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Czy w 1989 roku ktoś przypuszczał, że wystarczy zapału organizatorom, aby Familiada mogła
się odbyć po raz 20, 21, 22? Co skupia ludzi dobrej woli wokół idei przeżywanego święta?

Myślę, że tajemnica tkwi w świadomości wartości rodziny, wspólnego przeżywania tworzenia,
radości obdarowywania się , poświęcania sobie czasu.

Ze zdumieniem obserwowałam zespół koordynujący działania Familiady, któremu fizycznie przy-
było lat, ale duchem odmłodniał i konstrukt ywnie dialogował z młodymi, mającymi aspiracje zaist-
nieć w organizacji tego corocznego święta. Dlatego każdy z parafian, gości i sympat yków mógł,
w ciągu jej trwania: 23, 24, 25 września, znaleźć coś dla siebie, korzystając z plakatowych zapowiedzi
wykonanych przez Dom Kultury z ul, Aleksandry. 

I tak począwszy od:
– pielgrzymowania do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II, gdzie sprawo-

wana była liturgia Mszy świętej z udziałem dzieci i młodzieży naszych szkół, 
– przez sobotnie przedpołudniowe sportowe zmagania na boisku pr zy KS Baszta pr zy Gimnaz-

jum 29, bieg o puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy XII / w tym roku odnotowano liczniej-
szy udział zawodników niż a w latach poprzednich/; uczniowie klas wojskowych, jak w każdym
roku, czuwali nad bezpieczeństwem rozgrywanych zawodów; 

– koncert „ Na głos i ręce” Janusza Radka w sercu osiedla – Sanktuarium Najświętszej Rodziny – za-
mienionym na kilka godzin w amfiteatr, gdzie interpretacje min. Niemena i Demarczyk, podczas
których artysta „dziękował za miłość”, nabierały blasku w nowym wykonaniu i przy iluminacjach
świetlnych; koncert zorganizowały Parafia Najświętszej Rodziny i jej pierwszy proboszcz Ks. Józef
Jakubiec i obecnyproboszcz Ks. Mirosław Dziedzic, Dom Kultury Podgórze z Panią Dyr. Martą
Perucką – Tytko, Radę Dzielnicy XII z Panem Przewodniczącym Zbigniewem Kożuchem;

– udział w niedzielnej sumie odpust owej, która była wyrazem wdzięczności i pamięci w obec
pierwszego proboszcza , kustosza parafii Najświętszej Rodziny Ks. Józefa Jakubca, wieloletniego
koordynatora Familiad i sponsora nagród, inicjatora funduszu stypendialnego dla najzdolniej-
szeji wyróżniającej się pozytywną postawą młodzieży szkół Nowego Bieżanowa; liturgia spra-
wowana przez Ks. Dziekana Florian Koska zgromadziła przy ołtarzu znanych i lubianych księży
związanych z naszą parafią: Ks . Stanisława Mikę, Ks. Romana Sławeńskiego, Ks. Mieczysława,
Ks. Tomasza Błażejowskiego;

22 Familiada 
Rodzinne święto w Krakowie –

Nowym Bieżanowie
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Dyżury Straży Miejskiej
w Radzie Dzielnicy XII:

– każdy 1 wtorek miesiąca 1600–1700

– Korowód Anielski, pilotowany przez uczniów klas wojskowych z XXV i reprezentowany przez przed-
stawicieli przedszkoli: 28, 176, 180, szkół podsta wowych: 24 i 111, orat orium,gimnazjum 29 i 30
oraz XXV LO. Różnorodność przygotowanych anielskich wizualizacji komponowała się z wielo-
barwnym pochodem mieszkańców osiedla, którzy, zachęceni ciepłymi promieniami jesiennego
słońca, całymi rodzinami zmierzali w kierunku szkoły na ul. Telimeny 9.

– poestradowe występy w gościnnym ZSO nr 12, czyli XXV LO i G nr 30 z Panią Dyr.Hanną Łanuszką i wy-
stawę plastyczną „Pochwal się swoją rodziną” zorganizowaną przez Dom Kultury z ul. Na Wrzosach.
„…spotykamy się w ar tystycznej krainie …niezwykłego święta, jak co roku „walcząc o rodzinę

a w dodatku w miejscu, którego patron / Stefan Żeromski/ co dzień przypomina, że „człowiek to rzecz
święta, której krzywdzić nikomu nie wolno” tak ze sceny familiadowej powitała licznie zgromadzoną
widownię konferansjerka Paulina Kalisz z IIA /artystycznej/ a jej kolega z klasy Kamil Przetocki dzięko-
wał Dyr. CKiS w Wieliczce Panu Łukaszowi Matei i orkiestrze dętej z tegoż centrum pod batutą Pana Sta-
nisława Gaworaza przewodniczenie Korowodowi Anielskiemu i koncertowanie.

Estrada przypominała w t ym roku ocieniony
drzewami dom, ot oczony przetykanym malwami
płotem, na którym figlarnie przycupnął kot. Tu pod ro-
dzinnym dachem spotk ali się w szyscy paradujący
wcześniej w korowodzie, by opowiadać o swoich pas-
jach i fascynacjach. Podziwiani byli przez rodziców,
dziadków, przyjaciół, nauczycieli, wychowawców i ka-
techetów. Największe emocje wzbudzały w ystępy
najmłodszych i KSS Smok /kickboxing/ z popisowym
numerem P. Dyr. Jacka Szarka, nie zabrakło też aktua-
lnych akcentów w postaci „Rodzinnej edukacji przed
euro” w w ykonaniu przedstawicieli gospodarzy –
uczniów klasy artystycznej–XXV LO i G 30. Piosenki so-
listów i chór ów oraz konc erty młodzieżowych ze-
społów docierały do nas dzięki mrówczej pracy rodzinnej firmy Telekom. Jak u mamy w kuchni – w ZSO
nr 12 – posilić się mogli zgłodniali widzowie i artyści.Wokół familiadowej sceny rozlokowane były prze-
różne atrakcje.

Tu, na estradzie, 10 stypendystów Familiady ToR 2011 otrzymało swoje wyróżnienia a zwycięzcy
w loterii fantowej, przygotowywanej przez SP 24 i SP 111, nagrody: laptop, rower, telefon komórkowy,
mikser, CB radio i wiele innych.

Bez Anielskiego wsparcia ze strony Św. Michała Archanioła, bez wymagającej zachęty błogosławio-
nego Jana Pawła II „ Musicie wygrać walkę o rodzinę” potrzeba wytchnienia, ucieczka od monotonnych
całotygodniowych zajęć nie znalazłyby spełnienia w tym wrześniowym świątecznym weekendzie. 

Dziękujemy nowemu Ks. Proboszczowi Mirosławowi Dziedzicowi , że zaangażował się w organi-
zację Familiady, stając się jej sponsorem, podsuwając nowe pomysły organizacyjne, czuwając nad całoś-
cią przedsięwzięcia.

Wielokrotnie ze sceny wymienianym SPONSOROM – PRZY JACIOŁOM FAMILIADY wyrażamy
ogromną wdzięczność za wartościowe i słodkie nagrody ufundowane w 2011 roku, Służbie maltańskiej,
Policji, że pozwoliły nam czuć się bezpiecznie, uczestnikom familiadowego święta za udział. Do zoba-
czenia za rok.

Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa

22. Familiada, dokończenie ze str. 1
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WYDARZYŁO SIĘ
W DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM I NIE TYLKO…

1.09 Dokonano odbioru ogrodzenia w Sp 41
5.09 Komisja odebrała sanitariaty w Gimnazjum nr 29 magistra
9.09 Zakończono remont kuchni w Przedszkolu 49 
16.09 Odebrano remontowany parking przy ul Heleny 
16.09 Dokonano odbioru remontu kuczni w Sp 41 

23.09 Otwarcie wystawy witraży w MDK 
24-25.09 „Familada Tor” przy ZSO Nr XII
24.09 Koncert Janusza Radka w „Sanktuarium Najświętszej Rodziny”

Zbigniew Kożuch

Rada Dzielnicy XII i zespół organizacyjny familiady  w sposób szczególny dziękuje sponsorom familiadowego koncertu 
„Na głos i ręce” dzięki którym to wydarzenie kulturalne mogło się odbyć.

