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Dnia 6 grudnia, jak co roku, dzieciaki na całym
świecie ze zniecierpliwieniem oczekują na przyby-
cie niezwykłego gościa, jakim jest Święty Mikołaj.

Również w Klubie Kultury „Zachęta” Spół -
dziel ni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” najmłodsi
mieszkańcy osiedla wyczekiwali tego ważnego
dla nich spotkania. Tak jak od wielu lat, w porozu-
mieniu z Parafią Miłosierdzia Bożego, Miejskim
 Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Administra-
cją Osiedla Nowy Prokocim zaprosiliśmy na orga-
nizowane przez nas „Mikołajki” około stu dzieci,
których rodziny znajdują się aktualnie w trudnej
sytuacji materialnej.

Przybycie Świętego Mikołaja poprzedzone
zostało fascynującym występem, który wywołał
uśmiech oraz radość na twarzy każdego dziecka. 

Święty Mikołaj w Klubie Kultury
„Zachęta”

ciąg dalszy na stronie 2
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Pomimo bogatych wrażeń i wielu przeżyć, uczestnicy spotkania nie zapomnieli na kogo tak naprawdę
czekają. W końcu dzieci doczekały się przybycia orszaku Świętego Mikołaja. Po zapewnieniu, że cały rok
były bardzo grzeczne, Mikołaj rozpoczął wręczanie im prezentów. Choć czasem lekko onieśmielone obec-
nością tak dostojnego gościa, to jednak wszystkie dzieciaki z radością podchodziły, by odebrać od Mi-
kołaja prezenty. Te bardziej śmiałe wskakiwały Mu na kolana, by pozować do pamiątkowego zdjęcia, które

w przyszłości będzie miłym wspomnieniem.
Radość dzieci z otrzymanych prezentów była możliwa dzięki

hojności współpracujących z nami od wielu lat firmom oraz ludziom,
którzy zaufali, iż przekazywane do naszej dyspozycji dary zostaną
wykorzystane uczciwie i w należyty sposób. Najlepszym wyrazem
podziękowania był uśmiech dzieci, jednak prowadzący spotkanie
w imieniu uczestników imprezy, Klubu Kultury „Zachęta” oraz Sto-
warzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” podziękował wszystkim
niezawodnym od wielu lat sponsorom. W tym roku za wieloletnie
i znaczące wspieranie naszej działalności w szczególny sposób  zo -
stały wyróżnione firmy POLOmarket Sp. z o.o. oraz Pan Włodzimierz
Meres, reprezentujący FHU SANIT-BUD, którym Mikołaj wręczył wy-
różnienia „Dar Serca”, ustanowione w 2010 roku przez Stowarzysze-
nie „Przyjaciele”.

Mamy nadzieję, że tegoroczna akcja nie była ostatnią i że
w przyszłym roku ponownie Święty Mikołaj zawita do Klubu Kultury
„Zachęta”, by uszczęśliwiać najmłodszych mieszkańców osiedla.

Zapraszamy na stronę www.stowarzyszenie-przyjaciele.org,
gdzie w galerii zamieścimy zdjęcia z tegorocznych Mikołajek.

Klub Kultury „Zachęta” S.M. Nowy Prokocim 

LOKALNI PATRIOCI NAGRODZENI
Święto Niepodległości już za nami, ale

warto jeszcze raz zatrzymać się na tym, jak ten
dzień prze żywały dzieci i młodzież z Bieża nowa.
Jak się okazuje młode pokolenie nie zapomina
o swojej ojczyźnie. Uczestnicy konkursu poezji
patriotycznej wykazali się dużym poczuciem
świadomości narodowej i niemałą odwagą.
Jakub Godula, Zuzanna Godula i Agnieszka Wiś-
niewska zostali zwycięzcami tegoż konkursu,
który zorganizowała pani Anna Leszczyńska-
Lenda, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
w Krakowie-Bieżanowie. Konkurs odbył się
w dniu w dniu 9. listopada 2011 roku w Katolic-
kim Domu Kultury EDEN. Konkurencja była silna,
bo w szranki stanęło po kilkunastu uczestników
w trzech trzy kategoriach wiekowych.

