-
niowej do granic miasta. Na podstawie ww opracowania wykonane zostały następujące prace:
– udrożnienie odcinka rzeki Serafy ( odmulenie, umocnienie skarp i dna) poniżej torów kolejowych
przy ul. Złocieniowej na długości 340 m – koszt 229 668 zł
– ubezpieczenie elementami betonowymi skarpy rzeki Serafy w rejonie ul. Jasieńskiego, na dł.
330 m – koszt 64 200 zł
– udrożnienie odcinak potoku Serafa ( odmulenie, wycięcie krzewów) w rejonie ul. Jasieńskiego na
dł. 94 m
W 2011 r. ZIKIT planuje wykonanie zastawki na rowie w rejonie skrzyżowania ul. Półłanki i ul. Aga-
towej. Zastawka ta umożliw w czasie gwałtownych opadów deszczu odpompowanie wody ze
skrzyżowania do zbiornika bezodpływowego. ZIKiT złożył wniosek inwestycyjny na zadanie:
 dostosowanie koryta rzeki Serafy do aktualnie istniejących warunków spływu wód powierzchnio-
wych w zlewni rzeki. Pełny zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji, projektu budowla-
nego oraz przeprowadzenie robót budowlanych. 

cd. na str 3
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WYDARZYŁO SIĘ
W DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM I NIE TYLKO…

27.01 Pierwsza sesja Rady Dzielnicy XII nowej kadencji szerzej na str
25.02 Spotkanie w sprawie zakresu prac remontowych dróg i chodników

w Dzielnicy XI
01.03 Przegląd parku aleksandry pod kątem przyszłych prac.
02.03 Odbiór bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich 

10.03 Objazd Dzielnicy pod kątem wykonania nowych oświetleń
28.03 Spotkanie w sprawie programu „Mój trener mój przyjaciel”
30.03 Przegląd klubów sportowych w celu ustalenia zakresu prac

 remontowych do zrealizowania w roku 2011

Inne ważne poprawki wprowadzone do budżetu miasta przez radnych
miasta Krakowa.
11. Rozbudowa Szkoły Muzycznej ul. Józefińska

Budynek będzie rozbudowywany w systemie kilkuletnim: rok 2011–
850 tys. rok 2013 – 2ml, rok 2014 – 3 ml, rok 2015 – 3ml 

12. Wykonanie dokumentacji dostosowanie budynku ul. Na Zjeździe na
potrzeby Muzeum Historii Podgórza – 100 tys. 

13. Wykupy terenu pod park na Woli Suchackiej
cykl 4 letni: rok 2011 – 2 ml zł, rok 2012 – 2 ml zł, rok 2013 – 2 ml zł, 
rok 2014 – 2 mł. zł 

14. Do budżetu miasta została również wprowadzona poprawka Klubu PO
– przeznaczająca 10 ml złotych na zadania priorytetowe 18 krakow-
skich dzielnic. Dzięki tej poprawce nasza dzielnica otrzymała dodat-
kowe 550 tys. z których będzie można zrealizować kolejne ważne
 zadania

Inne informacje dotyczące ważnych dla mieszkańców naszej dzielnicy
 inwestycji:
1. Budowa brakującego odcinka ul. Domagały. 

Trwają prace nad dokumentacją budowy brakującego odcinka ul. Do-
magały, której budowę sfinansują deweloperzy budujący osiedle na tym
terenie. Dokumentacja ma być gotowa do końca marca 2012 r. budowa
drogi która ma zostać wykonana w 2013 r. będzie kosztować 7 ml zł.

2. Budowa kolejnego odcinka trasy S 7.
W 2011 r. zostanie opracowana dokumentacja i rozpoczęta budowa
kolejnego odcinka budowy drogi ekspresowej S7 (odcinek węzeł
Bieżanów, węzeł ,,Nowohucki”). Na ten cel przeznaczono 2 339 600.

3. Połączenie węzła ,, Rybitwy” ze strefami ,, Wieliczka–Niepołomice”
Na przygotowanie budowy tego połączenie przeznaczono 500.000 zł.

4. Budowa przystanku kolejowego na osiedlu Złocień
W 2010 r. w ramach projektu Via Regia Plus współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało
opracowane studium funkcjonalno-przestrzenne otoczenia przystanku
Kraków–Złocień. Studium to stanowi podstawę do opracowania kon-
cepcji technicznej, która określi koszty realizacji przystanku, oraz za-
kres terenu niezbędny do jego realizacji. Wykonanie dokumentacji wy-
magać będzie skoordynowanych działań z planowaną przez PKP PLK
SA przebudową magistrali kolejowej E 30, w ciągu której  będzie on
usytuowany.  

5. Modernizacja ul. Solarzy i ul. Lipowskiego pro
W roku 2012 powinna rozpocząć się modernizacja ul. Solarzy i ul. Li-
powskiego. Obie inwestycje posiadają pozwolenie na budowę. 

6. Budowa przedszkola na os. Rżąka
Budowa przedszkola na os. Rżąka powinna rozpocząć się w 2012. – in-
westycja posiada opracowaną dokumentacja, w 2011 r. powinna otrzy-
mać pozwolenie na budowę. 

Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII

Wiosna
Z  p a m i ę t n i k a  1 9 4 8

Marzec – Pośniegowe wody spływają
Strumykami w lodzie
Słońce coraz więcej dogrzewa
W dzień już cieplej, ale noce w chłodzie

Kwiecień – Choć mróz już nie doskwiera
Czasem płatki śniegu wicher goni
Zawieje i zamiecie
Po nowych listkach zieleni

Maj – Maj w kwiaty ustroił łąki
W zieleń lasy i gaiki
Nad łąkami zawisły skowronki
W gaikach śpiewają słowiki

Czerwiec – Już lato się zbiera 
Nawet dojrzewają wiśnie
Wszystko zielone i kwitnie
Czasem burza piorunem ciśnie

Marian Majcher

NAJWAŻNIEJSZE 
ADRESY 

www.dzielnica12.krakow.pl

rada@dzielnica12.krakow.pl

redakcjadwunastki@gmail.com

DOBRE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY XII 
cd. ze str 2
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9 stycznia 2011 roku przeprowadzone zostały wybory do rad dzielnic
miasta Krakowa. Frekwencja dla naszej dzielnicy wyniosła 10,27%. Spośród
80 kandydatów ubiegających się o mandat radnego Dzielnicy XII, wyłonio-
nych zostało 21, którzy otrzymali największą ilość głosów w swoich okrę-
gach wyborczych. Są to przedstawiciele osiedli: Prokocim, Nowy Prokocim,
Bieżanów, Nowy Bieżanów, Kozłówek, Rżąka oraz Złocień. W czasie 4 letniej
kadencji będą pracować na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców
oraz zaspokojenia ich zbiorowych potrzeb.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Dzielnicy XII odbyło się
27 stycznia.

W czasie obrad wyłoniony został 5 osobowy zarząd, w skład którego
wchodzą:
– Zbigniew Kożuch – przewodniczący
– Rafał Buchelt – zastępca przewodniczącego
– Agata Gwiazda – członek zarządu
– Wiesław Markowicz – członek zarządu
– Janusz Zadwórny – członek zarządu

Rada Dzielnicy jest jednostką pomocniczą dla gminy Kraków. Do jej za-
kresu działań należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także te,
które zostały powierzone przez Radę Miasta Krakowa, mające służyć miesz-
kańcom w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia.
Szczególnym zadaniem Dzielnic jest określanie przedsięwzięć prioryteto-
wych służących zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb danej Dzielnicy oraz
zadań powierzonych w ramach poszczególnych dziedzin.

Radni dzielnicowi pracują w komisjach oraz zespołach, które zajmują się
poszczególnymi sprawami związanymi z życiem dzielnicy. Tworzą projekty
uchwał, które są rozpartywane i zatwierdzane na comiesięcznych sesjach rady.
Posiedzenia komisji oraz całej rady są jawne – każdy mieszkaniec ma prawo
do obserwowania obrad i wyrażania swoich opinii. Ponadto mają możliwość
spotkania z członkami zarządu w czasie ich cotygodniowych dyżurów. 

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Rady Dzielnicy XII oraz
harmonogram działań dostępne są na stronie internetowej dzielnicy
www.dzielnica12.krakow.pl a także w dzielnicowej gazetce „Dwunastka”.

Konrad Spryńca

Z PRAC RADY DZIELNICY XII

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY 21 RADNYCH 
DZIELNICY XII

Zbigniew Kożuch 
– przewodniczący Rady Dzielnicy XII
– mgr Wydziału Prawa i Administracji UJ
– wybrany w okręgu nr 4 
– w radzie chciałby się skupić na  poprawie

infrastruktury drogowej i sportowej.
Marzy o doprowadzić do większego
 wykorzystania  potencjału tkwiącego
w organizacjach pozarządowych. 

Bień Patrycja
– mgr Prawa i Administracji
– studia podyplomowe 

,,Akademia Dziedzictwa”
– pracuje w Departamencie

Kultury i Dziedzictwa
Narodowego UMWM

– drugą kadencję radna
dzielnicy XII 

Buchelt Rafał
– mgr politologii
– studia podyplomowe 

Integracja Europejska
– nauczyciel wos i historii
– z-ca przewodniczącego

Rady Dzielnicy XII

Chodorowski Jarosław
– mgr filologii wschodnio-

słowiańskie i pedagogiki 
– pracownik samorządowy

zaangażowany w prace
z młodzieżą z problemami
wychowawczymi 

– członek kilku stowarzyszeń
i organizacji pozarządo-
wych

Stanisław Dziob
– mgr inż. projektant instala-

cji komunalnych wybrany
w okręgu nr 2

– „Filantrop miasta Krakowa
a.d.2004” 

– Chciałby doprowadzić 
do poprawy infrastruktury
 komunalnej na terenie
Dzielnicy XII.

Grażyna Fijałkowska
radna Miasta Krakowa 
i Dzielnicy XII od 1998 r. 
nauczyciel dyplomowany,
ukończyła cztery kierunki 
studiów podyplomowych:
Biologię ( WSP),
Chemię (UJ), Przyrodę (AP),
Nowoczesne Kierowanie 
i Zarządzanie Szkołą (AP).
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Guzik Tomasz
– mgr teologii
– doktorant na UPJPII
– nauczyciel religii
– pilot wycieczek
– radny dzielnicy XII
– redaktor naczelny

 ,,dwunastki”

Gwiazda Agata
– z wykształcenia

 ekonomistka
– pracuję w spółdzielni

mieszkaniowej
– urodziłam się w Krakowie,

od 1972 roku mieszkam na
osiedlu Na Kozłówce.

– radna dzielnicy XII

Kmita Grzegorz
– pracownik PKP CARGO S.A
– absolwent AWF na kierunku

nauczycielsko-trenerskim,
studia podypl.: Syst. Zarz.
BHP na Politechnice Krak. 

– trener II klasy piłki nożnej
– laureat nagród Prez. Miasta

Krakowa i Wojewody
Małopolskiego,

– radny dzielnicy XII

Kropiowski Tomasz
– urodzony w Krakowie, lat 31
– wykształcenie wyższe:

 Geografia (magisterium)
i elektroniczne Przetwarza-
nie Informacji (licencjat). 

– specjalista ds. administracji
i informatyki.

