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Osiedle „Nowy Prokocim” zmienia się z dnia na dzień. M ieszkańcy dbają o ogródki przed blo-
kami, przybywa kolorowych kwiatów i krzewów. Starania te, dostrzeżono również w miejskim kon-
kursie, zorganizowanym przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida i Polski Klub Ekologiczny Okręg
Małopolska, pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Osoby zgłoszone
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Prokocim” zostały docenione i nagrodzone dyplomami oraz
książkami. 
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Najpiękniejsza rabata 
przed blokiem – Lato 2011

Tym razem nie do sejmu, ani do senatu…

Wybory najsympatyczniejszego
prokocimskiego psa (str. 5)
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WIADOMOŚCI DLA MIESZKANCÓW
1. W pałacu Jerzmanowskich rozpoczęły się prace konserwatorskie, które przywrócą sali kominko-

wej jej dawną świetność. Po usunięciu tynku, na plafonie ukazała się postać amork a wśród liści,
oraz malowane kasetony w kształcie rombów. Na ścianach odkryto XIX wieczne medaliony z wi-
zerunkami bohaterów narodowych: króla Jana III Sobieskiego, Mickiewicza, Wybickiego, Traugutta.
Prace finansuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków. Odnowioną salę będzie można zobaczyć
w przyszłym roku. 

2. Trwa budowa basenu krytego przy ul. Kurczaba. Podczas sesji RMK w dniu 14 września radni miej-
scy przeznaczyli na ten cel ponad 3 ml zł. Przewidywane otwarcie basenu – marzec 2012 r. 

3. Rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr. 29 ul. Aleksandry. 
W bieżącym roku zostaną wykonane prace ziemne i wybudowane fundamenty. Prace będą kon-
tynuowane w przyszłym roku. 

4. Podczas miesięcy wakacyjnych wykonano remonty w placówkach oświatowych m. in.: wyremon-
towana został sala gimnastyczna w XV LO, kuchnia w SP nr. 61 ul. Popławskiego i Przedszkolu Sa-
morządowym nr. 49 ul. Bieżanowska .

5. W ramach modernizacji MDK im. G ałczyńskiego ul. Na Wrzosach została wykonana izolacja po-
zioma i pionowa budynku. 

6. W tym roku zostaną zakończone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul . Małkow-
skiego, Ogórkowej, Rygiera, Szastera, Świdzińskiego.

7. Z powodu braku środków finansowych nie rozpocznie się zaplanowany w budżecie remont ulic:
Prostej i Bieżanowskiej.

8. Rozpoczęła się budowa osiedla mieszkaniowego przy pętli tramwajowej w Starym Prokocimiu.
Uciążliwy całodzienny ruch samochodów ciężarowych odbywa się ul. Górników, co wywołało uza-
sadniony protest mieszkańców. W tej sprawie we września odbyło się spotkanie z przedstawicie-
lami ZIKIT i firmy budującej osiedle. Mieszkańcy byli zapewniani, że uciążliwości skończą się pod
koniec września. Firma budująca osiedle, powinna do tego czasu otrzymać zgodę Wydziału Ar-
chitektury na wjazd na teren budowy od strony ul. Wielickiej.

9. W odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą wykupu drogi – traktu wykonanego z betonowych
płyt znajdującego się między ul. Bieżanowską a ul. Telimeny, którą mieszkańcy przechodzą do koś-
cioła, lub przystanku tramwajowego została zawarta informacja, że ujednolicenie stanu prawnego
drogi i przekształcenie jej w drogę publiczną, lub wewnętrzną, wymaga opracowania dokumen-
tacji projektowej uzyskania odpowiednich decyzji, oraz po zyskanie terenu pod budo wę.
W budżecie miasta Krakowa na rok 2011 nie ma środków finansowych, które mogłaby zostać prze-
znaczone na ten cel. Uważam jednak, że argumenty mieszańców są na tyle ważne że do sprawy tej
należy wrócić w 2012 r.

10. Trwają prace nad budżetem Miasta Krakowa na rok 2012. Jest szansa, że na liście zadań, które roz-
poczną się w przyszłym roku znajdzie się długo oczekiwana przez mieszkańców osiedla Rżąka bu-
dowa samorządowego przedszkola przy ul. Rydygiera. W ubiegłym roku została opracowana do-
kumentacja projektowa czterooddziałowego przedszkola, dokumentacja w ykonawcza, oraz
kosztorysy. Jeszcze w tym roku inwestycja powinna uzyskać pozwolenie na budowę. Wniosek na
budowę przedszkola został złożony przez Wydział Edukacji do budżetu na rok 2012 i Wieloletniej
Prognozy Finansowej

11. Trwają pracę nad konstrukcja Listy hierarchicznej zadań wnioskowanych do realizacji w roku 2012
w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Jest szansa że na liście tej znajdzie się budowa kanali-
zacji w ulicach: Legionów i Gierymskich. Obie inwestycje posiadają pozwolenie na budowę, którego
ważność upływa 19 października 2013 r.

12. W odpowiedzi na moją inter pelacje dotyczącą budowy przystanku kolejowego na os . Złocień
otrzymałam następującą informacje: Na zlec enie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK
w bieżącym roku, w ramach projektu Via Regia Plus, opracowane została koncepcje techniczne
czterech przystanków kolejowych w tym przystanku osobowego Kraków Złocień. Aktualnie na zle-
cenie Urzędu Marszałkowskiego wykonywana jest aktualizacja „Wstępnego studium wykonalności
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej ( SKA) w Aglomeracji Krakowskiej” opracowanego w 2007 r. Ra-
portkońcowy niniejszego opracowania ma zostać przedstawiony do końca 2011 r. W związku z tym
podjęcie decyzji o budowie przystanku Kraków Złocień, będącego integralnym elementem infra-
struktury podsystemu transportu zbiorowego SKA, możliwe będzie po zapoznaniu się z jego wy-
nikami.

13. W odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą budowy i modernizacji oświetlenia w Dzielnicy XII
na którą Rada Dzielnicy zarezerwowała w swoim budżecie na rok 2012 65 tysięcy złotych, otrzy-
małam informacje że zadanie to nie będzie realizowane, ZIKIT złożył wniosek o zmniejszenie za-
kresu zadania o taką właśnie kwotę- środki finansowe które rezerwowała dzielnicy wchłonął budżet
Miasta Krakowa. 

14. W odpowiedzi na moją interpelacje dotyczącą modernizacji kolejnego odcinka alei Dygasińskiego
uzyskałam następujące informacje: W 2011 r. Miejski Konserwator Zabytków uzgodnił projekt prze-
budowy al. Dygasińskiego na odcinku ul. Smolarzy – ul. Bieżanowska, została wykonana aktuali-
zacja materiałów, 4 sierpnia projektant złożył wniosek o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót bu-
dowlanych, ZIKIT wystąpił z wnioskiem o ujęcie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 zadania
pn.: „realizacja przebudowy al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Smolarzy do ul. Bieżanowskiej wraz
pochylnia dla niepełnosprawnych”. 

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII 
Grażyna Fijałkowska 
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WYDARZYŁO SIĘ
W DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM I NIE TYLKO…

3.10. Przegląd ogródków jordanowskich
7.10 Dokonano odbioru Remontu Szatni w Gimnazjum 29 
12.10 Uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa z okazji „XX Lecia Dzielnic

Krakowa” 
14.10 Odbiór alejek w „Parku Aleksandry” 
19.10 Komisja dokonała odbioru remontu chodnik a w rejonie ulic y

Duża Góra
20.10 Dokonano odbioru remontu dojść do klatek w rejonie ulicy Teligii 
27.10 Spotkanie w w ydziale Architektury w sprawie Budow y Przy

ul. Jerzmanowskiego 

XX Lecie Dzielnic Krakowa 
Uroczyste Sesja Rady Miasta Krakowa

W dniu 12 X 2011 października odbyła się uroczysta sesja oraz konferencja,
z okazji XX rocznic powstania osiemnastu dzielnic Krakowa. Konferencja pt
„Dzielnice Nasze Małe Ojczyzny” zaczęła się od nakreślenia rysu historycz-
nego dzielnic w którym przypomniano ze Kraków od samego pocztu dzie-
lił się na mniejsze jednostki terytorialne . Następnie prelegenci wśród któ-
rych byli miedzy innymi Olgierd Dziekański Sekretarz stanu w k ancelarii
Prezydenta RP, Ireneusz Raś – poseł na sejm RP , oraz k rakowscy radni Bo-
lesław Kośior i Domik Jasko wiec – dzielili się sw oim spostrzeżeniami na
temat pracy rad dzielnic na pr zestrzeni dwóch ostatnich dekad, oraz na-
kreślali wizje przyszłości dla Krakowskich Dzielnic. Po zakończeniu konfe-
rencji odbyła się uroczysta sesja w które wzięli udział Prezydenci Miasta Kra-
kowa, oraz przewodniczący Rady Miasta Krakowa od pierwszej kadencji,
posłowi, radni miasta i dzielnic . W trakcie sesji 6 członkó w rad dzielnicy
pełniących swe funkcje od początku powołania 18 dzielnic Krakowa dostało
odznaczenia państwowe. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

odznaczenia wręczy sekretarz stanu Olgierd Dziekański. Redaktor naczelny
Dziennika Polskiego – Piotr Legutko wręczył nagrody w konkursie na naj-
ważniejsze wydarzenie które miały wpływ na rozwój każdej z osiemnastu
dzielnic . Wręczono również nagrody w konkursie f otograficznym „Moja
dzielnica wczoraj i dziś” W czasie dyskusji wyłonił się obraz dzielnic które na
przestrzeni XX lat wydał przeszło 600 mln. złotych na inwestycje znajdujące
się najbliżej mieszkańców, w działalność rad od ich po wołani było zaan-
gażowane blisko 1000 osób.

