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Tytuł koncertu znanego krakowskiego barda i poety Pawła Orkisza
 „Będziemy się radować” właściwie oddał atmosferę odbytych
w dniach 21, 22 maja – XVIII już Dni Bieżanowa.

cd. str. 2

Magiczne pokazy najlepszego w Polsce iluzjonisty, wielkie mydlane
bańki, dużo tańca, muzyki, popisów wokalnych – tak wyglądała
upalna „Niedzielna Majówka Na Kozłówce”, czyli coroczny festyn
 organizowany przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Na Kozłówce” oraz
Dom Kultury Podgórze.

cdn. str. 2

Festyn na Kozłówce
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich dedykowało te Dni
Janowi Pawłowi II. Jednym z elementów programu była wy-
stawa fotograficzna „Bieżanów z Papieżem” w DK. Dwór Cze-
czów. Zaprezentowano zdjęcia prywatne z Ojcem Świętym,
zarówno z pielgrzymek jak i audiencji. Na boiskach szkolnych
stanęły karuzele, zamki dmuchane stoiska z watą cukrową.
Odbyły się również konkursy dla dzieci. Była piękna pogoda,
dopisali mali i starsi artyści a przez cały dzień przewinęły się

setki widzów. Wśród publiczności i gości byli także Radni Dzielnicy XII i Miasta Krakowa. W specjalny
sposób mszą św. i występami uhonorowani byli bieżanowscy jubilaci 50 i 25-lecia małżeństwa. Młod-
zież od czwartku rozgrywała, dwukrotnie przerywany ulewami, turniej piłkarski. W niedziele po mszy św.
w intencji uczestników i organizatorów odbyły się występy. Jako pierwsza wystąpiła schola i oaza z Pa-
rafii Narodzenia NMP.  Następnie obejrzeliśmy spektakle; poetycki „Santo Subito się spełnia” SP 124, eko-
logiczny „Niech bije zielone serce ziemi” SP 124, muzyczny „Wiosenne inspiracje” ZSOI nr 4 SP nr 148 oraz
Gimnazjum nr 32; spektakl „Dbamy o nasze środowisko” Przedszkola Samorządowego nr 17, „Shrek bez
Shreka” – koła teatralnego SP nr 124 i „Dzienni-
czek zakręconej nastolatki” – wg Zuzanny Goduli. 

Byliśmy świadkami pokazów tanecznych
oraz występów wokalnych i wokalno-instru-
mentalny. Prezentowali je uczniowie SP 111,
Gimnazjum nr 29, grupy baletowej działającej
przy Dworze Czeczów, zespołu tańca nowoczes-
nego PRECEDANCE działającego przy Centrum
Sztuki Współczesnej „Solvay” i grupy tanecznej
świetlicy „Oratorium”. Pięknie jak zwykle prezen-
towały się dzieci z Przedszkola Samorządowego
nr 135 im. Księcia Kraka w pokazie tańców re-
gionalnych. Dzieci i rodziców angażował w za-
bawy, gry, improwizacje teatralne Teatr Drugiej
Strony. Podobał się występ zespołu IGLIKA pre-
zentującego pieśni i tańce bałkańskie. Gwiazdą imprezy był Paweł Orkisz. Jego koncert nawiązywał do
szczęśliwego dla nas roku 2011. Czuliśmy się jak w kwietniu na koncercie przed oknem papieskim na
Franciszkańskiej 3. Występy artystyczne zakończył, mający liczną widownię, kabaret AD HOC. Artyści
kabaretu na zakończenie poprowadzili aukcję banneru z podpisami piłkarzy nowego mistrza ekstra-
klasy Wisły Kraków. Dni zakończyła loteria, z której dochód pomoże w wakacyjnym wypoczynku dzieci
z wielu bieżanowskich rodzin. 

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, gospodarzowi terenu SP nr 124, kierownictwu DK
Dwór Czeczów, parafii NNMP i wszystkim uczestnikom zabawy. Zapraszamy za rok, w niedzielę
20 maja. XIX Dni Bieżanowa wypadają w roku jubileuszowym 800-lecia Bieżanowa. 

PS 
Czytelnikom XII-ki pozwalam sobie przekazać informację iż charakterystyczny znak Dni Bieżanowa powstał
przy okazji pierwszej imprezy w 1994 roku. Jego autorem jest p. Marek Górny. Zespół muzyczny na plakacie
w 1999 roku narysowała Sabina Dziob. 

Stanisław Kumon

Festyn na Kozłówce – cd. artykułu ze str. 1

Już od godziny 14-tej mieszkańcy Kozłówka tłumnie przychodzili przed scenę ustawioną przy sie-
dzibie Spółdzielni. Wielką popularnością cieszyła się klaunada a wzruszeń dostarczyli najmłodsi artyści
z okolicznych przedszkoli i szkół oraz tancerze i wokaliści z Nowohuckiego Centrum Kultury. Wieczór
upłynął przy dźwiękach znakomicie dobranego repertuaru znanych i niezapomnianych przebojów
 rockowych w aranżacji rosyjskiej grupy BackUp. Natomiast polskie piosenki w wykonaniu zespołu
 Telomery rozbawiły zgromadzoną publiczność. Jak co roku dodatkowymi atrakcjami był lunapark, ma-
lowanie dziecięcych buzi oraz kramy ze słodyczami.
Organizatorzy zapraszają mieszkańców na festyn w przyszłym roku. 

Agata Gwiazda 
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WYDARZYŁO SIĘ
W DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM I NIE TYLKO…

5.05. Ustalono zakres doposażenia ogródków jordanowskich w nowe
urządzenia zabawowe zostaną doposażone miedzy innymi place
zabaw przy ul. Aleksandry i Kurczaka

9 i 25 05. Dokonano przeglądu żłobków
16. 05. Przegląd gwarancyjny chodnika w ulicy Teligii (komisja zobo-

wiązała wykonawcę do usunięcia usterek)
16. 05. Komisja dokonała odbioru remontu chodnika w ogródku przy

ul. Aleksandry 
13 i 20. 05. Przegląd artystyczny przedszkoli „ARTUR” w MDK na Wrzosach 
22 05. Odbyły się imprezy plenerowe w osiedlach Bieżanów i Na

Kozłówce
23 05. Spotkanie z prezydentem miasta Krakowa – dotyczące obcho-

dów jubileuszu ”800 – lecia Bieżanowa” 
24-26 05. Finały „Spartakiady Dzieci i Młodzieży Prokocim Cup” na boisku

Orliki przy ul Jerzmanowskiego, oraz testy sprawności piłkarskiej
w ramach projektu akademii piłkarskiej „Grassroots” 

28 05. Piłkarskie derby dzielnicy „Bieżanowianka – Prokocim” 
31 05. Dokonano odbioru wyremontowanego chodnika w rejonie

ul. Kurczaba
1-2 06. Wręczenie nagród dla uczestników oraz zwycięzców spartakiady

Nowa Sala Gimnastyczna w Nowym Bieżanowie
Został ogłoszony przetarg na budowę nowej Sali gimnastycznej 
dla Gimnazjum 29 (tuż obok istniejącej sali po stronie wschodniej).