Święty Mikołaj w Klubie Kultury „Zachęta” dokończenie ze strony 1
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WYDARZYŁO SIĘ
W DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM I NIE TYLKO…

2.11. Jesienny objazd ogródków jordanowskich 
4.11. Wyborcze zebranie w Towarzystwie Przyjaciół Bieżanowa 
11.11. „93 – Rocznica Odzyskania Niepodległości” 
15.11 i 22.11 Omówiono założenia do reformy transportu publicznego

w Krakowie
25.11 Spotkanie z panią Prezydent Anną Okońską-Walkowicz w sprawie

reformy MDK 

28-29.11Omówiono wstępnie zakres prac remontowych w zakresie dróg
i chodników na rok 2012.

Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa ma „nowego” prezesa 
Rada I Zarząd Dzielnic XII serdecznie gratulują ponownego wyboru na
 Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa panu Zygmuntowi Szewczykowi. 

Laureatami tegorocznego konkursu zostali:

W kategorii uczniów klas I-III:
I miejsce: Jakub Godula, uczeń klasy III b
II miejsce: Nikola Dąbrowska, uczennica klasy I a
III miejsce: Aleksandra Michalik, uczennica klasy I a
III miejsce: Filip Gastoł, uczeń klasy II b

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce: Zuzanna Godula, uczennica klasy V c
I miejsce: Agnieszka Wiśniewska, uczennica klasy V a
II miejsce: Anna Lewińska, uczennica klasy VI b
III miejsce: Karolina Sąsiadek, uczennica klasy V a
III miejsce: Aleksandra Wiśniewska, uczennica klasy V a

W kategorii gimnazjum:
wyróżnienia: Katarzyna Michałek oraz Klaudia Żak.

Uczestnicy konkursu byli oceniani przez jury w składzie: Marta Biernat,
Barbara Kumon, Anna Leszczyńska-Lenda. Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy i nagrody rzeczowe: książki, płyty CD, materiały plastyczne. Dodat-
kowym wyróżnieniem dla laureatów pierwszych miejsc była recytacja wier-
szy przy Pomniku Poległych Bieżanowian w dniu 11. listopada w czasie
obchodów Święta Niepodległości.

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom wspaniałych recytacji,
szczególne podziękowania kieruję do organizatorki konkursu pani Anny Lesz-
czyńskiej-Lendy oraz koleżanek-nauczycielek, które swoją pracą służą dzie-
ciom, a także zachęcają do uczestnictwa w kulturze. W tym roku uczestnicy
konkursu byli przygotowani przez: Katarzynę Ptak, Barbarę Kumon, Lidię
 Salawę, Renatę Tylek, Martę Biernat, Ewę Miłaszewską, Barbarę Czarnecką.

Marta Biernat
Fot. Stanisław Kumon
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Na przedostatniej Sesji Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim, Radni
dokonali przesunięć finansowych, które poprzez rozszerzenie zakresów
realizowanych zadań powierzonych w placówkach oświatowych, pozwolą
na maksymalnie wykorzystanie wszystkich pozostałych środków, i tak:
– w Szkole Podstawowej nr 123 dodatkowo uda się dokonać wymiany

wykładziny w sali komputerowej;
– w Przedszkolu Samorządowym nr 176 zrealizowany zostanie częś-

ciowo remont kuchni;
– w Przedszkolu Samorządowym nr 49 wykonany zostanie remont su-

fitu oraz malowanie korytarza przedszkolnego.

Również część środków finansowych pozostałych w ramach zdań prioryte-
towych, została przeznaczona na doposażenie w sprzęt sportowy ZSO nr 12
przy ul. Telimeny 9 – kwota 800 zł i KS Kolejarz – Prokocim kwota 700 zł.

Ponieważ prognozowane przez Zakład Infrastruktury Sportowej w Krakowie
oszczędności z utrzymania boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko – Orlik
2012” nr 1 wyniosą aż 4 000 zł, środki te pozwolą doposażyć kluby sportowe
z terenu Dzielnicy XII w sprzęt sportowy, co podniesie na wyższy poziom rea-
lizację procesu szkoleniowego. I tak, dodatkowe środki dostaną: KS Bieżano-
wianka – kwota 1 000 zł, KS Kozłówek – kwota 1 000 zł, KS Contra 06 – kwota
1 000 zł oraz Orlik przy ul. Jerzmanowskiego 4 – kwota 1 000 zł.