– radny dzielnicy XII

Kwiatkowski Zbigniew
– radny dzielnicy XII

Kwiatkowski Zbigniew
– mam doświadczenie jako

nauczyciel, pracownik
 samorządowy i przedsię-
biorca

– lubię podróże, mam za
sobą podróż dookoła
świata

– radny dzielnicy XII

Lasota Mieczysław
– emeryt – 60 lat
– Dzielnicy XII w latach 1998-

2002 i w obecnej kadencji
– Prezes Stowarzyszenia

Nowy Prokocim
 „Przyjaciele” 

– zdobywca odznak „Za pracę
Społeczną dla Miasta
 Krakowa”, i „Honoris gratia”

Lelo Marek
– radny dzielnicy XII

Leśniak Barbara
– Lubię pomagać innym.
– Kocham rodzine, ludzi

z pasją.
– Nauczycielka biologii 
– Uczę w w Gimnazjum nr30

i XXV LO
– Pasjonuje mnie muzyka,

 fotografia przyrody

Markowicz Wiesław
– Pomagając innym to mój

cel w życiu
– radny dzielnicy XII, członek

zarządu

Elżbieta Matykiewicz 
Osiedle Stary Bieżanów
 „Staram się patrzyć na
 dzielnicę oczami jej
 mieszkańców "

Spryńca Konrad
– student politologii na UP

w Krakowie
– członek i działacz

 Niezależnego Zrzeszenia
Studentów UP

– mieszkaniec osiedla
 Prokocim Nowy 

– zainteresowania: sport,
 polityka, historia, geografia

Witkowska Kinga
– radna dzielnicy XII

Piotr Wojciechowski
– inżynier elektroenergetyk,
– wiek 40 lat, żonaty
– mieszkaniec Nowego

 Prokocimia
– radny dzielnicy XII

Zadwórny Janusz 
– lat 53, żonaty, sześcioro

dzieci.
– prowadzę działalność

handlową.
– reprezentuję mieszkańców

Osiedla Rżąka
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NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW
W dniu 29.01.2011 odbyło się spotkanie noworoczne wraz z dokopto-

waniem do składu Zarządu członków Związku Emerytów, Rencistów, Inwa-
lidów Koła nr 4 Kraków-Kozłówek.  W zebraniu- spotkaniu brało udział 70
emerytów członków Koła i zaproszonych gości. Wszyscy zostali poczęsto-

wani kurczakami z grilla, chrzanem, bułkami, keczupem, masłem, herbatą,
kawą. Sponsorem poczęstunku była S.M. „Na Kozłówce”.  Spotkanie prze-
biegało w miłej atmosferze, wszyscy byli bardzo zadowoleni – prosząc o na-
stępne spotkanie

W czasie ferii zimowych Centrum Kultury przy Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Na Kozłówce” zorganizowało akcję „Ferie w mieście” 2011. Zajęcia od-
bywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.  Dzieci
otoczone fachową opieką miały zapewnioną dużą ilość atrakcji m. in. Park
Wodny, kino, Muzeum Zoologiczne, zwiedzanie Katedry Wawelskiej i gro-

bów królewskich, warsztaty w Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz ciepłą
przekąskę w McDonalds. W imieniu dzieci i ich rodziców składamy podzię-
kowanie za dofinansowanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej S.M. „Na
Kozłówce” oraz Proboszczowi Parafii Archikatedralnej za możliwość bezpłat-
nego zwiedzania Katedry Wawelskiej.

FERIE W CENTRUM KULTURY

W dniu 12 marca 2011 w świetlicy osiedlowej Cen-
trum Kultury „Na Kozłówce” miało przyjemność zapro-
sić na występ Niny Repetowskiej. Aktorka Krakow -
skiego Teatru Faktu, wystąpiła w spektaklu „Geniale
Frau – Zapolska”, opowiadającym o ostatnich latach
życia Gabrieli Zapolskiej, wspaniałej pisarki i aktorki .
Nina Repetowska stworzyła świetną kreację  aktorską ,
pokazała kobietę nękaną chorobą, zazdrością, wyczer-
paną  nerwowo. Jej aktorstwo poprzez modulację
głosu, wszelkie ruchy ciała, każdy drobny gest to pokaz
wielkiej klasy.  Aktorka przez blisko dwie  godziny utrzy-
mywała kontakt z publicznością, tworząc i kontrolując
napięcie emocjonalne, by zakończyć spektakl burzą
oklasków widzów  wypełniających salę po brzegi. Po
przedstawieniu widzowie długo rozmawiali z artystką
zachwyceni jej osobowością

MONODRAM NINY REPETOWSKIEJ W CENTRUM KULTURY
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PRZYJAZNA UCZNIOM I RODZICOM SZKOŁA SUKCESU
w Krakowie – Nowym Bieżanowie

1. Podstawowe informacje o szkole:
• Nauka w systemie jednozmianowym
• Wszystkie zajęcia prowadzone w nowoczesnych pracowniach wypo-

sażonych w pomoce naukowe i multimedialne
• Najnowocześniejsza pracownia komputerowa (12 stanowisk)
• Dobrze wyposażona biblioteka szkolna z internetowym centrum infor-

macji multimedialnej (z możliwością korzystania w czasie pozalekcyjnym)
• Stołówka i sklepik szkolny
• Opieka pielęgniarska
• Pełny monitoring szkoły
• Stawiamy na sport (w tym roku rozpoczynamy budowę pełnowymiaro-

wej hali sportowej obok istniejącej już sali gimnastycznej).

2. Nauczanie i zajęcia pozalekcyjne:
• „Szkoła Sukcesu” na podstawie wyników EWD opublikowanych w 2009 r.
• Wysoki poziom nauczania i jak najlepsze przygotowanie uczniów do dal-

szego etapu kształcenia z uwzględnieniem propozycji rodziców i uczniów
• Nauka kilku języków obcych: angielski (wiodący), niemiecki, francuski,

rosyjski, włoski (do wyboru), także współpraca ze szkołą YES
• Realizacja pasji i zainteresowań uczniów w kołach artystycznych (teatral-

nym, plastycznym, muzycznym, tanecznym, filmowym, recytatorskim)
• Bogata oferta zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, informatyki,

muzyki, techniki, m.in. możliwość zdawania egzaminów ECDL Start, zdo-
bywanie odznak PTTK.