Zgodnie z przyjętym założeniami roboty mają rozpocząć się w waka-
cje i potrwać do 2013. O budowę sali gimnastycznej od lat zabiegała dy-
rekcja szkoły, nauczyciele oraz większość mieszkańców Nowego Bieżanowa.
Charakterystyka budowanej sali gimnastycznej całkowita powierzchnia no-
wego obiektu to 1120 m2. W przyziemiach na powierzchni 146 m2 znajdą się

szatnie i sanitariaty. Sala gimnastyczna będzie mieć powierzchnię 535 m2
a z pomieszczeniami socjalnymi łączna powierzchnia wyniesie przeszło
700 m2. W Sali przewidziano widownię na przeszło 200 osób. Hala ma  zostać
wyposażona w sprzęt niezbędny do rozgrywania mecz w piłkę siatkową,
koszykową ręczną oraz do rozgrywek piłki nożnej halowej. Podłoga zosta-
nie wykonana z nawierzchni poliuretanowej. Salę będzie można podzielić
na dwie mniejsze za pomocą kotary sterowanej elektrycznie.
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Z PRAC RADY DZIELNICY XII

OSOBOWOŚCI DZIELNICY 

W trakcie sesji majowej Radni Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim mieli
okazję do spotkania z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Krakowie, Panem Krzysztofem Burdakiem, rozmowa do-
tyczyła spraw związanych z bezpieczeństwem na drogach naszej Dzielnicy,
a szczególnie łamania przez kierowców przepisów dotyczących ogranicze-
nia prędkości i tonażu na terenie Starego Bieżanowa. Komendant zadekla-
rował wzmocnienie patroli drogowych w newralgicznych punktach Dziel-
nicy. Okazją do spotkania z Panem Naczelnikiem było przyznanie przez
Radę środków w wysokości 2.100 zł dla Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji na zakup specjalistycznej szafy KG-1, przeznaczonej
do suszenia specjalistycznej odzieży wykorzystywanej przez motocyklistów
WRDKMP.

Radni podjęli również szereg uchwał bieżących, i tak: 
– Zaopiniowali pozytywnie warunki zabudowy dla zamierzenia inwe-

stycyjnego pn.: Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN wraz z wjazdem
przy ul. Wielickiej i ul. Jerzmanowskiego w Krakowie pod warunkiem
zagospodarowania wód opadowych na terenie istniejącej działki.
W/w inwestycja nie powiększa terenu stacji i obszaru powierzchni
utwardzonej. 

– Zaopiniowali negatywnie warunki zabudowy dla zamierzenia inwe-
stycyjnego pn.: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
mieszkalnego na budynek wielorodzinny z usługami, zagospodaro-
waniem terenu oraz budową zjazdu przy ul. Jana Kantego Andrusikie-
wicza w Krakowie. W chwili obecnej obowiązuje całkowity zakaz od-
prowadzania wód opadowych do rzeki Serafy i jej dopływów,
niezależnie od tego czy odprowadzenie wód jest bezpośrednio do
rzeki, czy kolektora. Zakaz obowiązuje do czasu całkowitego uregulo-
wania rzeki Serafy.

– Zaopiniowali pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu części
 powierzchni dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 przy ul.
Dygasińskiego25 z przeznaczeniem na stację bazową telefonii komór-
kowej z firmą P4 Sp. z o.o. na okres 3 lat. 

– Rozszerzyli zakres rzeczowy zadania priorytetowego na rok 2011 pn.
„Budowa chodnika w ulicy Weigla w Krakowie” – kwota 36.000 zł,
o zapis „oraz remont nawierzchni w ul. Weigla – południe”. Kwota za-
dania pozostaje bez zmian. Remont nawierzchni w ul. Weigla jest nie-
zbędny ze względu na fatalny stan drogi.

W imieniu mieszkańców osiedla Rżąka, Radni zawnioskowali również
do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zmianę
organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wielickiej i ul. E. Jerzmanowskiego
w Krakowie umożliwiające mieszkańcom osiedla Rżąka wjazd na osiedle.

Rada Dzielnicy XII rozdzieliła również środki finansowe na następujące
zadania: 
– na zakup czujników tlenku węgla dla 2 Zespołów Ratownictwa Me-

dycznego stacjonującego przy ul. Teligi 2 w Krakowie – 1400 zł. Wy-
posażenie zespołów ratownictwa medycznego w czujniki tlenku
węgla przyczyni się do podniesienia standardów realizowanego ra-
townictwa medycznego oraz podniesie bezpieczeństwo mieszkań-
ców Dzielnicy XII, 

– na zakup regałów dla filii nr 2 Podgórskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. Jasińskiego 32 w Krakowie – 2500 zł. Zakup regałów ułatwi ekspo-
zycję księgozbioru w działach „literatura piękna” oraz „literatura popu-
larno naukowa”,

– na zakup medali okolicznościowych wybitych z okazji XX-lecia po-
wstania Dzielnic Miasta Krakowa – 1850 zł,

– na organizację Dnia Dziecka na osiedlu Rżąca, realizowanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – 500 zł. 

Radni dokonali również zmiany w zakresie rzeczowym zadania powie-
rzonego zakresie prac remontowych szkół podstawowych, przedszkoli
i gimnazjów, z „wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 117
w Krakowie” na zadanie pn. „remont dachu w Szkole Podstawowej nr 117
w Krakowie” – kwota 30.000 pozostała bez zmian oraz w zakresie proble-
matyki osób niepełnosprawnych z „dostosowania wejścia do Żłobka do po-
trzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową wiaty na wózki” w Żłobku
Integracyjnym nr 20 „Pluszowy Miś” na zadanie pn. „remont schodów ze-
wnętrznych w dwóch wejściach do Żłobka” – kwota 30.000 pozostała bez
zmian.