S P O N S O R  G ŁÓ W NY
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Z PRAC RADY DZIELNICY XII
Na wrześniowej Sesji Rady Dzielnicy XII Radni zdecydowali o nastę-

pujących zmianach w zaplanowanych w tegorocznym budżecie zadaniach:

Dodano nowe pozycje, związane z realizacją zadań: 
1. Remont szatni w Gimnazjum nr 31 przy ul. Spółdzielców w Krakowie –

kwota 3.000 zł;
2. Remont tarasu w ZSOI nr 4 przy ul. Żabiej w Krakowie – kwota 4.000 zł;
3. Organizacja powiatowego konkursu plastyczno – fotograficzno – lite-

rackiego pt. „Moje miejsce na ziemi” dla uczniów niepełnosprawnych
organizowanego w ZSOI nr 4 przy ul. Żabiej w Krakowie – 1.000 zł; 

4. Marsz Mikołajów – „Budzimy Dzielnicę na święta ” organizowany przez
ZSO nr 12 przy ul. Telimeny – kwota 1.000 zł;

5. Zakup komputera do pracowni multimedialnej w ZSO nr 12 przy ul. Te-
limeny – kwota 2.000 zł

6. Kurs komputerowy dla senior ów z osiedla Na Ko złówce, realizator
MDDPS – kwota 2.000 zł;

7. Druk kalendarza promocyjnego na rok 2012 – kwota 3.000 zł; 
8. Zakup regałów bibliotecznych w filiach nr 14, 16 oraz Cz ytelni i Wy-

pożyczalni PBP w Krakowie, wymiana okien w filii nr 14 – kwota 9.000 zł;
9. Zakup nagrody głównej w konkursie na logot yp Dzielnicy XII

Bieżanów- Prokocim – kwota 400 zł;
10. Montaż ławek w ulicy Na Kozłówce – kwota 1.550 zł; 
11. Dofinansowanie działalności kulturalnej filii DK Podgórze – Dwór Cze-

czów – kwota 3.000 zł;
12. Dofinansowanie działalności kulturalnej filii MDK im. K. I. Gałczyńskiego

ul. Na Wrzosach – kwota 2.500 zł;

Radni dokonali również zmian we wcześniej proponowanych zadaniach: 
– w ramach zadań powierzonych w zakresie osiedlowej i szkolnej infra-

struktury sportowej, z zdania pn. Klub Sportowy Bieżanowianka – re-
mont budynku klubowego, na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji
technicznej na potrzeby KS Bieżanowianka – kwota 7.000 zł; 

– z zdania pn. Remont bramy wjazdowej wraz z fragmentem ogrodze-
nia, na zadanie pn. M odernizacja bramy wjazdowej wraz z fragmen-
tem ogrodzenia w Żłobku Nr 20 przy ul. Okólnej 6 – kwota 8.000 zł. . 

Radni dokonali podziału środków finansowych na 2012 r: 
Przeznaczono dodatkowe środki finansowe w wysokości 4.300 zł na r ok
2012 w zakresie zadań powierzonych w ramach „lokalnych wydarzeń kul-
turalnych” na dofinansowanie następujących zadań: 
1. Familiada – kwota 1.500 zł;
2. Dni Prokocimia – kwota 1.600 zł;
3. Moje artystyczne ferie – kwota 1.200 zł.
Przeznaczono środki finansowe w zakresie zadań powierzonych na rok 2012
w ramach „problematyki osób niepełnosprawnych” w wysokości 111.000 zł
na realizację następujących zadań:
1. Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 „Pluszowy Miś”, ul. Okólna 6:
– wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi – kwota 15.000 zł;
– wykonanie zmywaka – kwota 2.000 zł;
2. Samorządowe Przedszkole nr 28 ul . Duża Góra 30 – napra wa na-

wierzchni tarasu usytuowanego przy salach przedszkolnych – kwota
10.000 zł;

3. Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilii Wenedy 7:
– wykonanie podjazdów dla wózków przy tarasach – kwota 15.000 zł
– przedłużenie zadaszenia nad windą dla dzieci niepełnosprawnych ru-

chowo – kwota 2.000 zł
4. Zespół Szkół Specjalnych nr 11, ul. Dygasińskiego 25:
– montaż podnośnika sufitowego – kwota 28.000 zł;
– montaż umywalek o regulowanej wysokości – kwota 6.000 zł;
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20:
– przystosowanie toalet do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – kwota

15.000 zł;
– przystosowanie zaplecza sanitarnego zlok alizowanego przy dużej sali

gimnastycznej dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych – kwota 18.000 zł.

Rozdzielono środki finansowe w ramach zadań powierzonych na rok 2012
w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bez-
pieczny Kraków” w wysokości 14.000 zł na następujące zadania:
1. Liga Gimnazjalna dla szkół z terenu Dzielnicy XII – kwota 4.000 zł;
2. Turniej sportowy dla szkół podstawowych – kwota 5.000 zł;
3. Konkurs przedstawień teatralnych dla szkół gimnazjalnych o tematyce

bezpieczeństwa „Z Prawem na Ty” – kwota 2.000 zł;
4. Szkolenie z pierwszej pomocy przed medycznej – kwota 3.000 zł;
Realizatorem tych zadań będzie ZSO nr 15 ul. Rydygiera w Krakowie.

Przeznaczono z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2012 środki finan-
sowe w wysokości 22.000 zł na pok rycie kosztów eksploatacji (opłata za
media, prace naprawcze, zakup sprzętu sportowego) kompleksu sportowo
– rekreacyjnego „Orlik Nr 1” przy ul. Jerzmanowskiego 4 w Krakowie.

Przeznaczono kwotę 7 tys. zł w ramach zadań priorytetowych na rok 2012
na realizację następujących zadań:
– zakup aparatów fotograficznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi,

oprogramowaniem dla Wydziału Ruchu Dr ogowego KMP – k wota
5.000 zł;

– zakup nagród na konkursy i szkolenia pr owadzone na terenie Dziel-
nicy XII przez Straż Miejską – kwota 2.000 zł. 

Przeznaczono środki finansowe z puli na zadania priorytetowe na rok 2012
w wysokości 8.000 zł na realizację zadania pn. remont dachu w Szkole Pod-
stawowej nr 117, ul. Kurczaba 15.

Radni wydali negatywną opinię dla warunków zabudowy dla inwestycji
pn. Budowa budynku usługo wo – mieszk alnego wielorodzinnego na
działce nr 173/5 i 173/4 obr. 55 Podgórze przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie.

Zgodnie z uwagami wniesionymi przez Radnych, na listę rankingową zadań
powierzonych na rok 2011 w zakresie prac remontowych dróg, chodników
i oświetlenia wprowadzono następujące zadania:
– remont chodników w rejonie ulicy Teligi;
– remont chodników w ul. Ćwiklińskiej;
– remont parkingu przy ul. Okólnej 3,5,7 i ul. Facimiech;
– remont chodnika w ulicy Aleksandry. 

Patrycja Bień 

LATO Z CENTRUM KULTURY NA KOZŁÓWCE
Jak co roku dzieci z naszego osiedla uczestniczyły w sierpniu w akcji

Lato w mieście 2011 organizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na
Kozłówce”. W pierwszym dniu odwiedziliśmy średniowieczny Rynek Kra-
kowski tętniący życiem i huczący wielojęzycznym gwarem. Dzięki prze-
wodnikowi dzieci mogły się zapoznać ze zwyczajami z czasów państwa Ja-
giellonów . Białogłowy dowiedziały się jak należało rozjaśniać włosy , robić
makijaż, jaką nosiło się biżut erię, dlaczego nie noszono żółtych strojów.
Chłopcy poznali rzemiosło kowalskie, zasady budownictwa, przebieg szla-
ków handlowych i wiele innych ciekawostek. Drugiego dnia akcji dzieci ko-
rzystały ze świeżego powietrza w pobliskim parku Jerzmanowskiego, gdzie
w otoczeniu zieleni i baniek mydlanych odbywały się różnego rodzaju kon-
kursy np. łowienie ryb, najpiękniejszy obraz plenerowy. Dla chętnych i trys-
kających energią młodych sportowców były różnego rodzaju zawody spor-

towe. Dla zmęczonych i spragnionych były napoje oraz słodk ie niespo-
dzianki. Trzeciego dnia akcji można było się ochłodzić w krakowskim Parku
Wodnym. Kolejną atrakcją naszej akcji był rejs statkiem Nimfa. W trakcie
rejsu można było dowiedzieć się o ciek awych zabytkach znajdujących się
przy brzegach Wisły. Potem zwiedzano wzgórze Wawelskie. Pierwszy ty-
dzień akcji zakończyliśmy grami planszowymi i seansem kinowym. 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem akcją, chętnych po-
dzieliliśmy na dwie grupy, by każde dziecko, które zostało zapisane mogło
uczestniczyć w organizowanych przez nas zajęciach. 

Kierownik Centrum Kultury
mgr Teresa Kulak
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Wystawa ikon – „Przestrzeń modlitwy”

Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII

W piątkowy wieczór 23 września w Filii Młodzieżowego Domu Kultury
przy ul. Na Wrzosach 57 miał miejsce wernisaż wystawy ikon Jerzego Su-
giera – „Przestrzeń modlitwy”. Autor obrazów malowanych na desk ach
mieszka na terenie Dzielnicy XII od późnych lat 70-tych. Pisaniem ikon zaczął
zajmować od 2007 roku, ale malować lubił od dzieciństwa. W szkole pod-
stawowej szczególnie pociągało go rysowanie piórkiem i tuszem. 