W sobotę 1 października 2011 roku Centrum Kultury przy Spółdzielni
Mieszkaniowej „Na Kozłówce” zaprosiło mieszkańców osiedla na Koncert
pt. „Znane i lubiane grane na smyczkach”. Występ zespołu „Vinifera” odbył
się w świetlicy osiedlowej – wstęp wolny. Publiczność mimo pięknej po-
gody nie zawiodła. W nagrodę mogła rozkoszować się słuchaniem znanych
przebojów muzyki poważnej, rozrywkowej, filmowej. W repertuarze zna-

lazły się utwory: Serenata McLean, muzyka z filmu „Titanic”,polonez Gor-
czycki, El Choclo, Libertanego, piosenki „The Beatles” itp. Zespół znakomi-
cie nawiązał kontakt z publicznością zadając zagadk i polegające na poda-
niu tytułu utworu który był grany. Sala pękała w szwach (około 100 osób).
Bez wykonania utworów na bis publiczność nie chciała wypuścić dziewcząt
z zespołu „Vinifera” do domu.

RECITAL ZESPOŁU „VINIFERA”
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Z PRAC RADY DZIELNICY XII
W październiku Radni Dzielnicy podjęli szczególnie ważne uchwały,

w tym dotyczące podziału środków finansowych na realizacje zadań w za-
kresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.
Lista rankingowa zadań, które będą realizowane w 2012 r. w tym zakresie
przedstawia sie następująco:

PRZEDSZKOLA: 263 000 zł
P - 28 wymiana oświetlenia i remont posadzki 36 000 zł
P - 35 remont dachu (dokończenie) 40 000 zł
P - 36 remont parkietów 35 000 zł
P- 49 remont łazienki i podłogi 35 000 zł
P- 150 remont łazienek, wymiana oświetlenia 47 000 zł
P- 154 wymiana parkietu, malowanie sufitu 35 000 zł
P- 176 remont kuchni 35 000 zł 

SZKOŁY PODSTAWOWE: 245 000 zł
SP Nr 24 remont kanalizacji, schodów, drzwi, kuchni 40 000 zł
SP Nr 41 – wymiana ogrodzenia (dokończenie) 20 000 zł
SP Nr 61 – wymiana wykładziny, wymiana okien 35 000 zł
SP Nr 111 – wymiana okien, remont łazienek 35 000 zł
SP Nr 117 odwodnienie i izolacja fundamentów pod szatniami 35 000 zł
SP Nr 123 – remont instalacji elektrycznej i wymiana wykładziny 30 000 zł
SP Nr 124 – wymiana oświetlenia, wzmocnienie 

sieci elektrycznej, remont elewacji 50 000 zł 

GIMNAZJA I ZESPOŁY SZKÓŁ: 210 000 zł
G Nr 29 – wymiana drzwi wejściowych 20 000 zł
G Nr 31 – wymiana okien, remont elewacji sali gimnastycznej, 

naprawa piorunochronu 60 000 zł
ZSO Nr 12 – wymiana posadzki w jadalni, 

naprawa instalacji odgromowej 45 000 zł
ZSO Nr 15 – izolacja fundamentów, remont ściany 

sali gimnastycznej 55 000 zł
ZSOI Nr 4 – izolacja budynku, tarasy 30 000 zł
SUMA: 718 000 zł

Radni ustalili również listę rankingową zadań powierzonych na rok 2012
w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej
infrastruktury sportowej i r ekreacyjnej, przewidując realizację nastę-
pujących zadań: 
• Klub Tenisowy Kozłówek – prace konserwacyjno- naprawcze na obiek-

cie (balon, nawierzchnia) – 8 000 zł; 
• KS Kolejarz – Prokocim prace remontowe zewnętrznej elewacji bu-

dynku oraz ogrodzenie zewnętrze boiska – 25 000 zł;

• Opracowanie dokumentacji pr ojektowej dla boisk a sportowego
KS Baszta – 16 000 zł, 

oraz listę rankingową zadań powierzonych na rok 2012 w zakresie prac re-
montowych żłobków:
• Samorządowy Żłobek Integracyjny Nr 20 „Pluszowy Miś” – wykonanie

zadaszenia nad schodami wejściowymi – 5 000 zł;
• Samorządowy Żłobek Nr 28 – remont ogrodzenia – 5 000 zł. 

Kolejną listą rankingową przyjętą przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów – Pro-
kocim była lista zadań przewidywanych do wykonania w 2012 r. w zakresie
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w następującym
zakresie: 
• budowa oświetlenia i chodników na terenie Dzielnicy wg wskazań
• budowa chodnika w rejonie bloku Teligi 14 (likwidacja przedeptu)
• budowa dodatkowego oświetlenia ul. przy bloku Aleksandry 20 F,G,H
• budowa parkingów(zielonych) na terenie Dzielnicy wg wskazań
• zielony parking od ulicy Kurczaba w kierunku kościoła
• zielony parking w rejonie Poczty i Przychodni Zdrowia. 

Na wniosek Komisji I nformacji i Kontaktów z Mieszkańcami, Radni prze-
znaczyli środki finansowe w wysokości 480 zł pozostałe po przetargu na za-
danie priorytetowe w zakresie „Komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy” pn.
Wydanie gazety dzielnicowej Dwunastka na zadanie pn. zakup nag rody
głównej w konkursie na opracowanie szaty graficznej gazetki dzielnicowej
„Dwunastka”.

Radni przeznaczyli z puli zadań prior ytetowych na 2012 r. środki finan-
sowe w wysokości 9 000 zł na Or ganizację Spartakiady Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów Dzielnicy XII. Impreza ta weszła na stałe do kalendarza
imprez sportowo-rekreacyjnych Dzielnicy XII, cieszy się dużym zaintere-
sowaniem młodzieży, utrwala nawyki zdrowego trybu życia i przeciw-
działa patologiom społecznym. Radni zdecydowali również o realizacji
w 2012 r. zadań: 
• rozbudowa monitoringu w szkołach na terenie Dzielnicy XII – 12 000 zł;
• dofinansowanie imprezy plenerowej w osiedlu Na Kozłówce – 5 000 zł.

Rada Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim wystosowała wnioski do Prezy-
denta Miasta Krakowa o pilne rozpoczęcie prac nad opracowaniem Miej-
scowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Dzielnic y XII
Bieżanów-Prokocim oraz do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
o wydzielenie terenu pod budowę parkingu zielonego (ok. 50 miejsc na te-
renie Parku Aleksandry u zbiegu ulic: Jerzmanowskiego i Ćwiklińskiej). 

Opracowała: Patrycja Bień 

Wielka Gala Nauczycielskich Oskarów
„A teraz najważniejsza chwila. Oto najcenniej-
sza z nagród. Przypadnie ona komuś niepo-
wtarzalnemu i wyjątkowemu. Kto zatem
otrzyma „Złoty  Kaganek”? – pyta, trzymając
w napięciu publiczność , prowadząca szkolną
oskarową galę – Kasia.

14 października, w Dniu Edukacji Narodo-
wej, odbyła się w Szkole P odstawowej nr 61
Wielka Gala Nauczycielskich Oskarów. Uro-
czystość ta była wyrazem uznania dla poświę-
cenia i wysiłku nauczycieli uczących w szkole
oraz trudu włożonego w proces dydaktyczno-
wychowawczy. Przygotowania do tej ważnej uroczystości rozpoczęły się ty-
dzień wcześniej. Uczniowie z działającego w szkole już od k ilku lat koła
dziennikarskiego przeprowadzili wśród uczniów ankietę, na podstawie któ-
rej wyłonili nauczycieli z największą liczbą głosó w w dziewięciu nast ę-
pujących kategoriach:
Mikrofon Roku – dla nauczyciela o donośnym głosie
Żartowniś Roku – dla nauczyciela o największym poczuciu humoru
Szwajcarski Zegarek – dla najpunktualniejszego nauczyciela
Luzak Roku – dla nauczyciela, któremu zawsze towarzyszy optymizm i po-
goda ducha

Złota Katarynka – dla nauczyciela, który mówi
dużo po to, by przekazać swoją wiedzę
Gorący Uśmiech – dla nauczyciela, któremu
uśmiech stale towarzyszy w codziennej pracy
Złoty Słowik – dla nauczyciela o dużym talen-
cie muzycznym
Złote Lusterko – dla najbardziej szykownego
i eleganckiego nauczyciela
Złoty Kaganek – dla w yjątkowego i niepo -
wtarzalnego nauczyciela