Rada Dzielnicy XII złożyła wniosek do organów Miasta Krakowa o spo-
wodowanie działań mających na celu poprawę nawierzchni w ul. Półłanki na
przejazdach kolejowych.

Patrycja Bień

Na łamach kwietniowej „Dwunastki” opublikowaliśmy wiersz
„Wiosna” pana Mariana Majchera. Z poetą rozmawiały uczennice G29,
które w ramach pracy nad projektem edukacyjnym pt. „Nasza mała oj-
czyzna – ziemia nieznana (?)” prezentują sylwetki znanych i zasłużonych
mieszkańców Dzielnicy XII.

Mieszka Pan w Prokocimiu od urodzenia, czyli … 
Marian Majcher: … czyli od 1925 roku. W kwietniu skończyłem 86 lat. 

Czy jesteśmy teraz w Pana domu rodzinnym?
M.M.: Nie, to dom mojej żony. Mój dom rodzinny znajdował się w Prokoci-
miu, nad Drwinką i spłonął w 1953 roku. Straciłem wtedy fotografie rodzi-
ców, pamiątki z dzieciństwa, nuty, swoje wczesne utwory. Miejsce, w któ-
rym się znajdujemy, to nie był Prokocim. Osiedle to nazywało się kiedyś
Szutry, a powstało na terenach zakupionych od augustianów.

Proszę powiedzieć nam coś więcej o sobie, o swojej pracy.
M.M.: Do ’39 roku zdążyłem ukończyć szkołę podstawową. Po wojnie
zdałem maturę i w roku 1950 dostałem się na Wydział Filozoficzny UJ. Nie-
stety, musiałem zarobić na swoje utrzymanie, więc po roku przerwałem stu-
dia. Poszedłem za to na Politechnikę Krakowską i w 1954 roku otrzymałem
dyplom inżyniera budownictwa. Po kilku latach ukończyłem drugi kierunek
studiów, tym razem w Wyższej Szkole Rolniczej, która obecnie nazywa się

Uniwersytetem Rolniczym. W 1969 roku zostałem magistrem inżynierem
melioracji wodnych. Dwa lata później zdobyłem uprawnienia do uczenia
w szkole. Przez rok chodziłem do szkoły muzycznej na wydział wokalny,
uczyłem się też grać na altówce. Przez piętnaście lat pracowałem jako bu-
dowlaniec; byłem uczniem, robotnikiem wykwalifikowanym, technikiem
budowlanym, zastępcą kierownika budowy. Następnie pracowałem w biu-
rze projektów i uczyłem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Bu-
dowlanych. Na emeryturę przeszedłem w okresie stanu wojennego.

W kwietniowym numerze „Dwunastki” pojawił się Pana wiersz „Wiosna”
datowany na 1948 rok. Czy był to dla Pana jakiś rok szczególny?
M.M.: To był rok szczególny, ponieważ właśnie zakończyłem służbę woj-
skową, po przeszło dwóch latach wróciłem do domu i przez kilka miesięcy
nie miałem pracy. Często chodziłem po polach, po ulicach i obserwowałem
świat. Widziałem, jak topnieją śniegi, jak spływa kra, jak wszystko się zieleni
i kwitnie. Opisałem to w wierszu składającym się z części zatytułowanych:
Marzec, Kwiecień, Maj i Czerwiec. Zapisałem go w pamiętniku, który spłonął
w pożarze mojego domu rodzinnego. Na szczęście wiersze pamiętałem,
więc odtworzyłem je później.

Przedstawia Pan świat budzący się do życia po zimowym śnie. 
Czy często w Pana poezji pojawia się motyw pór roku? 
M.M.: Niezbyt często, ale pojawia się w paru utworach. 

Jakie tematy podejmuje Pan najchętniej?
M.M.: Piszę o różnych sprawach. W moich wierszach pojawia się i filozofia,
i mitologia, i religia, i chwila obecna, pojawiają się też wspomnienia. Wśród

To nowy dział na łamach naszej gazetki prowadzony
przez młodzież. Co kilka numerów będzie on uświetniał
naszą  gazetkę.
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JAK LOLEK ZOSTAŁ PAPIEŻEM 

moich utworów są modlitwy, wiersze patriotyczne, polityczne i społeczne,
są liryki. Trudno byłoby mi powiedzieć, o czym nie pisałem. 

Czy liczył Pan swoje wiersze? Ile ich jest?
M.M.: Modlitw jest 64, wierszy lirycznych 57, wierszy „prokocimskich” 24,
ponad 20 tekstów, które nazywam paradoksami. Mam też wiele anegdot
dotyczących powojennej rzeczywistości. Prócz tego napisałem dwie książki:
Prokocim za dawnych lat i Oświata w starym Prokocimiu.

Kiedy powstał pierwszy Pana wiersz i jaki był jego temat? 
M.M.: Pierwszym tekstem nie był wiersz, tylko scenariusz jasełek, w których
sam grałem. Miałem wtedy lat dwanaście. Pierwszy wiersz napisałem w la-
tach 50., kiedy już wiedziałem, co to rym, rytm, strofa. Był to wiersz autote-
matyczny, a więc wiersz o wierszu.

Czy są wiersze szczególnie Panu bliskie, jakieś ulubione? 
M.M.: Bliskie są mi wszystkie, bo są moje, ale paru z nich nie lubię. To wier-
sze, w których piszę o swojej chorobie, o złych wspomnieniach.

Gdyby młody człowiek chciał się zabrać do pisania wierszy, 
co by mu pan doradził? 
M.M.: Pisania wierszy nie można się wyuczyć. Tu potrzeba talentu. Jestem
jednak dowodem na to, że można nauczyć się doskonalenia swojego warsz-
tatu poetyckiego. Trzeba wiersze lubić i czytać. Ja znam ich chyba z tysiąc,
wiele z nich na pamięć. Poeta często wątpi w swój talent. Ja sam także
przeżywam takie rozterki. Nieraz, kiedy nie mogę zasnąć, wstaję w nocy, sia-
dam do pisania, a strofy wiersza sypią się jak z rękawa. Kiedy indziej przez
tydzień nie mogę znaleźć rymu, rytmu. Natchnienie nie nadchodzi. Co
wtedy robię? Pomagam sobie Słownikiem języka polskiego. Szukam pięk-
nych słów, które pasują do tematu. Używam ich potem w wierszu. Tak robię,
kiedy opuszcza mnie wena twórcza. 