Z ikonami zetknął się w późniejszym czasie, kiedy to w czasie kolonii
i obozów wędrownych mógł zwiedzać cerkwie i domostwa łemkowskie,
które po „Operacji Wisła” jakoś jeszcze pozostały na pogórzu krynickim, gor-
lickim i krośnieńskim. W tej chwili Jerzy Sugier ma trochę więcej czasu, bo-
wiem po 39 latach pracy w Okręgowym Przedsiębiorstwie Kartograficzno-
Geodezyjnym w 2009 r oku został szczęśliwym emerytem, który może
zajmować się ukochanymi wnukami i swoją pasją.

W ciągu czt erech lat namalo wał ponad 30 ikon, c o nie w ydaje się
dużym osiągnięciem, ale biorąc pod uwagę spec yfikę tego rodzaju sztuki,
kanoniczność i teologiczność oraz wymowę symboli w treści ikony, to nie
jest mały dorobek. Pisanie ikon, oprócz talentu wymaga cierpliwości, po-
święcenia, skupienia a przede wszystkim modlitwy.

Wtedy dopiero obraz może stać się swoistym pomostem w modlitwie
pomiędzy człowiekiem i Bogiem. To jest to wielkie wydarzenie duchowe
w którym ikony pośredniczą, a twórca ikon przyczynia się do niego.  Mo -
gliśmy się o t ym przekonać patrząc na Matkę Bożą Włodzimierską, Nieu-
stającej Pomocy czy też świętego Michała Archanioła umieszczonego wśród
gwiazd oraz wiele innych ikon na tej wystawie, zaaranżowanej pięknie przez
Joannę Żmudę. Gośćmi wernisażu byli – ojciec Jan Biernat – prowincjał z Za-
konu Augustianów, przewodniczący Rady Dzielnicy XII – Zbigniew Kożuch

wraz z radnym Tomaszem Guzikiem oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Jerz-
manowskich – Roman Rozlachowski.

Bohaterowi wieczoru towarzyszyła najbliższa rodzina – żona Ewa, córki
– Anna i Małgorzata wraz z mężami i dziećmi a także licznie reprezentowana
pozostała rodzina, znajomi i pr zyjaciele. Na spotkaniu mogliśmy się także
dowiedzieć czegoś więcej o ikonach, ich procesie twórczym, pobawić zga-
dywanką i wysłuchać wiersza Doroty Lorenowicz zadedykowanego Auto-
rowi wystawy. 

Danuta Czopik

Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII po przerwie wznawia swoją działalność.
Na spotkaniu inauguracyjnym , które odbyło się 12 września zjawiło się 23
uczniów gimnazjów oraz liceów znajdujących się na terenie Dzielnicy XII. 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy tworzona jest przez młodych ludzi, którzy
chcą włączyć się w funkcjonowanie samorządu lokalnego. Pełni rolę repre-
zentacji młodzieży na danym terenie i ma na celu uwrażliwianie władz sa-
morządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii
o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym
młodzieży. Pracując w młodzież owej radzie biorą odpo wiedzialność za
swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania
samorządu. 

W czasie spotkania inauguracyjnego zebrani członkowie wybrali prze-
wodniczącego, którym został Jan Jelonek (XV LO), vice-przewodniczącego
Konrada Chlebdę (XXV LO) oraz sekretarza którym jest Julia Brożek (XV LO).
Do pierwszych zadań, które stoją przed MRD jest przeprowadzenie w swo-
ich szkołach konkursu na nowe logo Dzielnicy XII, które stanie się znakiem

rozpoznawczym naszej części Krakowa. Kolejną inicjatywą jest  również kon-
kurs – tym razem na nowy design dzielnicowej gazetki „Dwunastka”. Od no-
wego roku zmieni ona swój wygląd. Chcemy aby młodzi ludzie mieli udział
w jej tworzeniu. Mamy nadzieję, że w kolejnych numerach członkowie MRD
będą zamieszać swoje własne artykuły. Ponadto młodzież zaangażowała się
w promocję akcji „100 placów zabaw na 100 lat Nivea” o której pisaliśmy we
wrześniowym numerze naszej gazetki.

W zakresie swojej działalności Młodzieżowa Rada Dzielnicy planuje ko-
lejne akcje i konkursy o charakt erze sportowym, charytatywnym, kulturo-
wym oraz edukacyjnym. Dla każdego młodego mieszkańca Dzielnicy XII
znajdzie się coś co go zainteresuje. Liczymy na to, że swoim zaangażowa-
niem i pracą członkowie MRD przyczynią się do lepszego funkcjonowania
naszej małej ojczyzny. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się do prac
Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII zapraszamy na kolejne spotkania.

Konrad Spryńca
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Szlakiem Jana Pawła na Litwie
„Prawdziwy patriotyzm polega nie tylko na tym, żeby kochać jakąś
idealną ojczyznę, ale żeby kochać, badać, pracować dla realnych
składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie
i wszelkie ich bogactwa”

wymiana międzynarodowa

Bieżącym roku szkolnym, w dniach 16– 22. X. 2011r. młodzież naszego gimnazjum wy-
jeżdża do Wilna na zaproszenie swoich przyjaciół ze Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomlii.
Okrągłą dziesiątą rocznicę wymiany tym razem realizujemy szlakiem naszego ukochanego
papieża Jana Pawła II. Zaproponowano nam zwiedzanie ciekawych i bardzo atrakcyjnych
miejsc pod względem hist orycznym i k rajoznawczym. Oprócz Wilna młodzież z obaczy
Szydłów, Cytowiany, Górę Trzech Krzyży (gdzie zostanie odprawiona msza św.), nadmorski
kurort Palangę, Kłajpedę, będziemy też na Półwyspie-Mierzeja Kurońska (którego część na-
leży do Litwy, a cześć do Rosji) oraz w Juodk rante. Razem przygotowujemy projekt histo-
ryczny „Jagiellonowie –wspólne dzieje Polski i Litwy”, który zostanie zaprezentowany podczas
konferencji poświeconej naszej długoletniej współpracy z udziałem młodzieży, nauczycieli
i litewskich władz oświatowych. Jak co roku organizujemy i przygotowujemy dla polskiej
młodzieży na Litwie zbiórkę książek, artykułów szkolnych i innych pomocy do nauki. Zapra-
szamy zatem wszystkich chętnych, aby wsparli naszą akcję.

organizator wymiany
Marta Pszczoła

BULWERSUJĄCA SPRAWA NISZCZENIA TERENU ZIELONEGO!!!
W piątek 8 wr ześnia, jadąc ul . Jerzmanowskiego, zauważyłam

ciężarówki z ziemią wjeżdżające obok sklepu z artykułami elektrycznymi na
teren przylegający od str. północnej do parku Lilli Wenedy. 

Dobrze znam ten kilku hektarowy teren: w Studium Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta Krakowa, zapisany jest jako teren zielony, a ze
względu na występujące tu wiosną rozlewiska z godującymi żabami traw-
nymi i będącymi pod ochroną ropuchami szarymi, był zgłaszany do Wy-
działu Kształtowania Środowiska w celu rozpatrzenia możliwości utworze-
nia użytku ekologicznego. Teren ten jest również znany pracownikom ZIKIT:
w 2010 r. sprawiał kłopoty, ponieważ podczas intensywnych opadów woda
ze stawów z parku Lilli Wenedy i ze stawów z terenu o którym mowa, zale-
wała piwnice przy ulicy Bieżanowskiej, a mieszkańcy wyławiali z nich ryby. 

Zdziwiona widokiem ciężarówki z ziemią, pojechał za nią, a widok który
zobaczyłam zaparł mi dech w piersi. Zamiast ścieżki wijącej się wśród drzew
i krzewów zobaczyłam szeroką bitą drogę, zamiast terenu zielonego, śpiewu
ptaków zwały ziemi i gruzu!!! Wezwana przez mnie Straż Miejska ustaliła, że
właściciel działki nie miał zgody na zmianę ukształt owanie terenu i znisz-
czenie zieleni. Właściciel nie przejął się interwencją Straży Miejskiej, bo zie-

mia była wożona również w sobotę!!! Straż Miejska złożyła w tej sprawie za-
wiadomienia do Wydziału Kształtowania Środowiska, ja złożyłam interpe-
lacje do prezydenta miasta Krakowa. 

Miejsce to, jako miejsce rozrodu chronionych gatunków płazów po-
winno podlegać pełnej ochronie, a ewentualne przekształcenie powinno
być zaopiniowane przez Wydz. Kształtowania Środowiska UMK. Także
znaczna zmiana ukształtowania terenu poprzez nawiezienie i plantowanie
ziemi w sąsiedztwie tego terenu powinno także uzyskać pozytywną opinie
Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Mam nadzieje że po interwencji
teren który jeszcze nie został zasypany nie ulegnie zniszczeniu. W związku
z powyższą sprawą i pełna oba wy, że w naszym mieście taka procedura
może się powtórzyć, przygotowuję uchwałę kierunkową o objęciu planami
miejscowymi wszystkich parków krakowskich i cennych terenów zielonych. 