Oskarową galę pr owadziła serialowa
para, Kasia i Tomek, którzy tego dnia założyli stroje wieczorowe. Oskary –
symboliczne płaskorzeźby wręczane były przez znane osobistości, a wśród
nich znaleźli się: Doda, P iotr Kupicha, Lady G aga, Lionel M essi, Sylwia
Grzeszczak, Shakira, amerykański astronauta –Neil Armstrong oraz sam
James Bond. W kategorii „wyjątkowy i niepowtarzalny nauczyciel zwyciężyły
i tym samym oskara Złoty Kaganek otrzymały: pani M ałgorzata Sukna-
rowska-Sowa i pani Julita-Wójtowicz-Sap, która dziękując uczniom za t o
szczególne wyróżnienie nie kryła swego wzruszenia. Uczniowie przyznali

ciąg dalszy na stronie 10
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Zarząd Spółdzielni M ieszkaniowej „Nowy Prokocim” po raz siódm y
ogłosił konkurs „Najpiękniejsza rabata przed blokiem – Lato 2011” na na-
szym osiedlu, który uroczyście zakończono w dniu 10 października. Zapro-
szeni mieszkańcy, przy kawie i ciastku otrzymali drobne upominki w postaci
kwiatów doniczkowych i nasion. Komisja konkurso wa dokonała dwukrot-
nego przeglądu wszystkich rabat i po trudnych naradach wyłoniła laurea-
tów z poszczególnych ulic. Nagrody otrzymali:

ulica Kurczaba 
II miejsce – Kurczaba 35 kl. A – Ewa Ruman 
wyróżnienie – Kurczaba 31 Kl. A – Lucyna Miecznikowska 

ulica Lilli Wenedy 
I miejsce – Lilli Wenedy 11 kl. III i IV – Zbigniew Pacura, Alicja Szumierz
I miejsce – Lilli Wenedy 9 k l. I, II, III, IV – Janina K udela, Gustawa Jamka,
Ewa Palka, Michalina Mikulska 
II miejsce – Lilli Wenedy 1 kl. III, IV – Maria Krzanik, Helena Łowczowska
III miejsce – Lilli Wenedy 5 kl. IV – Emilia Kałuzińska
Wyróżnienie – Lilli Wenedy 11 kl. I – Lucyna Kowalczyk

ulica Wallenroda 
I miejsce – Wallenroda 55 kl. I, III, IV – Anna Kufta, Agnieszka Rózga, Danuta
Tyranowska
II miejsce – Wallenroda 53 kl. I – Czesław Zdunek
III miejsce – Wallenroda 57 kl. II – Krystyna Piec

ulica Księdza Ściegiennego 
II miejsce – Ściegiennego 57 kl. I, IV – Anastazja Burza, Krystyna Szafrańska
III miejsce – Ściegiennego 69 kl. II – Janina Sarnecka 
Wyróżnienie – Ściegiennego 69 kl. V – Stanisława Świątek 

ulica Teligi
I miejsce – Teligi 23 kl. II – Jolanta Kulikowska 
Teligi 30 kl. IV,V – Marta Socha, Zofia Włudyka 
III miejsce – Teligi 23 kl. III, IV – Maria Rydz

ulica Jerzmanowskiego 
I miejsce –Jerzmanowskiego 12 k l. II, III, IV – E wa Wrona, Ewa Druzgała,
 Zenona Lichoń
II miejsce – Jerzmanowskiego 10 kl. I, II, III, IV – K rystyna Broda, Krystyna
 Zawadzka, Barbara Mateja, Maria  Orzechowska,  Halina Chochół, 
III miejsce – Jerzmanowskiego 36 kl. B – Wanda Feluś

Ponadto, już po raz drugi, Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”
nagrodziło wybrany przez siebie og ródek przy bloku. W tym roku wy-
różnienie przyznano Pani Jolancie Kulikowskiej z budynku przy ul. Teligi 23
kl. II, statuetkę oraz piękny album wręczył Prezes Stowarzyszenia Pan Mie-
czysław Lasota. 

Zapraszamy w następnych edycjach konkursu do współpracy wszyst-
kich mieszkańców naszego osiedla, którym zależy na upiększaniu otoczenia
w którym mieszkamy.

Jolanta Traciak – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim”

Najpiękniejsza rabata przed blokiem… dokończenie ze str 1

1 października w og rodzie Filii MDK im.
K. I. Gałczyńskiego odbyły się Wybory Najsym-
patyczniejszego Prokocimskiego Psa. Zaszczyt -
ny tytuł Najsympatyczniejszego zdobył golden
retriever Dukat, którego właścicielem jest pan
Marek Sznapka. Jury doceniło nie tylkourodę
kandydata, ale i jego umiejętności. Choć odro-
binę stremowany obecnością publiczności,
Dukat świetnie poradził sobie z zadaniami ta-
kimi jak siad , warowanie i poda wanie łapy.
 Kolejne miejsca zajęły sznauc erka Yoko oraz
Maxima – kilkumiesięczny kundelek zaadopto-
wany zeschroniska. Laureaci otrzymali między
innymi bony na bezpłatną pielęgnację w Salo-
nie Piękności Psów Fafik oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Sklep Zoologiczny Fenek i Klinikę Weterynaryjną Arka. 

Licznie zgromadzeni widzowie mieli szansę wzięcia udziału w lot erii
na rzecz Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, a najmłodsi
w zabawie z psami podczas zajęć Bezpieczne Dziecko – Bezpieczn y Pies

przygotowanych przez Fundację Iskra. Psy
z Fundacji; Fuga i Sa vio były tego dnia bez
wątpienia najczęściej głaskanymi i pr zytula-
nymi psami w P rokocimiu, a mo że nawet
w całym Krakowie. 

Każdy kto w piękne, sobotnie południe za-
witał do Filii MDK miał także szansę przekonać
się jak dobr ze wychowane są psy z K rakow-
skiego Schroniska. Pokaz szkolenia poprowa-
dziła pani Zula Przybylińska, a swoje umiejęt-
ności zaprezentowała mała podopieczna
Schroniska – suczka Gabi.

Najsympatyczniejszemu oraz w szystkim
kandydatom do tytułu Najsympatyczniejszego
i ich właścicielom g ratulujemy. Za rok zapra-

szamy miłośników kotów. Choć… organizatorom zasugerowano, że cho-
miki to również bardzo sympatyczne zwierzęta.

Paulina Sobkowiak

Wybory najsympatyczniejszego prokocimskiego psa, dokończenie ze str. 1
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Z KART HISTORII PROKOCIMSKIEGO HARCERSTWA
Kolebką podgórskiego harcerstwa jest Prokocim – nasze osiedle , nasza

mała Ojczyzna. Data 16 XI 1911 roku stanowi ważny fakt hist oryczny:
założenie przez Druha Stanisława Pigonia I Prokocimskiej Drużyny Skauto-
wej im. ks. Stanisława Brzózki. Polska odzyskała niepodległość. Przez wiek
zmieniały się ustroje i systemy polityczne, rządy i granice państwa. Zmiany
dotyczyły też roty Przyrzeczenia Harcerskiego. Niezmiennymi natomiast po-
zostały uniwersalne wartości: patriotyzm , altruizm i posłuszeństwo Prawu
Harcerskiemu.

Treść Ślubowania Skautowego z 1911 r oku potwierdza powyższe roz-
ważania. Ślubuję:
1. WIERNOŚĆ OJCZYŻNIE
2. GOTOWOŚĆ NIESIENIA POMOCY INNYM 
3. POSŁUSZEŃSTWO PRAWU SKAUTOWEMU 

Każdy z nas – harcerzy i instruktorów prokocimskiego harcerstwa pa-
mięta o tych , dzięki którym ono powstało. Na szczególną uwagę zasługują:
Dyrektor L. Kumala – założyciel drużyny w Szkole Powszechnej w roku 1920,
Druh S. Bieda – druż ynowy reaktywowanej Drużyny Skautowej, Druhna
S. Lubojemska i Druh M. Chrapek – w spółtwórcy „Wilczków” w latach 30-
tych. Natomiast 17 Kolejową Drużynę Harcerską przed wojną prowadził dh
T. Prokop, a Gromadę Zuchową – dh S. Zaczyk.

Póżniej nastąpiła przerwa spowodowana okupacją hitlerowską. Za-
wieszenie owej działalności tr wało do maja 1943 r oku. Była to data po-
wstania Tajnej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, kontynuującej
pracę 17 Drużyny Kolejowej. Założyciel i pierwszy drużynowy L. Piątkowski
ps. Puchacz przekazał harcerzy T. Siemińskiemu ps. Siemisław. Rozkaz od-
górny (po śmierci Naczelnego Wodza) zmienił drużynie patrona i nazwę na:
Krakowską Drużynę Harcerską „Szarych Szeregów” im.gen.W.Sikorskiego ,
kryptonim „Rodzina Promyto”. Kolejnym drużynowym został dh T. Sobesto
ps. Łoś, a opiekę z ramienia AK spra wowali: Puchacz i Siemisła w. Dnia
1.02.1945 roku powstała 17 Druż yna Harcerzy im.T Kościuszk i. Wśród
drużynowych znaleźli się dh/dh: M. K asiuk, S. Turlej, M. Goczał, J. Koller,
W. Bacz, W. Berski. Ważną datą dla 17-t ej Drużyny Harcerskiej stał się
29.06.1945 roku, dzień poświęcenia i wręczenia sztandaru.