Przeżył Pan w swoim życiu wiele ważnych dla Polski wydarzeń. 
Czy o nich także pisał Pan w swoich wierszach?
M.M.: Tak jest. Około trzydziestu wierszy poświęciłem właśnie tematyce
 patriotycznej. Patrzę na historię przez pryzmat własnych przeżyć, dziejów
mojej rodziny. Znalazła się ona w okolicach Stanisławowa, a więc na Kre-
sach Wschodnich, we wrześniu ’39 roku. Moi bliscy zostali wywiezieni przez
Rosjan na Sybir. Wrócili tylko siostra i ojciec, który wkrótce zginął w Oświę-
cimiu. Mnie los oszczędził. 

Słyszałyśmy, że ma Pan gotową książkę na temat historii Prokocimia.
Czy mógłby Pan nam o niej opowiedzieć? 
M.M.: Jest to książka o odległych początkach tej miejscowości, o mieszkań-
cach XIX-wiecznego Prokocimia, o nieistniejących już dzisiaj miejscach,
o osobach zasłużonych dla Prokocimia, a poległych w czasie I i II wojny świa-
towej. Sporo tu różnych wiadomości.

Sam Pan jest osobą zasłużoną. Śpiewa Pan w chórze kościelnym w Pro-
kocimiu, w Zespole Pieśni i Tańca Sukiennice, w chórze Lutnia Robotni-
cza, w chórze Hejnał, w chórze Echo i w Chórze Cecyliańskim. We wrześ-
niu 2010 roku założył Pan Towarzystwo Poemat. Działalność ta została
doceniona, o czym świadczą liczne odznaczenia. 
M.M.: Otrzymałem Złotą Odznakę za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa,
odznakę Zasłużony Działacz Kultury, a także brązową, srebrną i złotą Od-
znakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. 

Gratulujemy, bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo zdrowia.

Wywiad przeprowadziły: 
Natalia Buchała, Barbara Jankowska, Luiza Ochońska, Natalia Cygan

Opieka merytoryczna i literacka: 
Mariola Michalska

W kwietniu i maju miało miejsce wiele imprez i akcji
związanych z Osobą błogosławionego Jana Pawła II. Młod-
zieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego i Wydawnic-
two „Skrzat” dla dzieci z młodszych klas szkół podstawo-
wych zorganizowali konkurs na podstawie książki
Mariusza Wolnego – „Jak Lolek został papieżem”. Wzięły
w nim udział reprezentacje sześciu klas ze Szkoły Podsta-
wowej nr 148. Dzieci były bardzo dobrze przygotowane,
odpowiadały na prawie wszystkie, nawet trudne, pytania.
Nie udało się wyłonić jednego zwycięzcy. Wszystkie klasy
zajęły I miejsce. Dyplomy i nagrody książkowe zostały wrę-
czone także przez Mariusza Wolnego, który uczestniczył
w spotkaniu z dziećmi, opowiadał o tym, jak powstała
książka, o swojej pracy i odpowiadał na wiele pytań.

Danuta Czopik

X JUBILEUSZOWA MAJÓWKA Z MAMĄ I TATĄ 
FESTYN W PRZEDSZKOLU NR 135

Od dziesięciu lat, każdego roku w maju, w Samorządowym Przedszkolu
nr 135, im. Księcia Kraka przy ul. Józefa Stępnia 1 w Krakowie odbywa się
wspaniały festyn rodzinny, na którym każdy znajdzie coś dla siebie. „Ma-
jówka z Mamą i Tatą” to impreza dla całej dzielnicy, otwarta dla ludzi małych
i dużych, nie tylko dla dzieci przedszkolnych. Staramy się o to, aby każdy,
kto tylko wyrazi taką chęć, mógł tu przyjść i świetnie się bawić.

W dzisiejszym zabieganym świecie tak mało mamy czasu dla siebie,
dla swoich najbliższych, dla dzieci. Zawsze gdzieś się spieszymy, zawsze bra-
kuje czasu dla rodziny czy na zabawę. Dlatego chcemy, aby nasz rodzinny fe-
styn był wspaniałą odskocznią od monotonnej codzienności, chwilą wy-
tchnienia, relaksu. Aby nie tylko dzieci poczuły się w pełni dziećmi. Dorośli
często zapominają o tym, jak cudownie było być dzieckiem, nie przejmo-
wać się drobiazgami i cieszyć się z każdej chwili, zwłaszcza tej spędzonej
z najbliższymi. Naszym marzeniem jest, aby „Majówka z mamą i tatą” po-
zwalała każdemu poczuć się najszczęśliwszym dzieckiem na świecie.

Tegoroczna majówka była szczególna – jubileuszowa. Odbyła się ona
21 maja 2011 roku. I nawet deszcz nie zdołał popsuć jej wspaniałej atmosfery.
Dzieci z przedszkola przygotowały ciekawy występ dla swoich rodziców oraz
dla wszystkich zaproszonych gości. Ale nie tylko one; nasi absolwenci – dzieci
z trzecich klas Szkoły Podstawowej Nr 124 również pięknie się zaprezento-
wały, wspominając miłe chwile spędzone w przedszkolu. Tak, dzieci rodzi-
com, a rodzice dzieciom – Rada Rodziców wraz z panią dyrektor Anną Prasil
przygotowała przedstawienie dla naszych milusińskich. Był ogrom śmiechu,
kiedy Klown wziął scenę w swoje władanie. Były gry i konkursy, np. konkurs
na najlepsze ciasto, konkurs fotograficzny, poetycki. Kto chciał, mógł się pod-
szkolić z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasze przedszkolaki odnoszą wiele sukcesów. Jednym z nich jest trze-
cie miejsce w Krakowskim Konkursie Tanecznym „Krakowska czapka”. Dzieci
z zespołu tanecznego naszego przedszkola pod kierownictwem pana