3. Wychowanie i opieka:
• „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” na podstawie certyfikatu wydanego

na lata 2009-2014
• Oparcie działań wychowawczych na akceptowanych przez rodziców

i uczniów zasadach i wartościach, w tym na nauczaniu i przykładzie życia
Jana Pawła II – Patrona szkoły

• Możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendiów oraz
dopłat do wyżywienia i zakupu podręczników

• Organizowanie wyjazdów integracyjnych dla uczniów klas pierwszych

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

AL. A. DYGASIŃSKIEGO 15
KRAKÓW

tel. i fax.012 658 -17-15
strona internetowa szkoły – www.xvlo.pl

e-mail: admin@xvlo.pl

WCHODZI MODA NA XV 
Nadchodzi wiosna, a z nią nowe trendy. W tym sezonie ogłaszamy modę na
„piętnastkę”!!! – wspaniałe liceum, z pięćdziesięcioletnią tradycją, prezentuje
fantastyczną ofertę edukacyjną i pragnie zaprosić młodzież w swoje progi.
Poczytajcie o nas i dołączcie do elitarnego grona uczniów „piętnastki”…

Bądźcie na czasie!!!

ODDZIAŁY PRZEDMIOTY 
WIODĄCE JĘZYKI OBCE

1A
HUMANISTYCZNY

język polski, 
historia, 

wiedza o kulturze

język angielski 
język włoski 

język francuski 

1B
MATEMATYCZNO-
INFORMATYCZNY

matematyka, 
informatyka, 

język angielski

język angielski 
język rosyjski 

język niemiecki

1C
JĘZYKOWY

historia, 
geografia, 

język angielski,

język angielski 
język rosyjski 

język niemiecki

1D
MEDIALNY

geografia, 
język polski, 
informatyka

język angielski 
język hiszpański 
język niemiecki

1E
BIOLOGICZNO-

CHEMICZNY

biologia, 
chemia, 

w ramach PO – 
elementy ratownictwa

przedmedycznego 
dodatkowo j. łaciński

język angielski 
język rosyjski 
język włoski

Próg punktowy wynosi – 110 pkt.

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną i sportową: zespół boisk „Orlik
2012”, siłownię, czytelnię multimedialną, sale komputerowe, pracownie
przedmiotowe. 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

• KOŁO CARITAS I POMOC CHARYTATYWNA
• WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM, UNIWERSYTETEM

 PEDAGOGICZNYM, WYŻSZĄ SZKOŁĄ EUROPEJSKĄ, AGH I KUL – SZKOŁA
ĆWICZENIOWA

• COROCZNY SZKOLNY FESTIWAL ARTYSTYCZNY 
• WYJŚCIA DO STUDIA TELEWIZJI KRAKÓW, RADIA KRAKÓW I REDAKCJI

KRAKOWSKICH GAZET 
• LICZNE WYMIANY Z NIEMCAMI, WIELKĄ BRYTANIĄ, FRANCJĄ, TURCJĄ,

 IZRAELEM

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.xvlo.pl 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY W CZASIE DNI OTWARTYCH

DNI OTWARTE: 15 – 16 KWIETNIA 2011
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ZBIERALI PODPISY W OBRONIE 
POLSKICH SZKÓŁ NA LITWIE

Akcja zorganizowana na przełomie grudnia 2010/stycznia 2011 przez
uczniów klasy 2b wraz z wychowawcą Martą Pszczołą z Gimnazjum nr 29
w Krakowie została entuzjastycznie przyjęta przez młodzież, nauczycieli
i pracowników naszej szkoły. Dzięki współpracy wszystkich uczniów, ich ro-
dziców z całą wspólnotą środowiska w Krakowie – Nowym Bieżanowie
zebrano 2013 podpisów poparcia naszej inicjatywy.

Jesteśmy uczniami, którzy mieli okazję uczestniczyć w szkolnej
 wymianie międzynarodowej, którą zapoczątkowali nasi starsi koledzy dzie-
sięć lat temu. Przez cały ten okres w ramach współpracy realizowaliśmy pro-
jekty edukacyjne, poznawaliśmy wzajemnie historię, kulturę, tradycje i oby-
czaje, zacieśniając relacje rodzinne.  Chcąc nadal realizować tę współpracę,

wymieniać swoje doświadczenia, budować wspólną Europę, otwartą dla
każdego niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, języka czy poglądów,
apelujemy, aby nasze pismo zostało pozytywnie rozpatrzone na korzyść
polskiej mniejszości narodowej mieszkającej na Litwie. Pragniemy, by po-
zwolono naszym rodakom uczyć się historii i języka ojczystego w polskich
szkołach. W przyszłości chcemy mieć pewność, że jako podróżujący Euro-
pejczycy będziemy mogli uczyć się, mieszkać w każdym zakątku Europy,
wiedząc, że będziemy szanowanymi obywatelami nie tylko Europy, ale
i świata.

Z wyrazami szacunku

X FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 124!!!

Był to wyjątkowy, jubileuszowy dzień w historii konkursu, ponieważ
odbył się on po raz dziesiąty i nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowa-
niem. Organizatorami tej wyjątkowej imprezy były panie: Monika Tarsa,
Barbara Pacura i Renata Tylek. 

W półfinale tegorocznego przeglądu wzięło udział 99 uczniów:
67 uczniów z klas 0-3 oraz 32 uczniów z klas 4-6. Jury wysłuchało wielu pięk-
nych kolęd i pastorałek w wykonaniu solistów, duetów, trio i jednego kwar-
tetu. Do finału zakwalifikowali się uczniowie obdarzeni niesamowitym
 talentem wokalnym i artystycznym. 

Całą imprezę prowadziła p. Renata Tylek, której pomagały uczennice
z klasy 6b Aleksandra D. oraz Gabriela Ch. 

Uczniów oceniało jury w składzie: p. Monika Tarsa, p. Brygida Grela,
ks. Krzysztof oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Dominik K.
Jury oceniało dobór utworu do możliwości wokalnych, znajomość tekstu,
znajomość melodii, poziom wykonania oraz wrażenie artystyczne. Nad
oprawą muzyczną czuwała p. Barbara Pacura, która przygotowała również
piękną dekorację.Uczniowie prezentowali wysoki poziom wokalny, dobór
kolęd i pastorałek do możliwości uczniów sprawił, że jury miało bardzo
trudne zadanie. Dodatkowym atutem niektórych uczniów były piękne
stroje, wykorzystanie instrumentów muzycznych.