Po wojnie powstawały kolejne drużyny zuchowe: dh H. Filipa oraz dh
R. Boronia . W roku 1957 przy Szkole Podstawowej 61 nastąpiła reaktywacja
17-tej Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki . Funkcję drużynowego objął dh
S. Schab. Drużynę zuchową dalej pr owadził dh R. Bor oń, a no wą 11-tą
Drużynę Harcerek – dh M. Ryzner-Masłowska. 

Dnia 19.10.1959 roku powstał SZCZEP PROKOCIMSKI, którym dowo-
dził dh S. S chab. Był on r ównież szefem Kręgu Instruktorskiego. Oto
ówczesny skład Szczepu Prokocimskiego: 17 Drużyna Młodszoharcerska –
dh M. K łusaka, 17 Druż yna Starszoharcerska – Z. Onderk i, 17 Druż yna
Wodna – dh S. Grzesika, 17 Drużyna Łącznościowa – dh M. Wdowiarza oraz
dwie drużyny zuchowe.

Od nowego roku harcerskiego 1959-60 komendantem Szczepu Pro-
kocimskiego został dh W. Bacz, a drużynowymi Drużyn zuchowych były: dh

M. Neuman – „Niezapominajki”, dh J. Szlachetka – „Kosynierzy”. 11 DH-ek
prowadzona przez dh H. Bączek została włączona do szczepu. Działały też:
17 DH-rzy – dh J . Kusiaka, a do roku 1962 17 Druż yna Wędrownicza – dh
Z. Jaglarza, 10 DH-rzy – dh B. Korpana i 17 DH-rzy – dh Z. Kostki.

Dnia 31.10.1962 roku nastąpiło rozwiązanie Szczepu Prokocimskiego . 
Już w kolejnym roku 1963-64 dał się zauważyć silny rozwój działalności

harcerskiej na terenie Prokocimia . Nowe szczepy miały swe bazy w osied-
lowych szkołach:

SZCZEP „17-tek” – „ PROMYTO” – Szkoła Podstawowa 61 –
ul. Bieżanowska

W latach 1964 -1972 następowały dalsze zmiany na funkcjach instruk-
torskich w pó źniejszym Szczepie „Promyto”. 3 DH- ek prowadziła dh
J. Krzyżanowska, 17 Dh-r zy – dh S. F ilipek. Jego nast ępcą był dh
S. Mrzygłocki. W 1966 roku połączono 3 DH-ek i 17 DH-rzy w 17 Koeduka-
cyjną Drużynę Harcerską z drużynową J. Krzyżanowską. Dwa lata później
funkcjonowały: 17 KDZ – dh J. Gil i pwd Pikuły, 17 ŻDh – dh J. Siemieńskiej,
17 MDH – dh L. Adamskiego, Słabońskiego i A. Fellnera . 

Inauguracja roku harcerskiego 1972-73 przyniosła wiele zmian kadro-
wych w szczepie przy Szkole Podstawowej nr 61. Na funkcję komendanta
powołano dh hm. M. Trzmiel , która stworzyła 5 drużyn liczących po około
30 harcerzy i zuchów. Skład szczepu przedstawiał się następująco: 17 KDZ
– org. B. Zielińska, 17 KDZ – or g. M. Dudek, 17 ŻDZ – or g. B. Kasperska,
17 ŻDH – dh E. Jaroszyńska i 17 MDH – hm. M. Trzmiel. 

W roku 1974 powstała nowa 17 KDH – „Rodzina Promyto”. Nastąpiły też
zmiany na funkcjach drużynowych harcerskich: 17 MDH przejął org. W. Re-
czyński, a 17 ŻDH – p wd. M. Dziura, drużynową „Rodziny Promyto” została
dh J. Turek. Drużyny zuchowe objęły: dh S. Mączka – 17KDZ i M. Gąsiorek –
17 KDZ. Krąg Instruktorski powstały w 1978 roku prowadziła pwd. E. Jaro-
szyńska-Mamoń. Drużyny działały tylko do roku 1982, w którym to szczep
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„Promyto” zakończył działalność. W latach 1972-82 najaktywniejszymi i wie-
loletnimi instruktorami byli Dh/Dh: hm. M. Trzmiel, hm. T. Trzmiel, hm. B. Kas-
perska-Naumiak, hm. M. Dudek-Słowik, pwd. E. Jaroszyńska-Mamoń, phm.
W. Reczyński, pwd. M. Dziura- Janawa, pwd. E. Kolebuk -Musiał, pwd.
R. Wajda-Stokłosa, pwd. R. Leśniak-Moskal, pwd. T. Karpiński, org. K. Ma-
cheta-Jarosz, org. Z. Tęczar. 

SZCZEP „GWIEŹDZISTY” – Szkoła Podstawowa i XV Liceum –
Al. Dygasińskiego

I tutaj w roku 1963 następuje rozwój działalności harcerskiej. W szkole
podstawowej 10 DH-y pr zejmuje dh J. Kusiak, a w liceum 4DH-y zakłada
dh Z. Jaglarz. Na początku 1964 r. 11DH-ek prowadzi dh K. Wywiał . Na bazie
tych drużyn w 25.10.1964 roku powstaje szczep „Gwieździsty”. Zatwierdzone
zostają chusty pomarańczowe z białą obsz ywką w formie generalskiego
szlaczka (przejęte od 4DH-ej). Pierwszymi drużynowymi byli Dh/Dh: J. Ku-
siak, Z. Jaglarz, K. Wywiał, H. Czechowski, H. Szaban, A. Moskalski. Komen-
dantem szczepu w 1965 roku został Z. Jaglarz. Zatwierdzenie nazwy szczepu
nastąpiło 1.03.1966 roku. Obejmował on wówczas drużyny: starszoharcer-
skie, młodszoharcerskie i zuchowe. Z kolei w roku 1971 wraz ze Szkołą Pod-
stawową 116 do budynku na osiedlu Ko złówek przeszły wraz z k adrą
drużyny młodszoharcerskie i zucho we. Tam dh J . Klinik założył Szczep
„Czwartacy”. „Gwieździsty” pozostał szczepem starszoharcerskim. Powsta-
wały nowe drużyny. Maksymalnie było ich 14 i 5 har cerskich klubów spe-
cjalnościowych. W latach 1980-82 liczba druż yn znacznie się zmniejsz yła.
Kolejna zmiana nastąpiła w roku harcerskim 1982/83, kiedy to objęto swą
działalnością dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej 61. Ówczesna szcze-
powa dh H. Węgrzyn utworzyła drużyny zuchowe i harcerskie , zatrzymując
nazwy i tradycyjne prokocimskie „17-te” numery drużyn.

Na przestrzeni lat kolejnymi komendantami szczepu byli: dh Zbigniew
Jaglarz (1964-1973), dh Wiesław Wójcik (1973-1982), dh Helena Węgrzyn
(1982-1987) dh Monika Wójcik (1987-1992), dh M aciej Kluza (1992-2004),
dh Magdalena Stus (2004-2005) dh Anna Pająk (2005-2009), dh Anna Jelo-
nek (od 2009 r.)

Wśród najaktywniejszych i najdłużej działających instruktorów Szczepu
„Gwieździstego” wymienić należy Dh/Dh: hm. Z. Jaglar za, hm. W. Wójcika,
hm. K. Wywiał, hm. A. Sło wika, phm. J . Groblicką, hm. E. G aczoł-Wąs-
Boniewicz, hm. B. Chlebdę, phm. B. Liszkiewicza, hm. H. Węgrzyn, hm. M. Wój-
cik-Wic, hm. M. Kluzę, pwd. R. Flaka, phm. B. Kuligę-Młynarczyk, phm. B. Bed-
narczyka, phm. J. Malecką-Paleczny, phm. A. Czort, phm. E. Niemiec-Żyłę,
phm. M. Jabłońską-Jelonek, pwd. J. Miś-Radło, phm. Ł. Wątora, phm. T. Ku-
siaka, phm. Ł. Lupę, phm. A. Pająk-Olchawską, phm. P. Gołębiowską. 

SZCZEP „WRZOSY” – Z.S.Z – ul. Na Wrzosach
Był następnym szczepem utworzonym na terenie osiedla. Najpierw

w 1967 działała Drużyna Młodzieżowej Służby Ruchu . Szkolenie specjalis-
tyczne odbywało się na zajęciach lekcyjnych – ze względu na charakter pla-
cówki. Szczep w latach swej działalności liczył od 25-70 harcerzy , którzy za-
bezpieczali ważne imprezy hufcowe i chorągwiane . Inicjatorem wszystkich
poczynań był ówczesny dyrektor szkoły – Pan mgr inż. T. Okarmus. Jednak
ciągły brak przeszkolonej kadry instruktorskiej spowodował zanik działal-
ności harcerskiej na terenie placówki .

Z kolei na Kozłówku działały dwa szczepy młodszoharcerskie .
Pierwszy z nich , powstały z działających od 1969 roku drużyn zucho-

wych i harcerskich – SZCZEP „WIERCHY”. Nazwę i zielono-brązowe chu-
sty zatwierdzono 1974 roku. Inicjatorką założenia i pierwszą komendantką
szczepu przy Szkole Podstawowej 123 była dh phm. G. Brzeska-Berezowska.
Póżniej funkcje komendantek szczepu obejmowały kolejno nauczycielki-
instruktorki: phm. G. Kłos, phm. A. Richter, phm. B. Gurgul. Dzięki inicjatywie
i zaangażowaniu dyrektora szkoły mgr T. Dzióba powstała w 1977 roku har-
cówka, w której odbywały się zbiórki. W okresie swej działalności „Wierchy”
liczyły od 3-6 druzyn zuchowych i harcerskich , a w każdej około 25-30 osób.
Najdłużej i najaktywniej działały Druhny: G. Brzeska-Berezowska, G. Kłos,
A. Richter, B. Gurgul-Strach, M. Dudek-Słowik, B. Słowik-Zagórska, B. Janas,
A. Lumbe-Korusiewicz .