ciąg dalszy na stronie 7
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GIMNAZJUM NR 29 ŚWIĘTUJE
19 maja 2011 roku minęło siedem lat, odkąd Gimnaz-

jum nr 29 otrzymało imię błogosławionego już dzisiaj pa-
pieża Jana Pawła II. Data ta na zawsze pozostanie jedną z naj-
ważniejszych w dziejach szkoły. Co roku właśnie 19 maja
gimnazjum obchodzi swoje święto, a czyni to zawsze nie-
zwykle uroczyście. Nie inaczej było i tym razem. Już o go-
dzinie dziewiątej uczniowie, przedstawiciele rodziców, nau-
czyciele i inni pracownicy szkoły zebrali się w Sanktuarium
Najświętszej Rodziny, aby uczestniczyć we mszy św. odpra-
wionej w ich intencji. Następnie przemaszerowali do bu-
dynku szkoły, gdzie odbyła się główna część uroczystości.
Podczas części oficjalnej kilkunastu uczniów gimnazjum
odebrało z rąk przewodników Królewskiego Miasta Krakowa
Odznaki Krajoznawcze im. Jana Pawła II. Obchody święta
szkoły stały się także okazją do zaprezentowania wiersza po-
święconego wielkiemu Patronowi. Odczytała go jego auto-
rka – Monika Dębkowska, uczennica klasy pierwszej. 

Pozwalamy sobie przytoczyć go w całości.

Jan Paweł Wielki

Jesienny dzień. Biały dym i moment tak wyczekiwany.
„Habemus papam!” Oto nowy papież wybrany.

Nieznany światu Polak, Karol Wojtyła.
Dewizą jego – słowa „Totus Tuus, Maryja!”

W szarej komunistycznej rzeczywistości
Niedowierzanie, wzruszenie, wybuchy radości.

W sercach nadzieja, że nasz los się zmieni.
I stało się! Duch Święty odnowił oblicze tej ziemi,

Do której papież chętnie wracał, którą całował z miłości,
Której dał wiarę i siłę do odzyskania wolności. 

Jak słowami wyrazić uznanie dla człowieka,
Który w jednym: filozof, nauczyciel, aktor i poeta?

Dla kogoś, kto choć wieloma łaskami obdarzony,
Zawsze był skromny, otwarty i pełen pokory.

Dla kogoś, kto będąc największym autorytetem,
Potrafił się pochylić nad zwykłym człowiekiem.

Pielgrzymując po świecie, głosząc Słowo Boże,
Przemierzył ląd niejeden i pokonał morze.

Był tam, gdzie nie dotarł żaden z poprzednich papieży,
Godził zwaśnione narody, bawił wśród młodzieży.

Choć na twarzy widać było cierpienie, a ręce mu drżały,
On na Piotrowym siedząc tronie, służył oddany i wytrwały.

Nagle światło w jego oknie zgasło i cisza nastała.
W zadumie się pogrążył świat cały bez mała.

Zamknął wiatr ewangelię, lecz dzieło nie skończone.
Santo subito! – Tym pragnieniem serca połączone.

W maju został na ołtarze wreszcie wyniesiony
Papież Polak, Jan Paweł Wielki, błogosławiony.

Część artystyczną stanowił koncert, na którym swoje rozliczne talenty
prezentowali uczniowie szkoły i wciąż z nią związani jej absolwenci. Po
południu młodzież bawiła się na dyskotece zorganizowanej i przeprowa-
dzonej przez Szkołę Tańca „As”.

Mariola Michlska
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Z LAJKONIKIEM PO KRAKOWIE 
KONKURS PLASTYCZNY W PRZEDSZKOLU NR 87 

W dniu 7 maja w Przedszkolu Samorządowym nr 87 przy ul. Spółdziel-
ców 7 odbyła się kolejna edycja konkursu plastycznego „Z Lajkonikiem po
Krakowie”. W konkursie brały udział dzieci z jedenastu podgórskich przed-
szkoli. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy, której tematem przewodnim
były tradycje i zabytki krakowskie. W tym roku do konkursu zgłosiła się re-
kordowa liczba uczestników – wykonano aż 36 prac. Jury pod przewodnic-
twem pani dyrektor Urszuli Sokół, stanęło przed wyjątkowo trudnym wy-
borem, ale po długich dyskusjach udało się wyłonić najlepsze rysunki.
Pierwsze miejsce przypadło Małgosi Calik za pracę przedstawiającą Kościół
Mariacki, drugie miejsce otrzymała Ola Bólad, natomiast trzecie miejsce zdo-

była Weronika Sala. Specjalne wyróżnienie otrzymał Mateusz Wójcik za
piękną prezentację Kościółka św. Wojciecha. Jury postanowiło przyznać do-
datkowe dwa wyróżnienia dla Magdy Wróbel oraz Hani Czai. Poziom wszyst-
kich prac był wyjątkowo wyrównany. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe, natomiast dla pozostałych uczestników przewidziano
upominki. Najważniejsze jest to, że wszystkie dzieci bawiły się wspaniale
a Przedszkole wzbogaciło się o znakomite prace plastyczne. Dla nas Juro-
rów, konkurs był okazją do spotkania się z młodymi talentami, a najlepszą
nagrodą – uśmiech dzieci. 

Patrycja Bień

J. Przepióry i M. Ziobro, przepięknie zaprezentowały nagrodzony taniec na
Majówce. Podobnie pięknie wystąpiła Maja Obrał, zwyciężczyni między-
przedszkolnego konkursu piosenkarskiego. Zaprezentowali się też tance-
rze Szkoły tańca „AS”, dzieci z kółka baletowego. Każdy mógł wziąć udział
w zabawach prowadzonych przez afrykański zespół „Karibu”.