Radni Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim poparli starania Dyrekcji Szkoły
Podstawowej nr 124 w Krakowie o odzyskanie lokalu (obecnie mieszkanie
służbowe) na cele dydaktyczne oraz starania Dyrekcji Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 12 przy ul. Telimeny w Krakowie odnośnie modernizacji
boisk szkolnych.

W związku z pogarszającą się sytuacją komunikacyjną mieszkańców Dziel-
nicy, Rada Dzielnciy XII złożyła wniosek do Zarządu Infrastruktury Komu-
nalnej i Transportu w Krakowie o zmianę trasy autobusów 522 i 463 oraz
zmianę linii 51 na całotygodniową z jednoczesnym zwiększeniem częstot-
liwości kursowania tychże linii. Nowe trasy wg wskazania: linia 522 – prze-
kierowanie przez ul. Kamieńskiego; nowa linia autobusowa 463 z osiedla
Na Kozłówce do Kombinatu przez ul. Ćwiklińskiej, Półłanki i Klasztorną.
W uzasadnieniu wniosku znalazły się następujące wyjaśnienia:
• Od wakacji przestały kursować linie 103 i 163, na pozostałych liniach

nastąpiły drastyczne cięcia. Jedynym odszkodowaniem były dodat-
kowe kursy na linii 51.

• Po spotkaniu w siedzibie Rady ZIKiT zobowiązał się do wprowadzenia
rekompensaty za 103 w postaci przekierowania linii 522 ulicą Kamień-
skiego i wzmocnienie jej dodatkowymi kursami oraz utrzymanie linii
163 w godzinach szczytu komunikacyjnego. Tymczasem obecnie 522
jeździ starą trasą, bez wzmocnienia dodatkowymi kursami, wprowa-
dzono zaś linię 463, która jest całkowicie nieprzydatna, gdyż ma za-
ledwie trzy kursy w ciągu dnia! Dodatkowo zostały zabrane kursy z linii
51, która miała być rekompensatą za kasację 163!

• Nowa trasa linii 522 wzmocni linię 173, która to była wspierana przez
linię 103, dodatkowo nie będzie dublować tramwajów zgodnie
z założeniami nowej siatki komunikacyjnej, Jednoczesne zwiększenie
jej częstotliwości kursowania (minimalnie co 20 minut) zwiększy at-
rakcyjność tej linii wśród mieszkańców, takim jakim cieszy się linia 304,
kursująca cztery razy w ciągu godziny.

• Linia 463 w żaden sposób nie służy mieszkańcom, wnioskujemy więc
o szybkie połączenie Bieżanowa do Nowej Huty poprzez most Wandy.
Linia ta powinna zaczynać swa trasę na wysokości osiedla Kozłówek,
aby "zebrać" mieszkańców z Kozłówka, Prokocimia, Bieżanowa i Złocie-
nia oraz powinna mieć normalną regularną częstotliwość (szczególnie,
że trasa będzie krótsza); linia o trzech kursach na dzień, tak jak obecne
463, z góry jest spisana na porażkę.

• Linia 51 powinna być linią całotygodniową, a nie kursować tylko w dni
powszednie.

• Dzielnica XII jest dzielnicą bardziej zaludnioną choćby wobec Dzielnicy
XI, która to ma bardzo częste i całotygodniowe połączenie z centrum linią
50 oraz szybką trasą (nie przez centrum) z Nowa Huta poprzez linię 174.

Radni ustalili również listę rankingową zadań powierzonych w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Zadana te będą sukcesywnie
realizowane w 2012 r.

Osiedle Prokocim Nowy – kwota 164 000 zł
1. Remont chodnika od ul. Ściegiennego do ul. Republiki Korczakowskiej
2. Remont chodnika przy ul. Teligi 10, 12, 14
3. Dojście do klatek – blok nr 22 Teligi
4. Remont ul. Jerzmanowskiego – kontynuacja od ul. Kurczaba
5. Miejsca parkingowe przy ul. Jerzmanowskiego wg wskazań Dzielnicy
6. Oświetlenie ogródka jordanowskiego przy bloku Teligi 16
Osiedle Prokocim Stary – kwota 230 000 zł
1. ul. Karpacka – remont chodnika
2. ul. Ściegiennego – remont chodnika od strony K. Wallenroda do ul.