O wynikach sprawy będę państwa informować. 

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII
Grażyna Fijałkowska

NOWE PRZEDSZKOLE W BIEŻANOWIE
Od 1 października 2011 r rozpoczęło działalność  nowe niepubliczne przedszkole EKOSKRZAT, mieszczące się przy ul. Rakuś 72 w Starym Bieżanowie.

Przedszkole zaprasza dzieci od 2,5 do 6 lat. Placówka prowadzi również KLUB MALUCHA dla dzieci od 1,5 do 2,5 roku. Przedszkole i Klub Malucha otwarte
są od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. Szczegółowe informacje: www.ekoskrzat.com.pl  lub tel. 12 535 535 599
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Konkurs zieleni 2011 r. rozstrzygnięty
„Był bal wśród kwiatów, 
szukano królowej.
Lecz trudny był wybór
wśród kwiatów tysięcy.
Ten jest podobny do secesji nowej,
a tamten ma znowu uśmiech za dziecięcy”

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 

W dniu 13.09.2011 odbyło się rozstrzygnięcie siódmej już edycji kon-
kursu na najpiękniejszy balkon i ogródek przyblokowy w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Na Kozłówce”. Komisja oceniała je pod katem pomysłowości, bo-
gactwa i r óżnorodności kwiatów, kolorystyki i ef ektu zewnętrznego.
Wszystkie ogrody i balkony zgłoszone do konkursu b yły zachwycające.
Trudny był wybór wśród kwiatów tysięcy. Komisja jednak musiała go doko-
nać. W kategorii „Najpiękniejszy ogródek” pierwsze miejsce zajęła Pani Ber-

nadetta Kwiatkowska miesz-
kająca przy ul. Seweryna. Drugie
miejsce przypadło wspólnie Pani
Krystynie Wolak i Pani Zofii Ba-
nasik z ul. Spółdzielców. Miejsce
trzecie zajęła Pani Bożena Wienc
zamieszkała przy ul. Nowosąde-
ckiej. W kategorii „Najpiękniejszy
balkon” zwyciężyły wspólnie
Pani Krystyna Rajzer z ul . Nowosądeckiej  i P ani Wanda Rudek z ul . Na
Kozłówce. Miejsce drugie przypadło Pani Lucynie Gembarzewskiej za-
mieszkałej przy ul. Nowosądeckiej 13, a miejsce trzecie Pani Mai Kwapisz
z ul. Nowosądeckiej 19.

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a zdjęcia ogródków
i balkonów są wykorzystywane do promocji osiedla. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział w siódmej edycji  konkursu.

Wspomnienia z wakacji
Centrum Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”, jak co

roku zorganizowało akcję „Lato w mieście” 2011 dla dzieci, kt óre nie wy-
jeżdżały z miasta w czasie letnich wak acji. W okresie od 8 do 19 sierpnia
2011 zorganizowano półkolonię dla dzieci w wieku szkoln ym. Uczestnicy
mieli zapewnioną opiekę instruktorów i bogaty program zajęć sportowo-
rekreacyjnych, wycieczki po Krakowie oraz szereg konkursów i zabaw. Dzieci
mogły przenieść się w czasie o t ysiąc lat, schodząc 5 metr ów pod bruk
Rynku Krakowskiego i poznając średniowieczny Kraków. Dzięki pięknej po-
godzie rejs statkiem po Wiśle był udany, a chętni mogli osobiście wziąć ster
we własne ręce i przez chwilę poczuć się kapitanem. Oczywiście były wyjś-
cia do kina i Aquaparku, w którym dzieci świetnie się bawiły. Tradycyjnie też
nie mogło zabraknąć przekąski w McDonald`s. Taka forma zagospodaro-
wania wolnego czasu dla dzieci prowadzona jest przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Na Kozłówce” od wielu lat i ciesz y się dużą popularnością na na-
szym osiedlu. Dla wielu r odzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej jest jedynym sposobem zapewnienia dzieciom pr zyjemnych
wakacji.

Znani i nieznani mieszkańcy naszej dzielnicy, których warto poznać! 

Renata Samek, od urodzenia jest mieszkanką Krakowa. Osiedle Nowy
Prokocim to nie tylko jej miejsce zamieszkania i pracy, ale również miejsce
gdzie od wielu lat działa społecznie w Stowarzyszeniu Nowy Prokocim „Przy-
jaciele”. Pani Renata zdradziła mi kiedyś, że pisanie wierszy to dla niej naj-
lepszy lek na stres oraz sposób na spędzanie w olnego czasu. O swoim pi-
saniu mówi, że to coś, co przychodzi nagle i niespodziewanie, samo z siebie.

To myśl, impuls, czasem zaobserwowana sytuacja
i wtedy natychmiast musi sięgnąć po kartkę oraz
długopis. Bywa, że miesiącami czeka na chwilę, by
tego doświadczyć.

Pierwsze wiersze napisała będąc nastolatką.
Szkoda, że do dnia dzisiejszego z tego okresu prze-
trwał zaledwie jeden. Pozostałe gdzieś się zawieru-
szyły. Pani Renata jednak nie przestała pisać. 

Tematyka i klimat jej wierszy są różnorodne,
czyli na każdą chwilę i okazję. Znajdujemy w nich
uczucia, których doświadczamy na co dzień, są tęs-

knoty, które większość z nas nosi ukryte w sobie. Nie brak również wierszy,
które wywołują uśmiech na twarzy, i takich, które skłaniają do przemyśleń
oraz zadumy. Pani Renata w swoich wierszach przedstawia nam świat wi-
dziany jej oczyma, świat pełen bar w, uśmiechu, smutku, a nawet łez. Nie
używa wyrafinowanych metafor, jej utwory są pisane prostymi słowami,
a przekaz jest jasny i zrozumiały dla k ażdego. To wiersze na dobre i złe
chwile, których nie brak w codziennym życiu każdego z nas. 

Spora część utworów Pani Renaty Samek jest opublikowana na jej au-
torskiej stronie internetowej www.wiersze.renaty.prv.pl. Wszystkim pole-
cam odwiedzanie tej strony i zapoznanie się z twórczością Pani Renaty. Na-
prawdę warto.

Mieczysław Lasota 

„Jesień”

W brązowej sukni, z rozwianym włosem
nadchodzi jesień zapłakana.

Od rana gniewna, od rana smutna,
czemu się dąsa – też nie wie sama…

Rozrzuca wszystko w swej niemej złości,
przerzedza drzewom czupryny .

Czasem pomruczy lub tupnie nogą,
postrąca jabłka, śliwki, maliny.

Lato ze łzami przed nią ucieka,
gubiąc po drodze jarzębin korale.
Nagle z uśmiechem wyciąga rękę:

Za rok powrócę, baw się wspaniale!!!

„Drzewa”

W karnym szeregu stojąc
modlą się o lepsze czasy.

W szeleście ich liści zaklęte
alty, soprany i basy.

W geście niemocy i rozpaczy
gną kurzem pokryte ramiona.

Bezsilnie zwisają liście,
żałośnie trzeszczy konar.

Skazane na powolną śmierć,
smutno spoglądają w niebo.
Ten wiersz poświęcam im…

polskim przydrożnym drzewom.

„Aniele Boży…”

Zanurzona w nieświadomości trwam
by w niepamięć odesłać przeszłość…

co jak nachalny, nieproszony gość
chce wtargnąć w moją prywatność.

Trwam ostatkiem sił, uczepiona myśli,
że potem będzie łatwiej, prościej.

Nie potrafię dłużej żyć wspomnieniami
chcę biec ku nowej już wiośnie.

Zanurzona, niemal pozbawiona tlenu
odmawiam ostatnią modlitwę.

„Aniele Boży, stróżu mój…
zabierz lub niechaj raz jeszcze 

rozkwitnę”.
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Od września 2011 roku rozpoczyna działalność Poradnia Rodzinna Kor-
czakowskiej Republiki Dziecięcej DYLINIARNIA. Poradnia ukierunkowana
jest na problemy dziecka wychowującego się w rodzinie lub innym okreś-
lonym środowisku osób dorosłych. Coraz częściej bywa, że mówiąc o „ro-
dzinie” mamy na myśli rodzinę niepełną lub rodzinę zastępczą. Powoduje to
równocześnie dodatkowe problemy wychowawcze i konieczność konsul-
towania tych problemów w wyspecjalizowanych ośrodkach wsparcia psy-
chologicznego.

Z usług Poradni Rodzinnej przy ul. Konrada Wallenroda 55/56 mogą
korzystać dzieci oraz r odzice i opiekuno wie tych dzieci z e względu na
wpływ i oddziaływanie problemów osób dorosłych na wychowujące się we
wspólnym gospodarstwie domowym potomstwo. Poradnia powstała
z myślą o dzieciach zamieszk ałych na terenie Krakowa oraz całego woje-
wództwa małopolskiego. Więcej informacji o warunkach korzystania z Po-
radni znajdą Państwo na stronie internetowej www.dyliniarnia.republika.pl
w dziale „beneficjenci”.