W czasie, gdy obradowało jury wszyscy obejrzeli występ uczniów
z klasy 3b pod kierunkiem pani Basi. 

Następnie losowane były nagrodzone kupony z gazetki wydawanej
pod kierunkiem p. Marty Biernat „Słoneczko Bieżanowa”, w której ucznio-
wie klas młodszych zamieszczają swoje opowiadania, tworzą krzyżówki,
quizy, przeprowadzane są różne konkursy. Rozstrzygnięty został również
konkurs „Dzień owocowy” zorganizowany w klasach starszych przez panią
Monikę Kasprzyk.

Corocznym zwyczajem jest też wspólne śpiewanie kolęd oraz występ
rodziców i nauczycieli. Ten występ najbardziej podoba się uczniom naszej
szkoły.

Bardzo ładnie zaprezentowała się również uczennica Karolina L., która
zagrała na skrzypcach kolędę „Dzisiaj w Betlejem”.

Na zakończenie pani Monika Tarsa odczytała werdykt jury, a pani wice-
dyrektor Danuta Osuch wręczała dyplomy i nagrody

KLASY 1-3 
I MIEJSCE solista z klasy 3a – Dawid P.  
II MIEJSCE duet z klasy 3a – Justyna M. oraz Zuzanna O.

solistka z klasy 3a – Alicja T.
solistka z klasy 3b – Klaudia D.

III MIEJSCE trio z klasy 3a – Mateusz G., Hubert K., Kamil Krzyżkowski 
WYRÓŻNIENIA: duet z klasy 3b – Jacek N., Jakub A.

oraz trio z klasy „0” – Natalia L., Oliwia O., Gabriela M.

KLASY 4-6
I MIEJSCE solistka z klasy 4b – Karolina L. 

solistka z klasy 6a – Natalia P. 
II MIEJSCE solistka z klasy 4b – Karolina S. 
III MIEJSCE duet z klasy 4c – Weronika K., Sara M.
WYRÓŻNIENIA soliści: Paweł B. z klasy 5b 

oraz Aleksandra K. z klasy 4a.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy sukcesów!!!

Organizatorzy: Barbara Pacura, Monika Tarsa, Renata Tylek.
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Byłeś dzieckiem w latach 1983–1996? Przeżyłeś życiową przygodę
z Dyliniarnią? Chcesz się tym z kimś podzielić? Poszukujemy właśnie Ciebie.
Twoje przeżycia są dla nas ważne

Z okazji zbliżającej się 30 rocznicy istnienia Dyliniarni, Redakcja krdd
ogłasza konkurs na wspomnienia pt. „Dyliniarnia z dziecięcych lat”. W kon-
kursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które w latach 1983 – 1996 jako
dzieci brały czynny udział w życiu Dyliniarni, akcjach na rzecz dzieci lub im-
prezach artystycznych organizowanych przez KRD Dyliniarnia i opiszą swoje
odczucia, ówczesny klimat panujący w Dyliniarni oraz momenty które miały
wpływ na ewentualne zmiany, jakie dokonały się wówczas w ich życiu.

Celem konkursu jest rzetelne i obiektywne spojrzenie na historię Stowa-
rzyszenia z perspektywy lat, przedstawienie rzeczywistości widzianej
oczami dziecka i wydobycia roli Dyliniarni w ówczesnych czasach.

Prace pisemne należy nadsyłać na adres Redakcji: internaucikrd@op.pl
w formacie *.doc lub *.docx. Prace powinny być podpisane imieniem i na-
zwiskiem autora, zawierać numer telefonu, zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach konkursowych i zgodę na publikację tekstu. Prace na-
grodzone będą mogły zostać użyte w celach reklamowych w publikacjach
wydawanych na zlecenie Dyliniarni bez możliwości jakiegokolwiek rosz-
czenia praw autorskich. Na nadsyłane wspomnienia czekamy do końca
sierpnia 2011.

DYLINIARNIA Z DZIECIĘCYCH LAT

03.04. 2011 godz. 19.00
KONCERT KAROLINY SKRZYŃSKIEJ W DWORZE CZECZÓW

Nazywa ją muzyką natury, lasu i ziemi – Karolina Skrzyńska, wybitna
wokalistka młodego pokolenia, z polską scena muzyczną jest związana od
ponad dziesięciu lat. Muzyka, jaką tworzą wspólnie z gitarzystką Urszulą
Stosio wykracza poza ramy określonych stylów, wymyka się teoriom o mu-
zycznych gatunkach, nie daje się jednoznacznie przyporządkować.
To połączenie etnicznych inspiracji ze słowiańską wrażliwością i wschodnim
folklorem. Nieograniczona niczym przestrzeń, będąca następstwem uni-
kalnego brzmienia głosu Karoliny wraz z akompaniamentem gitary, kon-
trabasu i skrzypiec, stanowi obszar, na którym spotykają się natura i  różno-
rodne emocje.3- go kwietnia o godzinie 19.00 Karolina Skrzyńska już po raz
drugi wystąpi w Dworze Czeczów w Starym Bieżanowie. Wstęp jest
bezpłatny.

Karolina Skrzyńska – wokalistka, odtwórczyni ról musicalowych i dra-
matycznych, od wielu lat związana z polską  scena muzyczną. Laureatka
wielu konkursów wokalno – aktorskich, zdobywczyni  I miejsca na  Ogól-
nopolskim Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Poetyckiej  w Andrychowie,
II  miejsca podczas 46. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie i II na-
grody  w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Artystycznej w Rybniku.