Na każdego, kto przyszedł na majówkę czekało wiele atrakcji: w loterii
fantowej można było wygrać wspaniałe nagrody, między innymi rower, hu-
lajnogę i rolki z całym wyposażeniem. Kto tylko czuł się na siłach, mógł od-
kryć ukryte talenty w kąciku plastycznym. Było też malowanie twarzy, mini
ZOO, stoisko z książkami, dmuchane zjeżdżalnie, bańki mydlane małe, duże
i całkiem wielkie. Odwiedzili nas strażacy, zapewniając wiele wrażeń, a po-
licjanci opowiedzieli o swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy, można było
nawet poczuć prawdziwe kajdanki na swoich rękach – na szczęście kluczyk
był pod ręką. O wszystkich głodnych zadbały nasze wspaniałe panie ku-
chareczki – jak je nazywają nasze dzieciaki – serwowały między innymi
pyszny bigos, krupnik, kiełbasę z grilla, różne słodkości, lody, a także napoje
zimne i gorące. A wieczorem, kiedy zmęczone dzieci położyły się do mię-
ciutkich łóżeczek, ich rodzice mieli okazję potańczyć na zabawie tanecznej.

Dziesięć lat to spory kawał czasu, wiele się wtedy działo. Jak przebie-
gały poprzednie majówki, można było zobaczyć na specjalnie na tę okazję

przygotowanej ekspozycji zdjęć z minionego dziesięciolecia. Niejednemu
zakręciła się łezka w oku…

Centralnym punktem jubileuszowej majówki był wspaniały tort na
dziesiąte urodziny. Każdy miał okazję spróbować choć kawałeczek. Było
wiele podziękowań i wspaniałych życzeń. Odwiedziło nas wielu znakomi-
tych gości, małych i dużych, z bliska i z daleka. Co roku jest ich więcej, co
napawa nas szczęściem, dumą i optymizmem i utwierdza nas w przekona-
niu, że to co robimy ma sens, jest potrzebne i – piękne. Dzięki majówce na
wielu twarzach i w wielu sercach gościł uśmiech, szczęście. Wiemy, że
zwłaszcza dzieci nie mogą się doczekać na kolejne majówki – opowiadają
o tym z wypiekami na policzkach. Jest to dla nas budujące i daje nam siły
i chęci, aby jeszcze bardziej i z większym zapałem przygotowywać kolejne
takie uroczystości. Nie tylko dla nas czy dla okolicznych mieszkańców. Dla
każdego, kto będzie chciał nas odwiedzić. Zachęcamy wszystkich, małych
i dużych na nasze kolejne majówki z mamą i tatą, bo przecież każdy ma
prawo powrócić czasami do wspomnień z dzieciństwa.

Chcemy też podziękować wszystkim za wiele miłych słów i życzeń od-
nośnie naszej pracy. Majówki na pewno będą się odbywać każdego roku
i dołożymy wszelkich starań, aby były tak wspaniałe, aby każdy z Was chciał
tu z nami być. I nie mógł się już doczekać na kolejną.

Magdalena Kochanowska 

X JUBILEUSZOWA MAJÓWKA – ciąg dalszy ze str. 5
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PROKOCIM – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
Klub Sportowy Kolejarz Prokocim , mający swoją siedzibę w Prokoci-

miu, obchodzi w roku bieżącym piękny Jubileusz 90-lecia funkcjonowania
w historii sportu krakowskiego i polskiego.

Cofnijmy się do 1921 roku. Czym był Prokocim w okresie zaistnienia
początków ruchu sportowego w niepodległej Polsce? Małą podkrakowską
wioską, liczącą 2 tysiące mieszkańców, składającą się z dzielnic: Starej Wsi,
Wrzosów, Szutrów i Jemiołek. Jak silna była w niepodległej Polsce integra-
cja społeczności i chęć działania, świadczą m.in. wysiłki społecznych
działaczy inicjujących działalność sportową w Prokocimiu oraz nazwy
i liczba powstających organizacji sportowych: „Krakus”, „Orlątko”, „Świte-
zianka”, „Orion”. 

Początki państwowości wzbudziły w grupie entuzjastów wśród lud-
ności Prokocimia potrzebę działania na niwie sportowej i organizowania
zorganizowanych form działalności sportowej. Przewodzą im Panowie: Fran-
ciszek Mędzik oraz Adolf Furgalski. Powstaje pierwszy klub sportowy pod
nazwą „Krakus”, a zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowano na użyczo-
nym przez Pana Piotra Dutka kawałku łąki. Pierwszym Prezesem klubu zos-
tał Pan Antoni Slanik. Brak lokalu klubowego, funduszy, strojów sportowych
zmusza działaczy do organizowania imprez kulturalnych jak również zabaw
tanecznych, z których dochód przeznaczano na wydatki związane z utrzy-
maniem klubu. Po raz pierwszy nazwa Klub Sportowy Prokocim pojawia się
w latach 1932-33, kiedy dochodzi do połączenie dwu rywalizujących ze
sobą klubów: „Świtezianka”(powstała w 1924r. w wyniku połączenia dwu
klubów „Krakus” i „Orlątko”) i „Orion” ( powstał w 1925r.). Taki był początek
zorganizowanej działalności sportowej w Prokocimiu.

Słowa znanej piosenki – „Bo mój chłopak piłkę kopie….” najlepiej ob-
razują, jaka dyscyplina sportowej dominuje od początków działalności spor-
towej w Prokocimiu, aż po dzień dzisiejszy (a myślę, że w przyszłości również
będzie też sportem numer jeden). W historii klubu istniały sekcje: rytmiki
i modelarskie, zapaśnicza i szachowa, siatkówki i koszykówki, tenisa
stołowego i badmintona, ale najważniejsza i jedyna która przetrwała do
dnia dzisiejszego jest piłka nożna. Ta sekcja dała sportowi polskiemu wielu
wspaniałych sportowców. Sztandarowa postacią jest śp. Stanisław Flanek –
8 krotny reprezentant Polski. Do wybitnych piłkarzy należy zaliczyć Panów:

Jerzego Piotrowskiego, Mieczysława Kolasę, Henryka Bobulę, Zbigniewa
Lacha, Roberta Włodarza. Na przestrzeni 90-lecia klubu wiele było znamie-
nitych zespołowych osiągnięć piłkarskich, a to:

– 1954 r. – gra o awans do II ligi państwowej z takimi drużynami jak:
 Naprzód Lipiny, Polonia Gdańsk, Stal Radom. Do awansu zabrakło jed-
nej bramki, a w ostatnim meczu z Polonią Gdańsk padł wynik remisowy
3:3.