W chwili obecnej Poradnia Rodzinna oferuje usługi w zakresie:

• porady psychologiczne i konsultacje dla dzieci i osób dorosłych,• psychoterapie• szkolenia dla rodziców, nauczycieli i pedagogów• grupa wsparcia dla rodzin z problemami wychowawczymi• program prozdrowotny• mediacje

Mediacje są całkowicie nową usługą świadczoną przez KRD Dyliniar-
nia. Mamy nadzieję, że tego rodzaju wsparcie będzie się cieszyć u Państwa
dużym uznaniem.

MEDIACJE
Mediacje to droga do porozumienia w rodzinie.

Naturalną rzeczą w świecie są sprzeczki, spory i różnego rodzaju kon-
flikty. Ty zapewne również ich w ż yciu doświadczasz, jak my wszyscy. Me-
diacje pomagają ludziom w rozwiązywaniu dzielących ich sporu, wyszuki-
waniu rozwiązań, w kt órych każda ze stron czuje się z wycięsko –
a wypracowane rozwiązania są skuteczne, trwałe i odpowiadające obydwu
stronom.

Podczas sesji mediacyjnych strony przedstawiają w sposób swobodny
i nieskrępowany swoje spojrzenie na konflikt, swoje propozycje jego roz-
wiązań oraz wspólnie je omawiają i analizują. Dzięki temu w przyjaznej at-
mosferze mogą wybrać najlepszą z możliwych opcji.

Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak ponieważ w pr ocesie mediacji
obowiązuje 5 bardzo ważnych zasad.

Zasady mediacji

Dobrowolność
– strony dobrowolnie uczestniczą we wspólnym poszukiwania roz-

wiązania, w dowolnej chwili mogą również odstąpić – bez żadnych ne-
gatywnych konsekwencji.

Poufność
– cały proces mediacji jest poufny. Poruszane podczas spotkać kwestie

pozostają tylko i wyłącznie pomiędzy stronami i mediatorem. Pod ko-
niec mediacji opracowywana jest wspólna ugoda, którą wypracowały
strony oraz protokół, zawierający wyłącznie informacje o ilości spot-

kań. Inne szczegóły procesu nie są zapisywane. Co równie ważne me-
diatorzy nie mogą zostać powołani na świadków w sprawach, w któ-
rych mediowali.

Neutralność
– Mediatorzy nie sugerują, nie oc eniają ani nie fa woryzują żadnego

z proponowanych rozwiązań. Wszystkie rozwiązania proponowane
przez strony są równie cenne i równie ważne w całym pr ocesie do-
chodzenia do porozumienia.

Bezstronność
– Mediatorzy dbają o równowagę pomiędzy stronami, zachowując neu-

tralną, ale i serdeczną, postawę do obydwu uczestników dyskusji.

Samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań
– mediacja nie ma na celu narzucać rozwiązania, ma zachęcać do samo-

dzielności uczestników w wysuwaniu propozycji, które ich zdaniem
będą odpowiednie. To strony w drodze do porozumienia są eksper-
tami w swoim życiu – mediatorzy pomagają stronom w dyskusji i ana-
lizowaniu poszczególne opcji, oraz w ypracowaniu odpowiadającego
stronom rozwiązania.

W jakich sprawach warto mediować?

Mediacja jest skuteczną metodą rozwiązywania sporów w szerokiej
gamie konfliktów rodzinnych i społecznych:• małżeńskich• pomiędzy rodzicami a dzieckiem • pomiędzy rodzeństwem• dotyczące opieki i wychowania• dotyczące spadków i podziału majątku• sprawy rozwodowe• sprawy sąsiedzkie

Czym mediacje NIE są?

Mediacja, jako metoda dochodzenia do porozumienia, rozwiązywania
sporów i poszuk iwania kreatywnych rozwiązań akceptowalnych przez
obydwie ze stron – nie może zastępować innych form pomocy. Warto z niej
skorzystać w c elu poszukiwania wspólnie z drugą osobą sat ysfakcjo-
nujących rozwiązań, jednak należy pamiętać, że:

• Mediacje nie są arbitralnym wskazywaniem winnych oraz rozstrzygnięć• Mediacje nie są terapią małżeńską/rodzinną• Mediacje nie są poradnictwem 

KRD Dyliniarnia
Mediator rodzinny

Sebastian Jakubiec

CO NOWEGO W DYLINIARNI
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DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA 
W PRZEDSZKOLU ŻACZKA KRAKOWIACZKA
Dyrekcja, nauczyciele oraz wychowankowie Samorządowego Przedszkola nr 36 w Krakowie przy ul. Okólnej 18, zapraszają

22 października 2011 r. na „DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA”. 
Na wszystkich przybyłych na imprezę czeka wiele atrakcji, konkursów, stoisko z pieczonymi ziemniakami oraz świetna zabawa.
Zapraszamy już od godz. 11.00.

Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu Podgórza do skorzystania z bezpłatnego
 poradnictwa prawnego lub socjalnego w ramach projektu Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób
Niepełnosprawnych w Podgórzu (DCK_Podgórze).

Beneficjentami projektu są: 
Osoby niepełnosprawne z terenu Podgórza, obejmującego sześć dzielnic Krakowa: Dzielnica VIII Dębniki; Dzielnica IX Borek

Fałęcki – Łagiewniki; Dzielnica X Swoszowice; Dzielnica XI Podgórze Duchackie; Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim; Dzielnica XIII
Podgórze, posiadające ponadto orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

W ramach działań projektu proponujemy profesjonalne bezpłatne poradnictwo w zakresie: spraw prawnych – udzielamy infor-
macji prawnej, pomagamy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów w postępowaniu sądowym bądź administracyjnym; spraw
socjalnych – w szczególności w zakresie ulg i uprawnień socjalnych, rehabilitacji i edukacji, a także wsparcia psychologicznego. 

Sprawę każdej zgłaszającej się osoby traktujemy indywidualnie, a równocześnie staramy się pomóc w sposób jak najbardziej
kompleksowy. 

Jak dotąd zostało udzielonych łącznie ok. 450 porad prawnych oraz socjalnych, w tym przygotowano 80 pism sądowych lub
 administracyjnych.

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych
w Podgórzu (DCK) jest przeprowadzenie procesu badawczego, którego celem jest zebranie informacji o możliwości dostępu do
obiektów kluczowych dla osób niepełnosprawnych, tj. instytucji, urzędów, obiektów kulturalnych oraz placówek handlowych znaj-
dujących się na terenie Podgórza. 

Na podstawie zebranych danych zostanie opracowany i wydany informator – w formie papierowej i elektronicznej – na temat do-
stępności ww. obiektów dla osób niepełnosprawnych. Informator będzie zawierał również wykaz innych, istotnych dla osób nie-
pełnosprawnych, instytucji. 

Prosimy o wcześniejszy kontakt celem umówienia terminu wizyty! 

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS) Os. Centrum C 10 pok. 6, Kraków tel. 12/ 616 78 29 poniedziałek –
piątek: 9.00 – 13.00. Rada Dzielnicy XIII Rynek Podgórski 1, Kraków czwartek: 9.00 – 12.00 pomoc prawna 
Projekt DCK_Podgórze jest realizowany przez organizacje pozarządowe – międzynarodowe Partnerstwo, w którego skład wchodzi
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS i der PARITÄTISCHE Thüringen. Wsparcie finansowe projektu jest udzielane
przez Akcję Człowiek. 

Magdalena Sikora koordynator projektu DCK_Podgórze

27 września Samorządowe Przedszkole nr 36 im. Żaczka Krakowiaczka
przy ul. Okólnej 18 w K rakowie gościło przedstawiciela Referatu Profilak-
tycznego Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Spotkanie miało na c elu
wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym oraz poznanie charakteru pracy Strażnika Miejskiego. Już od początku
roku przedszkolaki uczyły się bezpiecznego poruszania w otoczeniu przed-
szkola i poza nim, poznając podstawowe znaki drogowe znane pieszym
użytkownikom. W przedszkolu cyklicznie utrwalana jest wiedza z zak resu
bezpieczeństwa. 

W rozmowie z dziećmi Strażnik Miejski w sposób ciekawy, praktyczny
z udziałem rekwizytów prezentował podstawowe zasady bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Podkreślił, że istotnym elementem bezpieczeństwa jest
również znajomość własnego imienia i naz wiska oraz adres zamieszkania
zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, czy zgubienia.

Spotkanie okazało się być ciekawym pomysłem na realizację treści Pod-
stawy Programowej Wychowania Przedszkolnego a wielozmysłowy sposób
poznania tych zagrożeń zapewne przełoży się na trwałe efekty edukacyjne.