Drugą jednostką był SZCZEP „CZWARTACY” – utworzeny z zuchów
i harcerzy, którzy przeszli w roku 1971 ze szkoły przy Al. Dygasińskiego do
nowego budynku Szkoły P odstawowej 116 na Ko złówku. Założycielem
i wieloletnim szczepowym był hm. J. Klinik. Przez wiele lat „Czwartacy” byli
najliczniejszym szczepem młodszoharcerskim w hufcu. Liczyli 10-16 drużyn
zuchowych i har cerskich, działających bardzo prężnie i z dobywających
liczne tytuły i nagrody. Kolejnymi komendantami szczepu byli: dh Jerzy Kli-
nik (1971-1976), dh Jolanta Strojek (1976-1978), dh Antoni Łukowicz (1978-
1979), dh Aniela Dąbrowska (1979-1982), dh Jer zy Klinik (1982-1999), dh
Maciej Duda (1999-2008), dh Małgorzata Danielak (2008-2009), dh Ewa Lech
od 2009. Za wieloletnią i akt ywną działalność na w yróżnienie zasłużyli
Dh/Dh: hm. J. Klinik, hm. A. Dąbr owska, phm. M. Duda, hm. M. Ko walik,
hm. S. Zadecki, hm. A. Zacharsk a, hm. Z. Zacharsk i, phm. M. Dąbrowska,
hm. A. Łukowicz, pwd. E. Lech, phm. P. Łuczynski, hm. I. Słowik-Sobocińska,
phm. W. Majeran, hm. J. Kołkiewicz, pwd. E. Dąbrowska, pwd. J. Strojek,
hm. J. Wójcik.

Na terenie osiedla Nowy Prokocim powstały pod koniec lat osiem-
dziesiątych szczepy:

„PRERIA” - w roku 1987, oraz „AGRIKOLA” w roku 1989. 

Opracowanie : Sztab Jubileuszu

Sztab Kampanii „100-lecia Harcerstwa w Prokocimiu” składa podzięko-
wania za pomoc w przygotowaniu uroczystości jubileuszowych w dniu
3.06.2011 r. w XV Liceum Ogólnokształcącym oraz pomoc w zorganizo-
waniu wystawki na terenie Domu Kultury przy ul. Na Wrzosach w dniu
11.06.2011 r. wszystkim zaangażowanym instruktorom, druhnom i dru-
hom oraz:
Radzie Dzielnicy XII 
Dyrekcji XV Liceum Ogólnokształcącego
Towarzystwu Prokocimskiemu
Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa
FPHU „Jeż” sc. – Dh. Jerzego Stracha
Sklepowi ogólnospożywczemu „U Zbyszka” – P. Zbigniewa Uznańskiego 
Aptece prywatnej – P. Zbigniewa Matusiaka
FH – P. Tadeusza Żurka
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Bo życie nasze zmienia się ale się nie kończy
Dnia 29 września dyrekcją, pracownikami

i uczniami Gimnazjum nr 29 na No wym
Bieżanowie wstrząsnęła smutna wiadomość
o śmierci doskonałego pedagoga, jak mawiała
młodzież ,,naszej pani z bibliot eki” – Bożeny
Strug. Dnia 5 Października odbył się pogrzeb.
Pani Bożena tworząc i opiekując się biblioteką
szkolną, współtworzyła kulturę naszej dzielnicy
dlatego ku Jej pamięci jako r edakcja ,,Dwu-
nastki” chcieliśmy oddać Jej hołd, wyrazić
wdzięczność i pr zytoczyć słowa z mo wy
pożegnalnej Wiesława Kiełbasy dyrektora Gim-
nazjum nr 29.

Drodzy zebrani
Spotkaliśmy się dzisiaj, by pożegnać śp. Bożenkę Strug, która zakoń-

czyła swoje ziemskie pielgrzymowanie tak nagle i niespodziewanie . Jej
śmierć zaskoczyła nas wszystkich.

Nie jest łatwo wypowiadać słowa pożegnania szczególnie mnie, gdyż
znałem Ją od wielu lat. Była naszą koleżanką z pracy, dla wielu stała się przy-
jaciółką i cenionym pedagogiem. Jako świetny nauczyciel i wychowawca,
miała szczególny dar nawiązywania kontaktów z młodzieżą. P otrafiła za-
szczepić im miłość do książek i czytelnictwa. Biblioteka, książki, szkoła, kon-
takty z młodymi cz ytelnikami były Jej ż ywiołem, dzięki czemu czuła się
szczęśliwa i spełniona. We wszystko, co robiła, wkładała całą siebie.

Była osobą nietuzinko wą. Zawsze uś-
miechnięta, życzliwa – gotowa do pomocy lub
dobrej rady. W Jej świecie – bibliotece – i z Nią,
wszyscy czuli się dobrze: i uczniowie i nauczy-
ciele. Jako Jej pr zełożony mogę stwierdzić, że
przez wszystkie te lata (a b yło ich 19) nie
usłyszałem z ust Bożenki słów: nie mogę, nie
dam rady, nie mam czasu, nie teraz, może pó-
źniej… Wręcz przeciwnie, często sama przy-
chodziła z propozycją pomocy, dobrą radą, za-
chętą do działania.

Każdy z nas znał Ją inacz ej i każdy zapa-
mięta Ją inaczej. Każdego obdarowywała bo-
wiem na swój sposób tak, jak tego potrzebo-
wał. Była dobra, jak chleb . Jej najbliżsi mogą

być dumni ze swej Córki, Siostry, Cioci…
Można powiedzieć, parafrazując słowa poety:
Wielkie nam uczyniłaś pustki, Bożenko…
Tym zniknieniem swoim…
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było,
Jedną Twoją duszą tak wiele ubyło…

Droga Koleżanko!
Na zawsze zachowamy Cię we wdzięcznej pamięci, nie zapomnimy

o Tobie w swoich modlitwach. Spoczywaj w pokoju.

Podziękowanie dla mieszkańców 
osiedla Nowy Bieżanów i Nowy Prokocim

Szanowni Państwo!
Jak co roku, młodzież Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II, włączyła się

w akcję zbiórki pieniężnej na rzecz pomocy stypendialnej dla swoich uzdol-
nionych rówieśników. Jest to realizacja przesłań zawartych w naukach Jana
Pawła II i budowanie żywego pomnika Wielkiego Polaka.

Świadomość wspierania młodych, zdolnych Polaków to wyraz doj-
rzałości obywatelskiej i wielkiej dobroci serca. Ją właśnie państwo okazali.
Dziękujemy za życzliwość, wyrozumiałość i ofiarność. 

Dzięki państwa wsparciu uczniowie – wolontariusze zebrali na rzecz
fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia 7100 zł. Dziękujemy szczególnie tym

z Państwa, którzy bezpośrednio zaangażowali się w akcję stanowiąc opiekę
dla kwestujących uczniów.

Przyłączając się do akcji spełnili Państwo słowa Jana Pawła II : „Człowiek
nie jest wielki przez to co ma, lecz pr zez to czym dzieli się z inn ymi”. Ser-
decznie dziękujemy.

Koordynatorzy akcji: Maria Kudłek, Renata Prus 

Dyrektor Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II 
mgr Wiesław Kiełbasa
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„KURDOWIE I ICH SĄSIEDZI” 
W DOMU KULTURY SM. NOWY BIEŻANÓW

W czasie swych peregrynacji po świecie odwiedziłem niemal
wszystkie większe, pozaeuropejskie ośrodki polonijne na świecie.
Z polskich cmentarzy, grobów słynnych Polaków, pól bitewnych
i miejsc dokonań naszych  rodaków przywoziłem ziemię, która
w uroczysty sposób była składana na Mogile mogił – K opcu Jó-
zefa Piłsudskiego w Krakowie. Zdecydowana większość złożonych
po II wojnie światowej to ziemie, które ja przywiozłem. W tej licz-
bie duży procent to ziemie z cmentarzy polskich sierot – uchodź-
ców z „Nieludzkiej ziemi” rozsianych po całym świecie. Po opusz-
czeniu Rosji w w yniku umowy Sikorski-Majski polskie dzieci
znalazły się w Iranie, a ponieważ na północy tego kraju stacjo-
nowały wojska sowieckie trzeba było je wywieźć do innych kra-
jów . W 1992 r . odwiedziłem Isfahan, gdzie był obóz sierot z za
Buga. Tym razem postanowiłem przebyć cały szlak polskich ucho-
dźców na gościnnej ziemi irańskiej. Niestety Iran nie okazał się dla
mnie gościnny. Władze tego kraju odmówiły mi wizy. Nie zdarzyło
się to nigdy do tej por y, ale pojawiła się okazja by odwiedzić Ar-
menię, Gruzję, Turcję Wsch. i Południową! Blisko dwadzieścia razy
byłem w Turcji Zach. i Centralnej i bardzo ten kraj polubiłem. Bar-
dzo ucieszyłem, że po Arabach i Turkach poznam wreszcie także
i Kurdów zamieszkujących Azję Mniejszą. 