04.04 godz. 17.30
Warsztaty rękodzieła artystycznego – biżuteria tiulowa;
 prowadzenie: Krystyna Drożdżowska 

07.04 godz. 17.30
Warsztaty sztukatorstwa: odlewanie form gipsowych, 
wzory wielkanocne – prowadzenie: Iga Pauliczek

11.03 godz. 16.30
Spektakl pantomimiczny pt. „Maruczuella” w wykonaniu
Teatru Nikoli

„Maruczella” łącząc w sobie humor, niezwykłą stylistykę niemego kina
i filmów Federico Felliniego tworzy niezwykły spektakl, który od pierwszych
chwil porywa publiczność.

Momentami nostalgiczna, innym razem zabawna, przykuwa uwagę
 widzów aż do ostatnich sekund przedstawienia. Tracąc poczucie czasu i te-
raźniejszości przenosimy się wraz z aktorami na stary Dworzec Kolejowy,
gdzie dym dawno zapomnianych już Parowozów zaprasza nas w roman-
tyczną podróż. Podróż, podczas której gra aktorów niczym delikatna, utkana
koronka, rysuje przed nami obrazy zalotów, flirtów i scen miłosnych.
 Perfekcyjnie łącząc pantomimę z taneczno-komicznymi scenkami „Maru-
czella” bawi, a jednocześnie wzbudza ciepłą nostalgię za niepowtarzalnym
klimatem czasów, które już nie powrócą.

Spektakl „Maruczella” zdobył I nagrodę publiczności i III nagrodę jury na
Warszawskim Konkursie Teatrów Ogródkowych (2005).

11.04 godz. 17.30
Warsztaty rękodzieła artystycznego – filcowanie na mokro
– łączenie wełny czesankowej z materiałem na przykładzie
etui na telefon lub okulary; 
prowadzenie: Krystyna Drożdżowska 

12.04 godz. 17.00
Finał Konkursu Plastycznego „Kwiatowe koszyki” oraz
 spektakl „Strach na wróble” w wykonaniu Teatru AJ Projekt,
scenariusz i reżyseria: Agata Jędrysiak, występują: Anna
Nachman, Małgorzata Dymon

Barwny i pełen energii spektakl, w którym dużym urozmaiceniem jest
muzyka oraz piosenki, a także zastosowanie wielu dźwiękowych efektów
specjalnych, zaskakujących widza. Przedstawienie uczy odpowiednich
postaw, zachowań społecznych i moralnych – uwaga odbiorców zostaje
skierowana na umiejętność poszanowania odmienności pokrzywdzonych,
chorych czy samotnych. Ukazuje różne postawy społeczne wobec nich,
a w konsekwencji kieruje uwagę młodego widza na tę właściwą – pełną
miłości i chęci pomocy.

16.04. godz. 15.00
Czwarty Otwarty Przegląd Artystów Kreatywnych 
„Na O.P.A.K.”

Otwarty Przegląd Artystów Kreatywnych, to impreza mająca na celu
promocję interesujących, nieprofesjonalnych i nieznanych szerzej muzy-
ków. Szczególny nacisk kładziemy na: kreowanie nowych nurtów muzycz-
nych, bądź łączenie w nietypowy sposób już istniejących, tworzenie nowych
nieznanych dotąd aranżacji, korzystanie z nietypowego instrumentarium.

17.04 godz. 18.00
Koncert z cyklu „Dworskie Spotkania” w wykonaniu:
 Agnieszki Rösner-Zawilińskiej – śpiew oraz 
Edwarda Zawilińskiego – fortepian 

17.04 godz. 19.00
Wernisaż wystawy fotografii z otwarcia Konsulatu
 Honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie

18.04 godz. 17.30
Warsztaty rękodzieła artystycznego – decoupage –
 zdobienia z użyciem mas strukturalnych i szablonów;
 prowadzenie: Krystyna Drożdżowska 

29.04 godz. 18.00
Wieczór artystyczny z cyklu „Filiżanka z poezją” – 
wieczór XIV: „Pieśń Mantyli”. Gość specjalny: Magdalena
Węgrzynowicz-Plichta; Amelia Huszcza – taniec flamenco,
Michał Krygowski – gitara. 
Prowadzenie: Elżbieta Orzechowska

,,CO SŁYCHAĆ W DWORZE CZECZÓW”
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W okolicy Parku Jerzmanowskich, na osiedlu Prokocim jest takie
miejsce, gdzie mogą się spotkać i wspólnie spędzić czas dzieci w wieku od
3 do 5 lat, które z różnych przyczyn nie uczęszczają do przedszkoli. Akade-
mia Lolka i Bolka od wielu lat działa w Młodzieżowym Domu Kultury im.
K. I. Gałczyńskiego, przy ul. Na Wrzosach 57. Zapraszamy tam dzieci na za-
jęcia ogólnorozwojowe- w tym ćwiczenia logopedyczne , także rytmiczne,
plastyczne oraz naukę języka angielskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy

w tygodniu, w godzinach dopołudniowych. Naszym celem jest wspieranie
rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci,  rozwijanie ich wyobraźni
i kreatywności oraz talentów i zainteresowań,  kształtowanie ich odwagi i sa-
modzielności, poprzez wspólne zabawy i kontakt z rówieśnikami. W każdym
roku szkolnym wybieramy tematykę, która przewija się na zajęciach w ciągu
całego  – obecnie promujemy temat zdrowia.  Organizujemy też okolicz-
nościowe imprezy dla naszych małych uczestników takie, jak „ Andrzejkowe
Czary Mary”, „Mikołajki”, bal karnawałowy – w tym roku był to „Bal małych
i dużych sportowców” ,  „Powitanie wiosny” , „Dziecinada”. Współpracujemy
z rodzicami i wspieramy ich metodycznie w pracy z dziećmi.

Bolek i Lolek dobre humory mają
i do swojej Akademii Na Wrzosach
wszystkie dzieci zapraszają !
www.mdkgal.com.pl

„ALiBa – CZYLI AKADEMIA LOLKA I BOLKA”

K.S. Kolejarz-Prokocim 
serdecznie zapra sza na uroczyste święcenie
pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę
23 kwietnia 2011 r. o godzinie 14:00 na boisku
w parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Ceremo-
nię prowadzić będzie Prowincjał Polskiej Pro-
wincji Zakonu Augustianów, Rektor kaplicy
przy Klasztorze im. Św. Mikołaja z Tolentino,
O. Jan Biernat.