STRAŻ MIEJSKA 
W PRZEDSZKOLU NR 36
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Pierwszy kościół parafialny w Prokocimiu
Czy wiesz, że...?
w tym roku mija 100 lat od poświęcenia kaplicy w parku

Budynek, służący obecnie jako kościół rektoralny p.w. św. Mikołaja z To-
lentino – Patrona dusz czyśćcowych, został zbudowany na przełomie XIX
i XX w. przez krakowskiego budowniczego Kazimierza Brzezińskiego, z prze-
znaczeniem na stajnię dla koni bryczkowych i wozownię w posiadłości Jerz-
manowskich. Wkrótce po śmierci Erazma Jerzmanowskiego (7.02.1909 r.), OO.
Augustianie zakupili od jego żony – Anny prokocimski majątek. Już w marcu
1910 r., postanowili przystosować wozownię dla potrzeb sakralnych. Powstała
kaplica miała służyć zarówno zakonnikom, jak i społeczności Prokocimia.

Za wykorzystaniem budynku jako kaplicy przemawiała jego architek-
tura. Prawie całe wnętrze dawnej stajni stanowiła duża sala, oświetlona dzie-
sięcioma oknami. Jej długość wynosiła 18 m, szerokość 9 m, wysokość 4,5 m.
Oszacowano, że pomie-ścić może ona aż 800 wiernych, co na owe czasy wy-
dawało się wystarczające. Podziału wnętrza na prezbiterium i nawę doko-
nano przy pomocy drewnianej balustrady.

W nawie, na ścianie południo wej została umieszczona, zgodnie
z umową z Anną Jerzmanowską, marmurowa tablica, upamiętniająca jej
męża, Erazma Jerzmanowskiego. W prezbiterium ustawiono ołtarz drew-
niany, a na nim tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Nad ołtarzem,
pośrodku, zawieszono malowany na płótnie obraz Matki Bożej Dobrej Rady,
w złoconych ramach, a po bokach dwa obrazy kartonowe, przedstawiające
św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, oraz jego matkę, św. Monikę.

W ramach przebudowy do kaplicy dobudowano zakrystię o dwóch
oknach od południa, a nad frontem budynku umieszczono żelazny krzyż.

Kaplica została poświęcona w poniedziałek 13 sierpnia 1911 r. 
Aktu tego dokonał superior domu zakonnego OO. Augustianów w Pro-

kocimiu, O. Grzegorz Uth, nadając jej w ezwanie Najświętszej Marii Panny,
czczonej w zakonie augustiańskim jako Matka Boża Dobrej Rady. W czasie
trwania misji, 17 sierpnia 1911 r., komisarz generalny prowincji, O. Angelo
Rodriguez, powierzył O. Wilhelmowi Gaczkowi obowiązki duszpasterskie
przy otwieranej właśnie kaplicy. (O. Wilhelm Gaczek – pierwszy proboszcz
parafii Matki Bożej Dobrej Rady – zginął w Auschwitz 14 listopada 1941 r.)

Uroczyste otwarcie kaplicy Matki Bożej Dobrej Rady nastąpiło 21 sierp-
nia 1911 r. Otwarcia tego dokonał przybyły specjalnie na tę okazję ks. biskup
Anatol Nowak.

W dniu 1 stycznia 1917 r. kaplica stała się siedzibą pierwszej parafii pro-
kocimskiej, otrzymując status kościoła parafialnego. Na wiosnę 1936 r. prze-
prowadzono generalny remont kaplicy.

O. Hieronim Struszczak po objęciu w 1942 r., probostwa w Prokocimiu,
powiększył kaplicę poprzez dobudowanie nowej zakrystii i włączenie do ka-

plicy wnętrza starej. W efekcie powierzchnia kościoła powiększyła się o jedną
trzecią. Zainstalowano także nowe oświetlenie elektryczne, położono po-
sadzkę, wymalowano ściany, założono wokół ścian boazerię z bakelitu, od-
nowione ołtarze główny i boczne przeniesiono na stronę wschodnią. Prze-
budowana kaplica sprawiała wręcz wrażenie nowego kościoła.

Poświęcenie odnowionej kaplicy odbyło się 15 sierpnia 1943 r .,
w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W 1950 r., po zniesieniu k lasztoru OO. Augustianów, kaplicę przejęła
krakowska Kuria Metropolitalna.

Po oddaniu do uż ytku w 1957 r., nowego kościoła parafialnego p.w.
Matki Bożej Dobrej Rady, przy ul. Prostej, kaplica straciła na znaczeniu, funk-
cjonowała jednak nadal, jako kaplica pomocnicza, będąc tradycyjnym miejs-
cem kultu religijnego dla mieszkańców Starego Prokocimia.

Po usunięciu ze szkół nauki religii w 1962 r., kaplicę przekształcono
w dom katechetyczny, przenosząc jej wyposażenie do kościoła parafialnego.
Wnętrze zostało przystosowane do celów dydaktycznych. Część kaplicy
wciąż jednak służyła sprawowaniu liturgii.

Kaplica w pełni powróciła do swojej sakralnej funkcji 15 października
1977 r., gdy utworzono Ośrodek Duszpasterski dla powstającego osiedla
Nowy Prokocim, który stał zalążkiem nowej parafii pod kierownictwem ks.
Kazimierza Podsiadło, jej pierwszego proboszcza.

Wyburzono w tym okresie ścianki działowe, odwilgocono fundamenty,
przeprowadzono remont więźby dachowej, podwieszono płaski strop drew-
niany w części wschodniej, natomiast w części zachodniej, za filarami, wy-
konano strop falisty. Wykonano także oryginalny ołtarz główny, którym była
mozaika przedstawiająca Pana Jezusa Miłosiernego. Stół ołtarzowy, zwró-
cony ku wiernym, ustawiono na niewielkim podium. Obok wejścia do za-
krystii zawieszono na ścianie duż y krucyfiks. Z dawnego wyposażenia ka-
plicy pozostały obraz Matki Bożej Dobrej Rady i lampka wieczna.

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego została erygowana 1 lutego 1983 r.,
a 20 grudnia 1984 r. poświęcono na osiedlu Prokocim Nowy prowizoryczną
kaplicę. Ostatecznie duszpasterstwo zostało przeniesione do nowego bu-
dynku na tydzień przed Wielkanocą,23 marca 1986 r., a kaplica wróciła pod
zarząd parafii Matki Bożej Dobrej Rady.

I znów kaplica przez kilkanaście lat stała się cicha i prawie zapomniana,
z jedną niedzielną Mszą św.

W dniu 1 st ycznia 2001 r. OO. Augustianie powrócili do Prokocimia
i przejęli ponownie pod opiekę swoją dawną świątynię i klasztor.

Została ona poddana gruntownemu remontowi. W ołtarzu głównym
umieszczono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, będący kopią obrazu z koś-
cioła augustiańskiego w San Gimignano we Włoszech. Stary obraz Matki
Bożej Dobrej Rady oprawiono w nowe ramy i umieszczono w ołtarzu bocz-
nym.

10 września 2002 r. kaplica OO. Augustianów w Prokocimiu została po-
święcona jako kościół rektoralny pod nowym wezwaniem św. Mikołaja z To-
lentino – Patrona dusz czyśćcowych.

Pod opieką OO. Augustianów kaplica znów promieniuje modlitwą
i tętni życiem.

Staraniem O. Jana Biernata – pr owincjała Zakonu św. Augustyna, od-
remontowano ją i w yposażono w no we paramenty liturgiczne, organy
i ławki dla wiernych. Zmienił się w ystrój wnętrza. Dzięki temu kościół stał
się tak piękny i przytulny, jak nigdy dotąd w swojej 100–letniej historii.

„Kaplica w parku” już na stałe wpisała się w ż ycie Mieszkańców Proko-
cimia. Jest tak nie tylko w wymiarze życia duchowego i troskliwej, pełnej za-
angażowania opieki duszpasterskiej – choć to dla nas, wiernych najważnie-
jsze – ale zaistniała także na forum kulturalnym i społecznym Prokocimia.

Drodzy Państwo 

Klub Sportowy Kolejarz Prokocim od początku istnienia prowadzi z po-
wodzeniem szkoleniem młodzież y we wszystkich grupach wiekowych
w sekcji piłki nożnej. Jedynym źródłem finansowania działalności sporto-
wej są środki pieniężne pochodzące z urzędu Miasta Krakowa i sk ładek
członkowskich.

Zwiększające się z r oku na rok koszty utrzymania obiektów sporto-
wych, wynajem sal treningowych i innych wydatków niezbędnych do po-

prawnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży mieszkańców prokocimia
powodują narastające problemy finansowe.

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej co dodatkowo po-
woduje brak możliwości pozyskania innych środków. Dlatego za pośred-
nictwem tej gazet chcemy się zwrócić do państwa o wsparcie finansowe.

W październiku przedstawiciele zarządu kluby odwiedzą firmy pro-
wadzące działalność w rejonie dzielnicy XII aby zachęcić państwa do po-
mocy w ponoszeniu kosztów szkolenia naszej młodzieży. Naszym celem jest
stworzenie grupy firm stale wspierających naszą działalność. 