K u r d o w i e.
Można w każdym przewodniku turystycznym przeczytać, że

Arabowie i Turcy należą do najbar dziej gościnnych narodów
świata, ale serdeczność , uczynność i życzliwość Kurdów przekracza wszelkie
wyobrażenie. Naród przymusowo zislamizowany jest trochę inny niż Arabowie
czy Irańczycy. Kurdowie nie przestrzegają tak rygorystycznie reguł religii Pro-
roka. Kobiety nie zasłaniają t warzy, chętnie r ozmawiają z nieznajom ymi
mężczyznami, pozwalają robić sobie zdjęcia. Kurdowie lubią muzykę, lubią się
bawić, a ich wesela trwają po kilka dni. Praca? Wydaje się, że w dzień ci ludzie
śpią, w nocy się bawią. Kiedy pracują, nie wiadomo? 

W czasie kilkutygodniowego pobytu na ziemi kurdyjskiej w Turcji , a wcześ-
niej w Kurdystanie irackim wszędzie spotykałem się z niezwykle miłym przyję-
ciem. Podróżnik, świadek może przekonać się, że stereotypowe opinie upo-
wszechniane przez media o Kurdach jako ludziach nieprzyjaznych, surowych,
czasem terrorystów są dalekie od prawdy. Nie sposób kojarzyć z agresją kogoś
kto bez zobowiązań wyraża swą gościnność. Trudno jest przejść przez mias-
teczko, wieś, a nawet ulicę, by nie zostać zaproszonym na herbatę. Wydaje się,
że życie upływa tu przy filiżance mocno słodzonej herbat y. Dla Europejczyka
zdumiewający jest system jej parzenia i roznoszenia i roznoszenia obejmujący
całe ulice. Tu wszędzie widzi się mężczyzn roznoszących herbatę w ozdobnych
szklaneczkach. Poczęstunkom zawsze towarzyszy uśmiech i dobre słowo. Ten
doprawdy królewski napój naprawdę łagodzi obyczaje. 

Trudno zrozumieć Kurdów, naród opuszczony przez wszystkich, ludzi
o których ludowe przysłowie głosi: „Mają jednego przyjaciela – góry”!

Kurdowie ludzie zahartowani w boju, o których mówi się, że urodzili się z ka-
rabinem. Twardych, czasem surowych, ale nie okrutnych. Wiele czasu z nimi spę-
dziłem, czasem brudnych, nieokrzesanych. Może nieraz patrzyłem na nich z lek-
ceważeniem, ale przy bliższym poznaniu poczułem, że jest w tych ludziach jakaś
wielkość wytworzona przez przez oderwanie od wszelkich więzów cywilizacji,
przez grozę i niesamowitość gór i pust yni. Wiele od Nich my dumni ludzie Za-
chodu możemy się nauczyć. Przede wszystkim tego co w życiu jest najważniejsze! 

Wystawa
To już wieloletnia trady cja, że wiosną i jesienią w Domu K ultury

SM Nowy Bieżanów odbywają się wernisaże zdjęć z moich podróży. Z każdej
wędrówki do egzotycznych krajów przywożę setki zdjęć. Powiększenie fo-
tografii za symboliczne pieniądze wykonuje krakowska firma: Ostrowski –
fotografia cyfrowa, pieniądze na ten cel przekazuje Prezes Spółdzielni
Krzysztof Szmigiel, a przygotowanie wyprawy, oprawa zdjęć i scenografia
to sprawa Krystyny Szybalskiej-Wilk. Pomagają nam Zdzisław Chojnacki,
p. Stanisław Szwalec i Magdalena Niżnik.

Wszystkim wyżej wymienionym, jedynym kreatorom każdej wystawy
pragnę serdecznie za wieloletnią współpracę serdecznie podziękować!

Tym razem w dniu 14 października 2011 r. odbył się wernisaż wystawy:
„KURDOWIE I ICH SĄSIEDZI”. Wśród fotogramów dominują zdjęcia z Erzu-

rum, Van, Diyarbakir, Sanhurfa i innych miast tureckiego Kurdy-
stan, ale nie brak akcentów ormiańskich i gruzińskich. W śród tych
ostatnich nie mogło zabrak nąć „poloników”: zdjęć z Cmentarza
Kukijskiego w Tbilisi (Dagny Przybyszewskiej i polskich inżynie-
rów) oraz zdjęcie ołtarzyka z wizerunkiem Marii i Lecha Kaczyń-
skich w jednym z hoteli Batumi oraz Bulwaru M arii i Lecha Ka-
czyńskich w t ym mieście. Każdy spotkany Gruzin z og romną
sympatią wyrażał się o nasz ej parze prezydenckiej: „To bohater
Gruzji, gdyby nie jego odwaga w obliczu inwazji wojsk sowieckich
dziś nie byłoby niepodległej Gruzji!” 

Po tradycyjnym oprowadzaniu po w ystawie przez autora,
wszyscy widzowie zgromadzili się w pełnej „orientalnego” klimatu
sali. Tu poza oprawą muzyczną Jurka Bożyka i poczęstunku miał
miejsce panel dyskusyjny. Skupił kilku ciekawych ludzi i wybitnych
ekspertów tematyki Bliskowschodniej: Prof. Andrzeja Pisowicza,
Marka Eminowicza, Grzegorza Gilla, Jerzego Brzozowskiego
i dwóch studentów Kurdyjskich. Wśród wielu ucz estników
 wernisaży tylko nieliczni to mieszkańcy osiedla Nowy Bieżanów.
Dlaczego? Tym bardziej godną podkreślenia była obecność no-
wego proboszcza bieżanowskiej parafii p.w. Najświętszej Rodziny
ks. Mirosława Dziedzica. 

Władysław Grodecki
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Nasi goście z Niemiec
17 września br. do K rakowa przyjechała młodzież z niemieck iego

miasta Lennestadt. Z okazji 100-lecia szkoły władze miasta zorganizowały
dla wszystkich uczniów wycieczkę do jednego z najpiękniejszych miast Pol-
ski. Niemieccy uczniowie gościli w wielu szkołach, między innymi w naszej
– Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 pr zy ulicy Żabiej
w Krakowie. W naszym gimnazjum wytypowano dwie klasy – IIIC i IIID, które
następnie najbardziej zaangażowały się w wizytę gości zza zachodniej gra-
nicy. Gdy t ylko dowiedzieliśmy się o plano wanym przyjeździe uczniów
z Niemiec, bardzo ucieszyliśmy się i niecierpliwie oczekiwaliśmy pierwszego
spotkania

Wizyta niemieckiej młodzieży, którą opiekował się nauczyciel języka
angielskiego i geografii Mark-André Vogt, oficjalnie zaczęła się 17 września,
kiedy to delegacja szkoły składająca się z czterech uczennic klasy III C: An-
geliki Boguckiej, Dominiki Wrońskiej, Sylwii Strózik oraz Aleksandr y
Kądziołki pod opieką wychowawczyni klasy pani Alicji Cieplińskiej oraz nau-
czycielki języka angielskiego pani Marty Gaweł spotkała się w „Rotundzie”
z grupą 30 uczniów, którzy mieli złożyć wizytę naszej placówce. Spotkanie
nie trwało długo, pozwoliło jednak nawiązać pierwsze kontakty, które bar-
dzo umocniły się w poniedziałek, 19 września. 

O godzinie 9.30 w auli ZSOI nr 4 niemiecką młodzież goszczącej w na-
szej szkole powitała pani Dyrektor Maria Jolanta Kurcz. Po krótkich prze-
mowach i prezentacji promującej szkołę nadszedł czas na program arty-
styczny. Występowali uczniowie szkoły oraz całe zespoły taneczne. Najpierw
wystąpił Szymon Wójcik, najlepszy absolwent Szkoły Podstawowej nr 148,
który grał na pianinie, następnie zaśpiewała Anastazja Jachimowicz oraz ab-
solwentka Gimnazjum nr 32 Agnieszka Pulchny. Następnie wystąpiły grupy
taneczne: nasze szkolne cheerleaderki pod opieką p. Doroty Brzezińskiej,
zespół „AS” oraz zespół „Adrenalina”. Po zakończonym programie artystycz-
nym niemieccy uczniowie zostali podzieleni na sześć grup i zapoznali się ze
swoimi rówieśnikami - przewodnikami, którzy przez następne lekcje opro-
wadzali ich po szkole. Mogli obejrzeć, jak polska młodzież uczy się języka an-
gielskiego, francuskiego, chemii, fizyki oraz matematyki. 

Wraz z upływem czasu widać było wyraźnie, że goście czują się u nas
coraz lepiej i swobodniej, a na ich twarzach raz po raz gościł uśmiech. Rów-

nież bariera językowa okazała się mniej „groźna”, niż początkowo się nam
zdawało – nie mieliśmy większych problemów z wzajemnym porozumie-
waniem Później niemieccy uczniowie wybrali się na spacer do Parku Jerz-
manowskiego, a polsc y mogli udać się do domó w i pr zygotować na
wspólną popołudniową zabawę. Niektórzy uczniowie zaprosili do swoich
domów niemieckich rówieśników, by zapoznać ich z rodzinami, by poczuli
prawdziwie domową atmosferę… Ci, którzy zostali brali udział w warszta-
tach – w ykonywali różne ozdoby, np. bardzo pomysłowe zakładki do
książek, które otrzymali później na pamiątkę. 