Dnia 20 marca 2011 roku w Klubie Kultury „Zachęta” Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Nowy Prokocim” przy ulicy Kurczaba 25 odbył się II Turniej Sza-
chowy „Prokocimski Szach Mat 2011”. Organizatorzy turnieju to: „Stowarzy-
szenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy
Prokocim” oraz Sekcja Szachowa przy osiedlowym Klubie Kultury „Zachęta”.
Sędzią Głównym turnieju był Stanisław Cichorz –KL. FIDE.

Grano w dwóch grupach wiekowych, seniorzy oraz juniorzy do lat 16,
systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem na jednego za-
wodnika 15 minut. Ogółem do turnieju przystąpiło 45 zawodników w tym
28 juniorów oraz 17 seniorów. Turniej otworzył prezes Stowarzyszenia
„Przyjaciele” Mieczysław Lasota życząc uczestnikom turnieju samych zwy-
cięstw oraz wyraził zadowolenie z licznego udziału najmłodszych zawod-
ników. Następnie Sędzia Główny Turnieju Stanisław Cichorz zapoznał
uczestników z regulaminem oraz przypomniał podstawowe zasady z Ko-
deksu Szachowego.

W grupie juniorów kolejność była następująca:
1) Puchar Zarządu Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” dla

Wojtka Golenia z MKS-MOS Wieliczka wręczył prezes stowarzyszenia
Mieczysław Lasota.

2) Jan Golenia 
3) Wiktor Salawa

W grupie seniorów  kolejność była  następująca;
1) Puchar Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” za zwy-

cięstwo w kategorii seniorów dla Bartłomieja Wiejaczki z UKS Trójka
Chrzanów wręczył prezes zarządu Zbigniew Socha.

2) Sebastian Sośnik
3) Stanisław Golenia

Zawody przez uczestników oraz sędziego zostały ocenione jako dobrze
zorganizowane. Zwycięzcy (miejsca od 1-3) oraz najstarszy i najmłodszy
uczestnik otrzymali dyplomy i statuetki, natomiast wszyscy juniorzy pa-

miątkowe dyplomy oraz słodkie
upominki od organizatorów.
Wielu uczestników z obu grup
wiekowych zadeklarowało swój
udział w kolejnych zawodach. Na
zakończenie Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”
Zbigniew Socha podsumowując
turniej wyraził zadowolenie
z licznego udziału mając nadzie -
ję że w kolejnych frekwencja bę-
dzie wzrastać.

Organizatorzy szczególnie
dziękują Panu Stanisławowi Ci-
chorzowi Sędziemu Głównemu
za fachową pomoc w przepro-
wadzeniu turnieju.

Mieczysław Lasota
Stowarzyszenie 

Nowy Prokocim „Przyjaciele”

PROKOCIMSKI SZACH MAT 2011
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Projekt realizowany przez :
Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia 
im. A. i E. Jerzmanowskich 
Polską Prowincję Zakonu Św. Augustyna
Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego 
pod Patronatem Rady Dzielnicy XII

Szanowni Państwo,
Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia oraz Polska Prowincja Zakonu Św. Au-
gustyna chcąc pomóc i promować uzdolnioną młodzież pragnie ufundo-
wać STYPENDIUM EDUKACYJNE IM. E I A. JERZMANOWSKICH dla uzdolnio-
nych młodych ludzi – mieszkańców Prokocimia.

1. Kandydaci :
Kandydatem do nagrody mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
mieszkający na terenie Prokocimia, mający wysoką średnia ocen oraz uzdol-
nienia w dowolnej dziedzinie naukowej , artystycznej, sportowej.

2. Kryteria :
Kryterium główne : 
• udokumentowane bardzo dobre wyniki w nauce 

Dodatkowe kryteria 
• udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, kon-

kursach, turniejach,  przeglądach artystycznych , zawodach sportowych 
• wywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega-

nie norm społecznych 
• aktywność społeczna w dowolnej formie: wolontariat, praca w organi-

zacjach uczniowskich i młodzieżowych, działalność charytatywna,
współpraca ze stowarzyszeniami itp. 

3. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej
w formie jednorazowej nagrody pieniężnej przekazywanej stypen-
dyście, jeżeli jest osobą pełnoletnią, lub rodzicom stypendysty na
zakup, który przeznaczony będzie na edukację (laptop, oprogramo-
wanie, mikroskop, pomoce dydaktyczne, książki itp.)

4. Zgłaszanie kandydatów:
1) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:
• dyrektorom szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego.
• dyrektorom domów kultury i stowarzyszeń oświatowo-artystycznych 
• proboszczom parafii prokocimskich 
• organizacjom szkolnym i młodzieżowym 
• organizacjom charytatywnym

2) Wniosek o stypendium powinien być szczegółowo umotywowany
i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć kandydata . 
(wzór wniosku w załączeniu)

3) Kandydatów należy zgłaszać do 20.05.2011r. do Młodzieżowego
Domu Kultury, 30-618 Kraków, ul. Na wrzosach 57 – termin odbioru
wniosku w MDK.
Pełną dokumentację – wniosek oraz załączniki – należy przesyłać lub
przynieść osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem STYPENDIUM
EDUKACYJNE IM. E I A. JERZMANOWSKICH

5. Tryb przyznawania stypendium:
Stypendium przyznawane jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą:
• przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia jako Przewodniczący 
• przedstawiciel Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady
• przedstawiciel Parafii Miłosierdzia Bożego 
• przedstawiciel Polskiej Prowincji Zakonu Św. Augustyna 
• przedstawiciel Rady Dzielnicy XII 
• przedstawiciel Społecznego Komitetu Ratowania Prokocimia
• przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego 

6. Postanowienia końcowe:
Stypendium wraz z pamiątkowym dyplomem wręczane jest w czasie Dni
Prokocimia.

Regulamin stypendium oraz Karta zgłoszenia dostępne są w Mło dzieżowym
Domu Kultury , ul. Na wrzosach 57 oraz na stronach internetowych: 
MDK:  www.mdkgal.internetdsl.pl i Rady Dzielnicy XII : www.dzielnica12.kra-
kow.pl i Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia: www.tpp.krakow.pl

STYPENDIUM EDUKACYJNE IM. A. I E. JERZMANOWSKICH 
DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY Z PROKOCIMIA

„Zima wcale nie jest zła!”. Tak z pewnością może powiedzieć każde
dziecko, które spędziło ferie zimowe na półkolonii w Klubie Kultury „Za-
chęta”. I choć aura zimowa nie do końca dopisała, około 60 dzieci uczest-
niczących w Akcji „Zima w mieście 2011” długo będzie wspominało te dni.