Bieżanowskiej
3. ul. Górników- remont chodnika wg wskazań
4. Nakropienie ul. Młodzieży i Nad Potokiem (boczna)
Osiedle Kozłówek – kwota 145 000 zł
1. Remont chodnika przy ul. Na Kozłówce 4
2. Parking przy ul. Okólnej 3,5, 7
3. Remont chodnika ul. Okólna 28
Osiedle Rżąka – kwota 100 000 zł
1. Remont chodników w ul. Rydygiera i ul. Kosocickiej
Osiedle Stary Bieżanów – kwota 230 000 zł
1. Budowa chodników przy ul. Jaglarzów i ul. Lipowskiego
2. Remont chodnika przy ul. Półłanki od ul. Bieżanowskiej do torów 

kolejowych
3. Remont chodników wg wskazań
Osiedle Bieżanów Nowy – kwota 231 000 zł
1. Remont chodników w ul. Ćwiklińskiej
2. Remont sięgacza z ul. Aleksandry 3
3. Remont parkingu przy ul. Mała Góra 16
4. Remont chodnika przy ul. Mała Góra
Osiedle Złocień – kwota 100 000 zł
1. Remont pętli autobusowej MPK

Dodatkowo Rani postanowili rozdysponować rezerwowe środki finansowe
z 2012 r. na następujące zadania priorytetowe:
– wykonanie kosztorysu remontu sali gimnastycznej w ZSO nr 12 –

kwota 1 000 zł;
– montaż umywalek o regulowanej wysokości w Zespole Szkół Specjal-

nych nr 11 w Krakowie – kwota 4 000 zł;

Radni przeznaczyli z rezerwy zadań priorytetowych na 2012 rok środki fi-
nansowe w wysokości 50 000 zł na Doposażenie Parku Aleksandry Krakowie.

Rada wydała także negatywne opinie dla następujących inwestycji na tere-
nie Dzielnicy:
– Budowa zespołu garaży szeregowych wraz z drogą dojazdową i z in-

frastrukturą techniczną oraz trzema wjazdami przy ul. Agatowej w Kra-
kowie. Działki te zgodnie z obowiązującym prawem przy zmianie prze-
znaczenia w pierwszej kolejności winny być zwrócone na prawach
pierwokupu poprzednim właścicielom.

– Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 4 bu-
dynków), budowa budynku handlowo-usługowego, naziemnych
miejsc postojowych i dróg wewnętrznych przy ul. Kwatery w Krakowie.

– Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudo-
wie szeregowej (do 5 budynków po 4 segmenty), budowa zespołu bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 6 budynków), budowa bu-
dynku handlowo – usługowego, naziemnych miejsc postojowych i dró
wewnętrznych przy ul. Kwatery i ul. Czarnochowickiej w Krakowie.

– Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym, wewnętrzną drogą dojazdową oraz budową zjazdów przy
przy ul. Świdzińskiego/Szastera w Krakowie.

Rada Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim zawnioskowała do Prezydenta
Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego następujących zadań inwestycyjnych:
– Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII;
– Budowa parkingu przy ul. Kurczaba;
– Budowa skate-parku w parku Lilli Wenedy;
– Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popiełuszki;
– Rozbudowa Parku Aleksandry.

Opracowała: Patrycja Bień

Z PRAC RADY DZIELNICY XII
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Porozmawiajmy o nowym przedszkolu na Bieżanowie
Od 1 października 2011 roku pojawiła się na mapie naszej dzielnicy