– 1964 r. – piłkarze „Prokocimia” docierają w Pucharze Polski do rozgry-
wek szczebla centralnego, przegrywając w 1/32 ze Stalą Mielec 1:2,

– 1965 r. – w fazie rozgrywek 1/32 Pucharze Polski piłkarze „Prokocimia”
przegrywają z późniejszym zdobywcą PP Stalą Rzeszów 0:3,

– 1976 r. – awans do III Ligi Państwowej,
– 1979 r. – ponowny awans do III Ligi Państwowej,
– 1982 r. – piłkarze po raz 83 zdobyli wicemistrzostwo klasy okręgowej,
– 1985 r. – w 1/32 PP „Prokocim” odpada z rozgrywek po porażce z Bro-

nią Radom 1:5,
– 1990 r. – „Prokocim” zajmuje III miejsce w klasie okręgowej, 
– 1994 r. – jedyny w historii klubu awans drużyny juniorów do najwyższej

klasy w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN ( I liga juniorów),
– 1999r. – „Prokocim” zajmuje II miejsce w klasie okręgowej, 

Najważniejszym sukcesem sportowo-marketingowym był roze-
grany na stadionie w parku Prokocimskim – w tej chwili Parku im. Jerz-
manowskich – mecz na poziomie 1/16 Pucharu Polski pomiędzy KS „Pro-
kocim”, a KS „Górnik” Zabrze”. Tak o tym wydarzeniu w historii Prokocimia
pisała ówczesna prasa: 

Podsumowując okres „Prokocim – wczoraj” należy stwierdzić, że był to
okres wzlotów (szczególnie gdy opiekę nad klubem sprawowała PKP)
i upadków, co jest bardzo charakterystyczna cecha sportu polskiego wo-
góle. A pamiętajmy, że nasz odwieczny rywal zza miedzy K.S. „Kabel” Kra-
ków w ogóle znikł ze sportowej mapy klubów krakowskich!

Grzegorz Kmita
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PROKOCIM CUP 2011

WAKACYJNE PRZYGODY W „ZACHĘCIE”

W dniu 26.05.2011.r.. zakończył się trwający od dnia 27.04.2011r. turniej
piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Spartakiady Dziel-
nicy XII „Prokocim Cup 2011”. To była 2 edycja turnieju w tej formule. Mecze
rozgrywano na kompleksie sportowym „Moje Boisko – ORLIK 2012 – nr 1”
w Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 4, którego operatorem jest K.S. „Kolejarz
Prokocim”. W turnieju uczestniczyło 10 szkół podstawowych oraz 6 gim-
nazjum z terenu Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim, 

Organizatorem turnieju rozgrywanego po raz drugi w hsitorii byli: Ze-
spół Szkół Ogólno-Integracyjnych nr 4 oraz K.S. „Kolejarz Prokocim”,. 

Dyrektoriat turnieju tworzyli: dr Adam Kożmin – trener K.S. „Kolejarz
Prokocim” – dyrektor turnieju, Teodor Wójcik – nauczyciel ZSOI nr 4, Jarosław
Półtorak – kierownik Sekcji Młodzieżowej trener K.S. „Kolejarz Prokocim,
 Ryszard Rybak – trener K.S. „Kolejarz Prokocim”.

Z ramienia Zarządu K.S. „Kolejarz Prokocim turniej nadzorował Grze-
gorz Kmita – v-ce Prezes ds. sportowych w K.S. „Kolejarz Prokocim .- Spon-
sorem strategicznym turnieju byłą Rada Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim,
a sponsorem pomocniczym Hurtownia sprzętu sportowego „Sport- TIW”.

Finały tegorocznego turnieju odbywały się w ramach Europejskiego
Święta Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego „Grassroots Day”, którego
patronem jest UEFA.

Wyniki końcowe „Prokocim Cup 2011 r.
Kategoria – Szkoły Podstawowe
Mecz o 1 miejsce: SP nr 111 – SP nr 24 – 3:3, karne 5:3 – bramki: – Kociołek
2, Bułat 1 – Mik 2, Pachel 1,
Mecz o 3 miejsce: SP nr 117 - SP nr 148 - 4:3, bramki: – Cebula 2, Górni 1, sa-
mobranka 1 – Klima 3,
Mecz o 5 miejsce: SP nr 41 - SP nr 61 - 3:0, bramki: – Weiss, Dziewulski, Rafa
po 1,
Mecz o 7 miejsce: SP nr 124 - SP nr 123 - 3:0 wal.,
Mecz o 9 miejsce: się nie odbył, ponieważ SPPr nr 1 i SP nr 157 nie stawiły
się na zawody.

Kategoria – Gimnazjum
Mecz o 1 miejsce: G 31 – G 32 – 5:4 - Bramki : – Rapski 2, Żak 2, Wdowiak 1,
– Dolczak 3, Skoczylas 1,
Mecz o 3 miejsce: G 33 – G 29 – 4:4 - karne 2:0 – bramki: – Osak 2, Wiśniew-
ski 1, samobranka 1 – Chlipała 2,Wójcik 1, Krawczyk 1
Mecz o 5 miejsce: G Pr 1 – G 30 - 3:0 wal

Sędziowie: Filip Jędrzejczyk ,Krzysztof Kucharski, Jacek Skrzypczak,
(OKS Kraków).

Jak co roku Klub Kultury „Zachęta” przygotował bogatą ofertą waka-
cyjną dla dzieci. Pojawią się nowe atrakcje i nowe niespodzianki, które przy-
niosą wiele wrażeń i możliwości spędzania kreatywnie wolnego czasu. Pro-
gram tegorocznej półkolonii zapełnią ekscytujące wycieczki i zabawy.
Uczestnicy półkolonii będą mieli okazję zwiedzić m.in. Muzeum Pożar-
nictwa w Alwerni czy ruiny zamku w Wygiełzowie. Odpoczynku dopilnuje
wykwalifikowana kadra wychowawców. Już dziś współorganizatorzy: Klub

Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” i Szkoła Pod-
stawowa Nr 117, zapraszają małych mieszkańców osiedla pragnących
 radośnie i niebanalnie spędzić wakacyjny czas. Półkolonia rozpocznie się
27 czerwca i potrwa sześć tygodni. Zapisy od 1 czerwca.