Dzięki dotacji z Urzędu Miasta Krakowa oraz organizatorom:
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, Szkole Podstawowej nr 117
i Stowarzyszeniu Nowy Prokocim „Przyjaciele”, na dzieci czekało mnóstwo
atrakcji i wycieczek. 

Na początku uczestnicy akcji odwiedzili Park Św. Mikołaja w Zatorze,
gdzie odbyli wędrówkę bajkową ścieżką, odwiedzili zagrodę prawdziwych
reniferów i bożonarodzeniową żywą szopkę oraz uczestniczyli w warszta-
tach interaktywnych w 3D z wykorzystaniem wirtualnej postaci bajkowego
skrzata. Dużą frajdą dla dzieciaków była wizyta w Stadninie Koni w Nielepi-
cach. Największą atrakcję stanowiła tam przejażdżka powozami zaprzę -
żonymi w konie. Przejażdżkę poprzedziły warsztaty ceramiczne, podczas
których dzieci lepiły piękne figurki z gliny oraz uczyły się, jak tworzyć na-
czynia na kole garncarskim. W Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach dzieci
z wcześniej przygotowanego wosku własnoręcznie tworzyły świece. Warsz-
taty te poprzedziła prelekcja na temat sposobu zdobywania i wykorzysty-
wania wosku pszczelego. Dla wielu dzieci niezapomnianym przeżyciem
było spotkanie z dwoma żywymi strusiami zamieszkującymi mini zoo znaj-
dujące się w wyżej wspomnianym Muzeum. 

Podczas ferii w Klubie „Zachęta” nie zabrakło również wyjazdów na
krytą pływalnię, wyjścia do kina („Przygody Guliwera 3D) i wielu innych
 ciekawych zajęć, np. konkursów plastycznych i sportowych, gier i zabaw
 integracyjnych oraz tanecznych (np. taniec belgijski), spotkania z policjan-
tami, pogadanki na temat bezpieczeństwa w domu i na drodze, warszta-

tów  origami, warsztatów wschodnich sztuk walki połączonych z ćwicze-
niami ogólnorozwojowymi itp.

Półkolonia to wspaniała propozycja dla tych, którzy z różnych powo-
dów nie mogą pozwolić sobie na żaden wyjazd i doskonała alternatywa dla
spędzania ferii przed telewizorem i komputerem. W „Zachęcie” nie można
się nudzić. Można za to wynieść wiele doświadczeń, wrażeń i radości. Za te
przeżycia jeszcze raz dziękujemy wszystkim organizatorom i sponsorom 
i liczymy na dalszą współpracę, by móc nieść radość kolejnym najmłodszym
mieszkańcom osiedla Nowy Prokocim.  

Katarzyna Góra
Klub Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” 

ZIMA WCALE NIE JEST ZŁA – AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE 2011”
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Pola Nadziei są programem, który został stworzony przez Organizację Marie
Curie Cancer Care. W 1998 roku MCCC przekazała ideowe założenie i zasady orga-
nizacji akcji Pola Nadziei Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łaza-
rza” w Krakowie – pierwszemu Hospicjum powstałemu w Polsce. Od tego czasu
żonkilowe „Pola Nadziei” kwitną rokrocznie w królewskim grodzie Kraka.
Honorowy Patronat nad akcją objął Kardynał Franciszek Macharski. Celem prowa-
dzonej akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad  chorymi
w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażli-
wienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych. Od samego początku głównym
sponsorem akcji jest firma BP Polska. Celem opieki hospicyjnej jest  zapobieganie
bólowi i innym przykrym objawom choroby, podtrzymanie aktywności i spraw-
ności pacjenta oraz wspomaganie rodziny i przyjaciół w ich wysiłku towarzyszenia
umierającemu. Opiekę sprawuje interdyscyplinarny zespół złożony z lekarzy, pie-
lęgniarek, rehabilitantów, psychologów, terapeuty zajęciowego,  kapelana i wolon-
tariuszy. Najważniejszym celem pracy zespołu jest sprawienie, aby te ostatnie dni
chory przeżył w sposób jak najpełniejszy i godny, bez bólu i przykrych objawów.

Jak można pomóc?

• złóż datek do hospicyjnej skarbonki, znajdziesz je w całym mieście,
• dokonaj wpłaty na konto bankowe: 36 1060 0076 0000 3200 0133 4486,
• zorganizuj żonkilową kwestę w firmie, szkole lub instytucji,
• przekaż na rzecz Hospicjum 1% swojego podatku, zachęć do tego przyjaciół –

KRS 0000048149
• włącz się jako wolontariusz w nasze akcje,
• pomóż informować o opiece hospicyjnej.

Bardzo cenna dla naszego Hospicjum jest możliwość uczestniczenia w kon-
certach, przedstawieniach, imprezach plenerowych, festynach dzielnico-
wych odbywających się w naszym mieście w okresie trwania akcji tj. marzec
– maj. Organizatorzy tych imprez zapraszając hospicyjnych wolontariuszy,
stwarzają krakowskiemu Hospicjum nieocenioną możliwość promowania
opieki hospicyjnej i pozyskiwania funduszy.