Po krótkiej przerwie rozpoczęło się coś, co wszyscy młodzi ludzie, nie-
zależnie czy z Polski, czy z Niemiec, lubią najbardziej – wspólna zabawa –
dyskoteka, którą dla naszych gości przygotował Samorząd Szkolny. W roli
didżejów zaprezentowali się absolwenci Gimnazjum nr 32. W trakcie zabawy
wspaniały pokaz coraz popularniejszego tańca – zumby dała grupa uczen-
nic naszej szkoły pod k ierunkiem pani Luizy Dobrzańskiej. Dzięki bardzo
udanej dyskotece kontakty z niemiecką młodzieżą bardzo się pogłębiły, na-
wiązano pierwsze przyjaźnie! To nieprawdopodobne – wszystko działo się
tak szybko, mijał ledwie drugi dzień od początku wizyty naszych gości!!!

We wtorek klasy III C i III D wraz z niemieck imi uczniami z wiedziły
Ogród Doświadczeń znajdujący się przy centrum handlowym M1. Prze-
wodnicy z parku stanęli na w ysokości zadania, starając się zaint eresować
uczniów doświadczeniami i wszystko dobrze im wytłumaczyć. Zwiedzanie
trwało niecałe tr zy godziny, później polscy uczniowie wrócili na lekcje .
Ostatnie spotkanie z niemiecką młodzieżą miało miejsce w czwartek, kiedy
to delegacja uczniów z klas III C i III D pod opiek ą pani Alicji Cieplińsk iej
udała się na mszę świętą w Kościele w Łagiewnikach, która stała się wyda-
rzeniem podsumowującym wizytę. Kilka spędzonych wspólnie dni i rosnąca
wzajemna sympatia sprawiły, że na mszy spotkała się już grupa przyjaciół.
Wzruszające pożegnania zakończyły się dopiero, gdy autokar z niemieckimi
uczniami odjechał w stronę Lennestadt.

Całą wizytę niemieckiej młodzieży w Krakowie można ocenić bardzo
pozytywnie. Nie zawiodła organizacja po naszej stronie. Niemcy byli bar-
dzo zdyscyplinowani, a nam, Polakom zależało na tym, aby wypaść jak naj-
lepiej. Były to zapewne czynniki, które zaważyły na powodzeniu całego
przedsięwzięcia. A ile przy tym nowych wrażeń i emocji! Dla uczniów obu
szkół wizyta była też miłą odmianą od codziennego życia w szkole. Parę dni
wolnego, wycieczka, dyskoteka, to na pewno dobr y sposób odpoczynku
od książek i nauki. Może się także podobać pomysł władz miasta Lennes-
tadt – wyjście z inicjatywą tak pięknego i niekonwencjonalnego uczczenia
100-lecia szkoły. Teraz należy tylko czekać na ruch ze strony polskich szkół.
Uczniowie niemieccy sami przyznawali, że świetnie się u nas bawili i gorąco
nas zapraszali do siebie. Kto wie, czy ta wizyta nie będzie początkiem jakiejś
dłuższej współpracy – z pożytkiem dla obu stron. Zawiązywanie nowych
przyjaźni i rozmowy z niemieckimi rówieśnikami pozwoliły również na pod-
szlifowanie języka angielskiego i pokazały, jak ważna jest znajomość jęz y-
ków obcych, by porozumieć się w e współczesnym świecie. Wizyta nie-
mieckiej młodzieży pozwoliła na spotkanie nowych ludzi z innego kraju, co
zawsze jest sporym przeżyciem. Wiele z tych znajomości na pewno pr ze-
trwa, gdyż teraz możliwości kontaktowania się są znacznie większe niż kie-
dyś. Nam, uczniom Gimnazjum nr 32 pozostaje podziękować za możliwość
integrowania się z uczniami innej nar odowości i mieć nadzieję, że na tych
jednorazowych odwiedzinach się nie skończy.

Paweł Gońda kl. IIIC

także OSKARY HONOROWE 2011, czyli specjalne wyróżnienia dla Pani Dy-
rektor Urszuli Banaś oraz Pani Wicedyrektor Honoraty Konopek.

W dalszej części imprezy przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego,
Weronika Bierniukiewicz złożyła na ręce Pani Dyrektor serce z podziękowa-
niami i życzeniami dla całego grona pedagogicznego i wszystkich pozos-
tałych pracowników szkoły. Do życzeń dołączyła się przewodnicząca Szkol-
nej Rady Rodziców, pani Agata Zacharska. 

Uroczystość uświetniały ar tystyczne występy uczniów. Publiczność
mogła podziwiać przepiękne tańce, m.in. sambę, jiv’e, cha-cha, tango i walca
wiedeńskiego, a takż e układy taneczne pr zygotowane przez uczennice
klasy Va. Na koniec imprezy uczennica klasy VI zaśpiewała niezwykle przej-
mująco piosenkę Anny Jantar, którą zadedykowała wszystkim nauczycie-
lom uczącym w SP61. Występy muzyczne uczniów bardzo spodobały się
widowni. Wszyscy artyści zebrali gromkie brawa.

Tegoroczną Galę Nauczycielskich Oskarów przygotowała klasa Va pod
czujnym okiem wychowawcy, pani Moniki Dudek. Oprawą plastyczną za-
jęła się pani M onika Kraszewska wraz z uczniami z koła plast ycznego. Od
strony muzycznej wspomagał występujących pan Jacek Włodarczyk.

W przebieg uroczystości włączyli się aktywnie dziennikarze ze szkol-
nego kółka dziennikarskiego, którzy o tym, „co w 61 piszczy” informują w ga-
zetce „CZAS NA NAS”. Od tego roku szkolnego redagują gazetkę na platfor-
mie internetowej JUNIOR MEDIA. 

Podczas gali obecny był na sali szkolny fotoreporter, Grzegorz Janiec,
wykonawca wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej zakończyły się wielkimi bra-
wami i gratulacjami dla zwycięzców.

Artykuł przygotowała: Monika Dudek, 
opiekun szkolnej gazetki, 

nauczyciel j. polskiego

Wielka Gala Nauczycielskich Oskarów
dokończenie ze str. 4
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HISTORIA WITRAŻU UPAMIĘTNIAJĄCEGO 
100-LECIE KAPLICY W PROKOCIMIU

W dniu 9 września 2011 r. w kaplicy pw. św. Mikołaja z Tolentino ul. Górników odbyły
się uroczystości związane ze 100 leciem poświęcenia świątyni, która była pierwszym koś-
ciołem parafialnym w Prokocimiu. O godz. 18 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, któ-
rej przewodził ks. kardynał Franciszek Macharski. Podczas uroczystości, ojciec Jan Biernat,
Prowincjał Polskiej Prowincji pw. św. Augustyna przedstawił historię kościoła. Krystian
Figiel uczeń Szkoły Muzycznej II stopnia – laureat nagrody edukacyjnej im. Erazma Jerz-
manowskiego, ufundowanej w 2011 r. przez mieszkańców Prokocimia wykonał kilka pie-
śni sakralnych na wiolonczeli. Dla upamiętnienia 100 rocznicy poświęcenia kościoła zos-
tał wykonany witraż na którym został przedstawiona pierwsza patronką kaplicy: Matka
Boska Dobrej Rady. 

Historia witrażu sięga ok resu II wojny światowej. W latach 1943-44 znany artysta
Zdzisław Gedliczka (1885-1957) wykonał dwa projekty witraży do kaplicy Matki Boskiej
Pocieszenia w kościele pw. św. Katarzyny OO Augustianów na krakowskim Kazimierzu. 

Jako pierwszy został wykonany witraż na kt órym została przedstawiona Matka
Boska Częstochowska. Drugi witraż z pr zedstawieniem Matki Boskiej Dobrej Rady nie
został zrealizowany prawdopodobnie z powodu braku środków finansowych, a projekt
przez długie lata leżał w pracowni artysty. Zdzisław Gedliczka – autor polichromii i wit-
raży do wielu k rakowskich kościołów m. in. Bożego Ciała (kruchty), św. Krzyża (kaplica
św. Zofii), św. Franciszka z Asyżu (kaplica Męki Pańskiej) kaplicy z cudownym obrazem
„Jezu ufam tobie” w Łagiewnikach, zmarł w 1957 r. nie doczekawszy się realizacji witraża.
Dopiero w 1972 r. OO Augustianie zamówili witraż do drugiego okna w kaplicy Matki Bo-
skiej Pocieszenia. Na witrażu, który zaprojektował Adam Bunsch został przedstawiony
św. Maksymilian Maria Kolbę, którego beatyfikacja odbyła się rok wcześniej. 

Podczas zbierania materiałów do książki o krakowskich witrażach, spotkałam się
z panem prof. Adamem Gedliczką, synem zmarłego artysty, który powiedział mi że po-
siada projekt niezrealizowanego witraża. Projekt był tak piękny, że zamarzyłam o tym,
aby witraż ozdobił okno kaplicy w Prokocimiu. Pomysł wykonania witraża zaakceptował
Ojciec Jan Biernat. Projekt witraża został dostosowany do okna w kaplicy przez Adama
Gedliczkę i Krzysztofa Hamigę i wykonany w Pracowni Witraży „Furdyna”. Witraż powstał
z fundacji mieszkańców Prokocimia. Podczas uroczystej Mszy Świętej został poświęcony
przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego. 