Serdecznie zapraszam 
na wernisaż mojej wystawy fotograficznej pt.:

„KURDOWIE I ICH SĄSIEDZI”
DOM KULTURY„SM” NOWY BIEŻANÓW UL. ALEKSANDRY 11
PIĄTEK, 14 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 18.00

Władysław Grodecki
www.grodecki.pl kom. 88888 00 33

KS Prokocim prosi o pomoc
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Z działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Po sierpniowej, wakacyjnej przerwie w naszym Kole/Klubie Seniora na

nowo ożyły inicjatywy i działania integracyjne przyciągające seniorów. Naj-
pierw koncentrowaliśmy się na zajęciach ruchowych, wyrabiających naszą
kondycję. W dniach 8 i 13 września br. pod kierunkiem specjalistki od Nor-
dic Walking ćwiczyliśmy nowy, bogatszy program. Zainteresowanie tą formą
zajęć było tak duże, że w październiku będziemy wspólnie ćwiczyć w każdą
wolną środę miesiąca (ostatnią środę rezerwujemy na imprezy imieninowe). 

Jednak z niecierpliwością czekaliśmy na wycieczkę w ramach realizo-
wanego programu Poznaj swoje miasto – do podziemnego, unikatowego
w skali światowej muzeum zlokalizowanego pod rynkiem krakowskim (od-
dane Krakowianom 24.09.2010 roku), którą Zarząd Koła przygotował na
dzień 18 września 2011 roku. Dla jej wzbogac enia program poszerzono
o trasę uniwersytecką i zwiedzanie kościoła Mariackiego z przerwą na obiad.
Dzień był trafiony, gdyż pr zybyło aż 39 osób , a także dopisała pogoda.
Zbiórka była pod pomnikiem naszego wieszcza
Adama Mickiewicza (zdjęcie obok), sk ąd pod
opieką przewodnika najpierw udaliśmy się na
ulicę Sławkowską pod numer 17, gdzie mieści się
Polska Akademia Umiejętności ut worzona
w 1872 roku w czasach zaboru austriackiego, pro-
mieniująca poza granice zaborów. Dziś jej doro-
bek jest tak og romny i znamienit y, że honoro-
wymi członkami stały się wielkie osobowości (Jan
Paweł II, Jan Nowak-Jeziorański, Władysław Bar-
toszewski i ks . kardynał Franciszek Macharski).
Potem nasze kroki wiodły do budynkó w Colle-
gium Maius, gdzie na dziedzińcu w ysłuchaliśmy
opowieści o pracując ych i zamieszkując ych
w tym miejscu profesorach UJ, natomiast o godz.
11 mieliśmy okazję wysłuchać hymnu studen-
ckiego „Gaudeamus Igitur” oraz zobaczyć prze-
marsz świty profesorskiej w formie rzeźbionej.
Kolejnym etapem z wiedzania był kościół św .
Anny gdzie poznaliśmy jego historię od XIV w .
poczynając. Była to świątynia gotycka, której król
Władysław Jagiełło oddał patronat w ręce Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i do dziś jest ona kole-
giatą akademicką (po wyburzeniach w XVII w. po-
wstała bazylika barokowa wg projektu Tylmana
z Gameren w której dziś mieszczą się nagrobki i tablice epitafijne profeso-
rów krakowskiego uniwersytetu, a wyróżnia się nagrobek św. Jana Kantego).
Potem był krótki spacer plantami, ulicami K anoniczą, Grodzką, Szewską
i Karmelicką do Baru „Na Rogu”. Po obiedzie rozpoczęliśmy II etap zwiedza-
nia Krakowa, tym razem wspomnianego muzeum w podziemiach rynku kra-
kowskiego. Muzeum jest multimedialnym widowiskiem, podróżą w czasie.
Mogliśmy nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć historii z początków legendar-
nego miasta. W parku archeologicznym, znajdującym się ponad 4 metr y
pod powierzchnią rynku, można zobaczyć niespotykany w Europie przekrój
wielkiego, tętniącego życiem, średniowiecznego Krakowa. Odnalezione za-
bytki świadczą o ciągłości handlu, który w tym miejscu trwa nieprzerwanie
od ponad 800 lat. Tam poznaliśmy kawałek historii naszego grodu, zoba-
czyliśmy wykopaliska, słowem całe bogactwo rzemieślnicze mieszczan kra-
kowskich (kowalstwo jubilerstwo, handel itp.). Zafascynowani pięknem
grodu zapomnieliśmy, że z zaproszenia do ważenia na starodawnej wadze
nie powinni korzystać zwłaszcza ci dobrze wyglądający. Jednak skompliko-
wane przeliczniki dały prawdę, że trzeba zacząć się odchudzać. Po wyjściu
z podziemi zwiedzaliśmy kościół Mariacki. Wchodząc do bazyliki od strony

placu mariackiego niektórzy z nas mogli spra wdzić na własnej skór ze jak
działa obręcz pokutników (kuna), którą zakładano dawniej na głowy szcze-
gólnych grzeszników. Ci co zaryzykowali próbę mogli się przekonać, że ska-
zanym nie było lekko, nie mogli się ani wyprostować, ani uklęknąć. Jednak
największe wrażenie zrobił na wszystkich ołtarz główny Wita Stwosza de-
dykowany Marii (z lat 1477-89). P oliptyk składa się z głównego korpusu-
szafy z pełnoplastycznymi rzeźbami tworzącymi dwie sceny – Zaśnięcie
i Wniebowzięcie Panny Marii, dwóch par skrzydeł ruchomych i nierucho-
mych. Historia tej świątyni jest piękna i niezatapialna. Są t eż pamiątkowe
zdjęcia z tej udanej eskapady (nota bene niepr zewidywanej, szóstej już
w tym roku).

Przy wsparciu DK w D worze Czeczów licznie mogliśmy uczestniczyć
(15.09) w warsztatach psychologicznych specjalnie dedykowanych senio-
rom, a pr owadzonych przez panią Violettę Marcinkiewicz-Gończowską

(15.09. br). Tym razem zajęcia przeprowadzone
były w formie meetingu psychologicznego, każdy
z uczestników musiał ocenić pozytywnie pozo -
stałych członków Koła. Na końcu pani psycholog
dokonała podsumowania, z którego wynikało, że
stać nas na nutkę opt ymizmu w c odziennym
życiu oraz że prawidłowo przebiega integracja
wśród seniorów.

Zaś w dniu 25 września br. uczestniczyliśmy –
w ramach X P odgórskich Dni O twartych Drzwi
w prelekcji Bogny Wernichowskiej „Historia Dworu
Czeczów oraz rodziny Czeczów de Lindenwald” ,
a dzień później w pikniku wyborczym z kandyda-
tem na posła. Były pytania, dyskusja i zaproszenie
na spotkanie w Kole. Padały mocne słowa o za-
niedbaniach władz w stosunku do Bieżanowa Sta-
rego (zniszczone ulice Bieża now ska i Suchar-
skiego), chodniki i brak perspekt yw na budowę
ośrodka rekreacyjno-sportowego, który przydałby
się ludziom niepełnosprawnym, emerytom i ren-
cistom. Zobaczymy po wyborach z jakim skutkiem. 

Udanym zakończeniem miesiąca wr ześnia
było spotkanie integracyjno-imieninowe zorgani-
zowane tradycyjnie przez Zarząd Koła w dniu
28 bm. Życzenia składał dobrany do tego zespół

czytając 6 naszym solenizantom nastrojowe wiersze, a całość narracyjną pro-
wadziła koleżanka  Lodzia Tam. Potem cała sala odśpiewała „Sto lat”, były pa-
miątkowe zdjęcia i poczęstunek przy kawie i herbacie. W uroczystości udział
wzięli kandydat na posła Wojciech Filemonowicz (od 12 lat pracując y na
rzecz środowiska emeryckiego i osób niepełnosprawnych) i bardzo lubiana
w naszym środowisku, pełna pomysłów i radna Dzielnicy XII m. Krakowa Bar-
bara Leśniak. Potem na znak szefowej Koła Lucyny Wąsik wszyscy ruszyli do
tańca przy muzyce biesiadnej wybranej przez Kubę Zielinę pracownika DK.
Kandydat wysłuchał żali tyczących się Bieżanowa Starego, bardzo konkretne
i potrzebne naszym mieszkańcom. Może się uda coś z tego wykonać, mamy
obiecane przyjście na jedno z najbliższych naszych spotkań osób odpowie-
dzialnych m. Krakowa za drogi, chodniki, podtopienia, przystanki itp. Na ko-
niec popatrzmy na zadowolone miny uczestników uwiecznione na zdjęciach. 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Krakowie Bieżanowie Starym w składzie

Lucyna Wąsik, Leokadia Tam, Krystyna Tuchowska,
Władysława Kruszecka i Jolanta Paliś
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Czy mama krakowskiego malucha 
będzie miała łatwiejszy powrót do pracy?