Izabela Kowalska-Piper

KONCERT KU CZCI 
BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

Dnia 7 maja 2011r. w kościele
parafialnym Matki Bożej Dobrej
Rady przy ul. Prostej w Krakowie,
miejscu szczególnym dla „Podgó-
rza”, odbył się uroczysty koncert
z okazji beatyfikacji Ojca Świętego

Jana Pawła II.W czasie koncertu
wysłuchaliśmy interpretacji utwo-
rów muzycznych J. S. Bacha, A. Vi-
valdiego i G.F. Telemanna na
skrzypce, wiolonczelę i basso conti-
nuo w wykonaniu Kingi Bocheń-
skiej-Szostak, Łukasza Szymakow-
skiego i Iwony Karwackiej oraz
medytacji Karola Wojtyły „Tryptyk
Rzymski” w interpretacji Rafała Zi-
mowskiego.Jako inicjator projektu,
wierzę, że piękno tej świątyni oraz
niezwykła wirtuozeria wykonaw-
ców sprawiła, iż był to dla nas
wszystkich wieczór niezapomnia-
nych wrażeń. Pragnę wyrazić gorące
podziękowania wszystkim osobom
zaangażowanym w realizację tego
projektu, szczególnie księdzu
prałatowi Florianowi Kosek – pro-
boszczowi parafii MBDR, Radzie
i Zarządowi Dzielnicy XII, Dyrekcji
Młodzieżowego Domu Kultury im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego w Krakowie oraz stowarzy-
szeniu Pro Musica.

Rafał Zimowski
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KORCZAKOWSKA REPUBLIKA 
DZIECIĘCA DYLINIARNIA
wraz z

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE 
PROKOCIM NOWY ul. Teligi 8 
przy współpracy 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41
ZAPRASZA DOROSŁYCH I DZIECI NA

DZIEŃ ZDROWIA
PATRONAT I WSPÓŁPRACA
MAŁGORZATA RADWAN-BALLADA
Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego

PATRONAT HONOROWY:
RADA DZIELNICY XII Bieżanów – Prokocim

15 czerwca (środa) godz. 16.00 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 
Kraków, ul. Jerzmanowskiego 6 

W programie między innymi:
– pomiar ciśnienia, cukru i cholesterolu we krwi, kontrola wagi

i wzrostu lekarze Zakładu Opieki Zdrowotnej
– przegląd stomatologiczny – Centrum Stomatologiczne WAPdent
– możliwość konsultacji i uzyskania porad medycznych 

lekarze Zakładu Opieki Zdrowotnej
– pokaz podstawowych ćwiczeń rehabilitacyjnych – 

rehabilitant Rafał Piliński
– szkoła chorych na astmę – Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób

Alergicznych
– jak odżywiać się zdrowo? – Janusz Pułczyński
– naturalne środki lecznicze – sklep medycyny naturalnej 

„Zielone Zdrowie”
– masaż, leczenie schorzeń kręgosłupa, powierzchniowa terapia wielo-

igłowa – APLIMEDICA
– porady ortopedyczne
– kącik porad psychologa, konsultacje i zapisy – 

psycholog KRD Dyliniarnia
– jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie? – Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej Filia nr 8
– punkt informacyjny o ofercie KRD DYLINIARNIA
– kącik z niespodziankami dla dzieci – konkursy i drobne nagrody 

KRD Dyliniarnia

www.dyliniarnia.republika.pl mail: krd56@op.pl 

KRD DYLINIARNIA Dyliniarski Program Prozdrowotny

OGŁOSZENIE
Zarząd Koła nr 4 PZERI "Na Kozłówce" zaprasza członków koła na
koleżeńskie spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2011
roku o godzinie 16,00 w sali gimnazjum nr 31 przy ul. Spółdziel-
ców 5 w Krakowie.
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WYSTAWKA PRZYDOMOWA
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich Klientów MPO Sp.
z o.o. zamieszkujących w domach jednorodzinnych lub kamienicach, do
udziału w kolejnej edycji WYSTAWKI PRZYDOMOWEJ, jako usługi, wykony-
wanej w ramach zawartej umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Przypominamy, że chcąc pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, elek-
trycznych i elektronicznych, należy wcześniej zgłosić się telefonicznie, pi-
semnie, faxem, mailem lub osobiście, pod wskazane poniżej adresy, maile
i numery. Trzeba podać swój adres zamieszkania i numer dzielnicy oraz asor-
tyment rzeczy przeznaczonych do wywozu. Mając te dane, pracownicy MPO
Sp. z o.o. poinformują Państwa o dokładnym terminie wywozu. 

Wystawka w każdej z dzielnic będzie 2 RAZY W ROKU! W ramach nowych
zasad informujemy, że obecnie wielkie gabaryty odbierane będą z posesji,
a nie sprzed niej, w ustalonym wcześniej terminie i o wskazanej porze.

Zgłoszenia o konieczności odbioru odpadów wielkogabarytowych należy
dokonywać telefonicznie (pod podany powyżej numer) lub do: Biura

Obsługi Klienta ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, tel. 12 646 22 22 w po-
niedziałki w godzinach od 700 do 1700 oraz od wtorku do piątku w godzi-
nach od 700 do 1500, pocztą elektroniczną na adres: wywoz@mpo.kra-
kow.pl wywoz@mpo.krakow.pl bok@mpo.krakow.pl bok@mpo.krakow.pl,
faxem na numer – 12 64 62 352.

Zgłoszenie winno być dokonane do końca każdego tygodnia poprze-
dzającego wywóz odpadów wielkogabarytowych dla danej dzielnicy.

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane od godziny 14.00 w ustalonym
terminie.

Dzielnica
Miesiące odbioru
odpadów Wielko-
gabarytowych

Tygodnie w któ-
rych następuje
odbiór odpadów

Numery 
telefonów
zgłoszenia

XII Czerwiec 
i październik 4 tydzień 12 646 22 22

KLUB KULTURY „ZACHĘTA”        
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„NOWY PROKOCIM”

ZAPRASZA dzieci na

SEKCJĘ SZACHOWĄ
DLA JUNIORÓW

– nauka gry prowadzona przez wieloletniego
 sędziego Turniejów Szachowych

– możliwość udziału w Turnieju Szachowym
– zajęcia 1 raz w tygodniu przez 1,5 godziny

– grupy 6-cio osobowe

40 zł/mc
INFORMACJE I ZAPISY W SEKRETARIACIE KLUBU

W GODZINACH 14:00-19:00
UL. KURCZABA 25, TEL. 12 652 67 14
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