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII 
Grażyna Fijałkowska 

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 roku na rok koszty utrzymania obiektów
sportowych, wynajem sal treningowych i innych wydatków niezbędnych
do poprawnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzież y mieszkańców pro-
kocimia powodują narastające problemy finansowe. Klub nie może prowa-
dzić działalności gospodarczej co dodatkowo powoduje brak możliwości
pozyskania innych środków. Dlatego za pośrednictwem 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. 

Numer rachunku bankowego na który należy kierować wpłaty 
PKO BP S.A. I/o Kraków 50 1020 2892 0000 5402 0148 9376
Z dopiskiem „ Pomoc dla Kolejarza”

Informacji na temat akcji:
Sekretarz klubu P. Andrzej Rosadziński 511 290 731
Prezes Klubu P. Józef Małecki 508 242 050

KS Kolejarz Prokocim prosi o wsparcie

Europejska Siemacha
W roku szkolnym 2010/2011 g rupa 16 młodych ludzi z Dziennego

 Ośrodka Socjoterapii „Na Kozłówce” wzięła udział łącznie w pięciu duż ych
międzynarodowych wymianach młodzieżowych. W przeciągu niespełna
11 miesięcy wychowankowie z Kozłówka zwiedzili Belgie i dwukrotnie Hisz-
panię oraz gościli w K rakowie i Zakopanym swoich rówieśników z Belgii,
Portugalii i Hiszpanii. Wszystkie te spotkania miały na celu poszerzanie ho-
listycznie rozumianych horyzontów uczestników i już dziś wiemy, że cel ten
został zrealizowany. Dziewczęta i chłopcy z Krakowa wzięli udział w wielu
warsztatach i atrakcjach, m.in. pływali kajakami, zwiedzali Hiszpanię na ro-
werach, odwiedzili Parlament Europejski, próbowali swoich sił na deskach
surfingowych, tańczyli, gotowali, sprawdzali się jako aktorzy itp., ale przede
wszystkim poznawali się lepiej ze swoimi rówieśnikami z Hiszpanii, Belgii,
Portugalii, Niemiec i Finlandii, bo właśnie te państwa wzięły udział w ni-

niejszych projektach. Dla większości młodzieży z Polski podróż za granicę
była pierwszą okazją do kontaktu z inną kulturą, nie w spominając już
o pierwszym w życiu locie samolotem! Każdy z uczestników znacznie po-
prawił swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim i nabył
nowe umiejętności społeczne, które będzie mógł wykorzystać w codzien-
nym życiu. Projekty tego typu otwierają przed młodymi ludźmi nowe możli-
wości i niekiedy pomysły na przyszłość, ale najbardziej zdumiewające są
zmiany, które w nich zachodzą po k ażdej wymianie, kiedy to są bardziej
otwarci, stają się tolerancyjni, bez zażenowania rozmawiają w obcym ję-
zyku i dorastają, stając się świadomymi i pełnoprawnymi Europejczykami.

Dorota Skwarczewska
Pedagog DOS „Na Kozłówce”
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AKCJA LIŚĆ – informacja
Liście odbierane będą w okresie od 28 października do 05 grudnia br.

– do momentu, gdy poznikają i nie będą już zalegały liście lub do czasu, gdy
śnieg trwale pokryje teren.

Odbiór liści realizowany będzie w poniedziałki i piątki (z wyjątkiem 11
listopada i 02 grudnia), tj. w 10 następujących terminach: 

28 i 31 października, 
4, 7, 14, 18, 21, 25 i 28 listopada 
oraz 5 grudnia

W akcji mogą ucz estniczyć wyłącznie mieszkańcy nieruchomości
(domów jednorodzinnych), na których nie jest prowadzona działalność gos-
podarcza.

Liście spakowane do worków należy wystawić przed posesję (najlepiej
w dniu odbioru przed godz. 7.00 lub dzień wcześniej wieczorem).

Worki z liśćmi odbierane będą w godzinach od 7.00 do 18.00.
Firma odbierająca worki z liśćmi ma obowiązek sprawdzić, czy w wor-

kach są t ylko liście. W razie umiesz czenia w nich inn ych odpadów
(np. gałęzi) – worki nie zostaną odebrane. 

Potrzebę odbioru liści sprzed posesji można zgłaszać:
drogą elektroniczną na adresy e-mail:
ekocentrum1@zikit.krakow.pl
ekocentrum2@zikit.krakow.pl
ekocentrum3@zikit.krakow.pl

oraz telefonicznie w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 pod numerami
 telefonu:

Ekocentrum 1: tel. 12 393-58-34
Ekocentrum 2: tel. 12 292-24-65
Ekocentrum 3: tel. 12 616-78-32
Infolinia (bezpłatna): 800-11-22-11

Zgłoszenia na najbliższy termin odbioru liści można przekazywać naj-
później do godz. 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień odbioru
liści (na odbiór liści w piątek można się zapisywać do godz. 14.00 w czwar-
tek, na odbiór liści w poniedziałek – do 14.00 w piątek).

Turniej piłki nożnej
„PROKOCIM GOL 2011”

W dniu 19 października 2011r. na kompleksie sportowo-rekreacyjnym
„Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Jerzmanowskiego 4 Klub Sportowy Ko-
lejarz Prokocim zorganizował kolejny turniej piłki nożnej, pod nazwą „PRO-
KOCIM GOL 2011”. Celem turnieju była popularyzacja piłki nożnej wśród
uczniów szkół podstawowych, wychowanie przez sport – rywalizacja spor-
towa w duchu „fair-play” oraz promocja Klubu Sportowego Kolejarz Proko-
cim W zawodach wystąpiły reprezentacje czterech szkół podstawowych:
SP nr 41 (nauczyciel w-f – Robert Szymik), SP nr 111 (nauczyciel w-f – Mar-
celi Gabryel), SP nr 117 (nauczyciel w-f – Grzegorz Walasek),SP nr 148 (nau-
czyciel w-f – Teodor Wójcik). Dyrektoriat turnieju tworzyli: przewodniczący
– Grzegorz Kmita (pełniący również funkcję sędziego), sekretarz – dr Adam
Koźmin. 

Wyniki i klasyfikacja końcowa turnieju:

Wyróżnieni zawodnicy:
Sz. P. nr 41: Jan Zevalos, Jan Jaszczyński, 
Sz. P. nr 148: Aleksandra Ciastoń, Dominik Borowy,
Sz. P. nr 111: Patryk Kieliś, Jakub Abramowicz,
Sz. P. nr 117: Dominik Duszyk, Kamil Misiorek 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy turnieju i ich opiekunowie zostali
uhonorowani nagrodami w postaci dyplomów, sprzętu sportowego oraz
pamiątkami klubowymi w postaci szalików, kroniki klubowej i kalendarzy.
Nie zabrakło dla nikogo tradycyjnej pizzy i napojów.

„To była wspaniała impreza. Sportowy doping, postawa fair-play
wszystkich uczestników, emocje trwające do ostatniej minut y zawodów (
o końcowej klasyfikacji zadecydowała dodatkowa tabela). Dziękuję wszyst-
kim uczestnikom i ich opiekunom za wspaniałą atmosferę. Na podkreślenie
zasługuje fakt , że w reprezentacji SP nr 148 występowały także dziewczynki”
– tak podsumował turniej V-ce Prezes ds. sportowych Klubu Sportowego
Kolejarz Prokocim – Grzegorz Kmita.

Sz. P. nr 41 Sz. P. nr 148 Sz. P. nr 111 Sz. P. nr 117 Punkty
Bramki Miejsce

Sz. P. nr 41 X 6:0 2:0 1:3 6      9:3 II

Sz. P. nr 148 0:6 X 0:7 0:7 0     0:20 IV

Sz. P. nr 111 0:2 7:0 X 3:1 6     10:3 III

Sz. P. nr 117 3:1 7:0 1:3 X 6      11:4 I

Sprostowanie
We wrześniowym numerze „dwunastki” podawaliśmy adresy placówek
opiekuńczych i edukacyjnych w XII Dzielnicy Bieżanów – Prokocim. Nie
zostały jednak uwzględnione dwie inst ytucje: Szkoła Specjalna nr 150
przy ul. Dygasińskiego 25 i miesz czące się w t ym samym budynku
Przedszkole nr 3. Przepraszamy za to niedopatrzenie. 

Lista przychodni
pełniących dyżur nocny

os. Krakowiaków 43 tel. 12 644 51 38

ul. Komorowskiego 12 tel. 12 357 14 75

ul. Szwedzka 27 tel. 12 269 90 95

al. Pokoju 4 tel. 12 411 83 96

ul. Łazarza 14 tel. 12 424 42 59

ul. Galla 24 tel. 12 294 73 83

ul. Rusznikarska 17 tel. 12 357 50 10

os. Jagiellońskie 1 tel. 12 644 12 72

os. Niepodległości 2 tel. 12 644 12 72

ul. Kutrzeby 4 tel. 12 656 34 84

ul. Bochenka 12 tel. 12 631 94 20
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