Nadeszły takie czasy, że wiele ko-
biet decyzję o urodzeniu dziecka uza-
leżnia od możliwości pogodzenia życia
rodzinnego z zawodowym, a lęk przed
utratą pracy staje się pr zyczyną
odkładania decyzji o urodzeniu dziecka.
Dlatego nie możemy się dziwić, że pro-
blem ten zaprząta głowy także tym
mamom, które właśnie urodziły dziecko.

Badania socjologiczne pokazują,
że 4 pr ocent kobiet wraca do prac y
gdy dziecko ma mniej niż pięć mie-

sięcy życia, a 50 procent matek dzieci w wieku od 6 do 12 miesięc y podej-
muje obowiązki zawodowe. Przyczyny tych decyzji są złożone i zależą nie
tylko od statusu materialnego rodziny. Dla kobiet z w yższym wykształce-
niem czynnikiem decydującym o szybkim powrocie do pracy są ambicje
zawodowe, u mam ze średnim wykształceniem jest nim częściej aspekt fi-
nansowy, zaś lęk pr zed utratą pracy mobilizuje do powrotu mamy z wy-
kształceniem podstawowym. Niezależnie od motywacji, powrót do pracy
oznacza konieczność oddania dzieck a pod czyjąś opiekę. Rodzice, którzy
nie chcą korzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego na wychowanie
dziecka mogą zapisać je do żłobk a miejskiego lub prywatnego, znaleźć
opiekunkę lub skorzystać z pomocy rodziny. Miasto Kraków zapewnia 1800
miejsc maluchom w 22 żłobkach a w kolejce na miejsce w nich czeka około
1500 dzieci. Stąd wniosek, że krakowscy rodzice zainteresowani są instytu-
cjonalną opieką nad ich dziećmi.

Od 4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa o opiece nad dziec-
kiem do lat trzech, zwana krótko ustawą żłobkową. 

Czy pomoże ona rozwiązywać opiekuńcze problemy rodziców kra-
kowskich maluchów? Czas pokaże.

Istniejące żłobki zmieniają się z zakładów opieki zdrowotnej w gminne
jednostki budżetowe, działające na podstawie statutu i będą spra wować
opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat. Opieka ma trwać maksy-
malnie 10 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodat-
kową opłatą. Godziny przebywania dziecka w żłobku będą dost osowane
do indywidualnego trybu pracy rodziców. Zmieni się k adra – oprócz per-
sonelu medycznego w żłobkach zatrudnieni zostaną m.in. pedagodzy. Skład
personelu będzie dostosowany do liczby dzieci: jeden opiekun na ośmioro
dzieci a na dwadzieścioro dzieci zatrudniona będzie przynajmniej jedna dy-
plomowana pielęgniarka. Lokal, w którym tworzony i prowadzony będzie
żłobek, musi posiadać co najmniej dwa pomieszczenia: jedno przystoso-
wane do zabaw i spożywania posiłków, drugie przystosowane do odpo-
czynku dzieci w ciągu dnia. P owierzchnia przypadająca na każde kolejne
dziecko to 2 – 2,5 metra kwadratowego.

W żłobkach gminnych opłata za miesięczny pobyt dziecka wynosi nie-
całe 200 złotych, a opłata za wyżywienie wynosi do 150 zł miesięcznie.

Zgodnie z ustawą żłobki mogą być tworzone i prowadzone także przez
osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej. 

Podmioty te mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku
dotację celową z budżetu gminy, której wysokość i zasady otrzymywania,
określa rada gminy w drodze uchwały.

W dniu 14 września Rada Miasta Krakowa ustaliła wysokość takiej do-
tacji na poziomie do 500 złotych, pod warunkiem, że rodzice będą wnosić
opłatę za opiekę mniejszą niż 700 złotych miesięcznie.

Istniejące „żłobki” prywatne często nie spełniają norm w ymienionych
w ustawie, prowadzone są jako zwykła działalność gospodarcza, dla której
nie ma standardów i nie są przez nikogo nadzorowane – wszystko opiera się
na zasadzie zaufania rodziców do opiekunek. Teraz będą one musiały spełnić
wymagania określone w ustawie, aby uzyskać wpis do rejestru i w dalszym
ciągu prowadzić działalność. Jeśli tego nie zrobią, będą mogły prowadzić do-
tychczasową formę działalności najwyżej jeszcze przez trzy lata.

Nowe przepisy zachęcają do tworzenia żłobków przy zakładach pracy
– zakładanie i utrzymywanie żłobków będzie z korzyścią dla pracowników
oraz pracodawców.

Nową formą opieki nad dzieckiem do lat trzech będą kluby dziecięce.
Mogą je prowadzić takie same podmioty co żłobki.

Zadaniami żłobków i klubów dziecięcych niezależnie od podmiotu
prowadzącego są w szczególności:
1) zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do wa-

runków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edu-

kacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami eduka-
cji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właś-
ciwych do wieku dziecka 

Klub dziecięcy to placówka przeznaczona do opieki nad dziećmi po-
wyżej 1 roku do lat 3, dla co najwyżej ośmiorga dzieci. Czas opieki nad dzie-
ćmi nie może przekraczać 5 godzin dziennie, dla każdego dziecka, dzieciom
nie trzeba zapewniać posiłku. Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych w tych
placówkach są takie, jakie są wymagane w żłobkach. Klub dziecięcy może
posiadać tylko jedną salę, ale musi być wyznaczone miejsce do wypoczynku
dzieci. W zajęciach mogą brać udział r odzice uczęszczających dzieci, jako
wolontariusze, czego nie wolno w żłobku. Dotacja celowa dla podmiotów
prowadzących kluby dziecięce została uchwalona przez Radę Miasta Kra-
kowa na poziomie do 300 złotych miesięcznie, pod warunkiem wnoszenia
przez rodziców opłaty mniejszej niż 600 złotych.

Inną formą opieki nad dzieckiem do lat trzech jest dzienny opiekun.
Będzie on się opiekować dziećmi od 20. t ygodnia do 3. lat w sw oim

mieszkaniu lub domu. Rodzice będą się mogli skrzyknąć i zlecić opiekę nad
dziećmi np. sąsiadce. Warunek: dzieci może być najwyżej pięcioro, w tym
mogą być dzieci opiekuna. Od k andydata na opiekuna w ymagane jest
ukończenie trwającego 160 godzin szkolenia (40- godzinnego,gdy kandy-
dat posiada odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne lub pielęgniarskie).
Wymóg ukończenia szkolenia nie obowiązuje tych osób, które pracowały
z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed
podjęciem zatrudnienia jako dzienn y opiekun. Opiekuna dziennego za-
trudni miasto na umowę, w której określone będą jego obowiązki, czas,
miejsce sprawowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia i opłaci koszty
ubezpieczenia emerytalnego i z drowotnego. Wybór opiekunów przez
gminę następuje w drodze otwartego konkursu ofert.

Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że miasto zapłaci opiekunowi 3,5 zł
za godzinę faktycznej opieki nad każdym dzieckiem, rodzice dopłacą po
3 złote do każdej godziny, a stawka za wyżywienie wyniesie do 7 złot ych
dziennie. Za pobyt dziecka dłuższy niż 8 godzin dziennie opiekun otrzyma
8 złotych za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Za opiekę nad 5-tk ą dzieci
przez 8 godzin dziennie zar obek dziennego opiekuna w yniesie około
2800 zł.

Ostatnią formą opieki przewidzianą w ustawie jest niania, która będzie
mogła sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia. Bę-
dzie ona zatrudniona bezpośrednio przez rodzinę, na podstawie umowy
o świadczenie usług, do której zgodnie z pr zepisami Kodeksu cywilnego
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej tutaj „umową uaktywniającą”
natomiast z budżetu państwa będzie opłacana za nią sk ładka na ubezpie-
czenia społeczne i z drowotne od k woty najniższego wynagrodzenia za
pracę (obecnie 156 zł od k woty 1383 zł brutto). Warunkiem skorzystania
z tej formy opieki jest to, że oboje rodzice dziecka (lub rodzic, w przypadku
osoby samotnie wychowującej dziecko) pracują. W przypadku, gdy niania
otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywać będą rodzice.

Założono, że piecza nad dziećmi w f ormach wskazywanych przez
ustawę żłobkową (z wyłączeniem niani) może być sprawowana do ukoń-
czenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub
wyjątkowo do ukończenia 4 roku w przypadku braku mo żliwości lub
utrudnieniu objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Szczegóły pozyskania i oferowania nowych form opieki nad dzieckiem
do lat trzech znajdą Państwo na stronach internetowych Biura Ds. Ochrony
Zdrowia UMK: www.bip.krakow.pl/idz lub w ur zędzie przy Al. Powstania
Warszawskiego 10.

Marta Patena
Radna Miasta Krakowa
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