nowa placówka oświatowo-wychowawcza – Przedszkole Niepubliczne Eko-
Skrzat, które swoją siedzibę ma przy ulicy Rakuś 72 w Starym Bieżanowie.
Rozmawiam z założycielką i właścicielką nowego Przedszkola, Panią Kata-
rzyną Kruczek.
Wiesław Kiełbasa: Dlaczego zdecydowała się Pani na założenie Przed-
szkola?
K.K.: Nie każdy ma to szczęście i może łączyć życie zawodowe z zaintereso-
waniami. Zawsze lubiłam przebywać z dziećmi i gdy nadarzyła się okazja
otworzenia przedszkola długo się nie zastanawiałam, tylko wzięłam się do
działania. Możliwość kreatywnego tworzenia i modyfikowania własnego
przedszkola, co prowadzi do coraz skuteczniejszego uszczęśliwiania uczęsz-
czających do niego dzieci, daje mi wiele radości i poczucie spełnienia.
W.K.: Dlaczego taka nazwa?
K.K.: Nazwa nie jest przypadkowa – można zażartować, że „Eko Skrzat” to
umowne określenie dla naszego przedszkolaka. O ile słowo „skrzat” jest po
prostu sympatycznym określeniem dziecka, nawiązującym do magicznego
świata bajek, o tyle słowo „Eko” zdradza co nieco o profilu naszego przed-
szkola. Wiąże się ono z naszą intencją zarażenia dzieci myśleniem proeko-
logicznym już od najmłodszych lat.
W.K.: Jak to się przełoży na realizację programu nauczania?
K.K.: W ramach zajęć dydaktycznych realizujemy edukację proekologiczną.
Celem tej edukacji jest uwrażliwienie dzieci na otaczające środowisko oraz
uświadomienie im, iż każdy z nas jest odpowiedzialny za jego stan.
Wpajanie dzieciom tych wartości w tak młodym wieku powinno owocować
w przyszłości łatwiejszym uzyskaniem przez nie wewnętrznego spokoju
i życiem w zgodzie z otoczeniem.

W.K.: Co jeszcze może Pani powiedzieć na temat swojego przedszkola?
K.K.: Przedszkole otoczone jest zielenią i zlokalizowane na uboczu – z dala
od hałaśliwych dróg czy uciążliwych zakładów. Nasze przedszkole jest pla-
cówką dość kameralną – posiada dwa oddzielne pomieszczenia do zabawy
w grupach po ok. 15 dzieci oraz łazienkę dostosowaną dla potrzeb malu-
chów. Ponadto są jeszcze osobne pomieszczenia dla pracowników oraz
kuchnia do przyrządzania dzieciom posiłków. Posiadamy też własny ogród
z placem zabaw do dyspozycji o każdej porze dnia.
W.K.: Czym chciałaby Pani zachęcić rodziców do przyprowadzania swoich
dzieci?
K.K.: Przyprowadzając do nas swoje pociechy, rodzice powierzają je w ręce
wykwalifikowanej i uzdolnionej kadry. Mówimy tu zarówno o wykształceniu,
doświadczeniu, jak i osobowościowych predyspozycjach do pracy z malu-
chami. Ważne też jest odpowiednie podejście do dzieci. Oferujemy bogaty
pakiet zajęć dydaktycznych: m.in. j. angielski, rytmika, gimnastyka korek-
cyjna, zajęcia teatralne, zajęcia ceramiczne, zajęcia plastyczne, zajęcia z lo-
gopedą oraz opieka psychologa. Oczywiście wszystkie te zajęcia są wliczone
w koszt miesięcznego czynszu. 
W.K.: W jakich godzinach funkcjonuje przedszkole?
K.K.: Przedszkole otwarte jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7:00 – 18:00. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę
internetową – www.ekoskrzat.com.pl lub/i proszę o kontakt na dane znaj-
dujące się na stronie.
W.K.: Życzę zatem Pani, jak i kadrze Przedszkola zrealizowania tych ambit-
nych celów i wrośnięcia na stałe w pejzaż Bieżanowa.

Rozmawiał Wiesław Kiełbasa

VIII Dni Prokocimia „My, harcerska wiara”
5 listopada 2011 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 61 im. Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego już po raz ósmy zostały zorganizowane Dni Pro-
kocimia, impreza adresowana do społeczności szkolnej i lokalnej. Tego-
roczne obchody odbyły się pod hasłem „My, harcerska wiara” i miały na celu
zapoznanie uczestników ze stuletnią historią harcerstwa, zwłaszcza tego
prokocimskiego, oraz z możliwościami rozwoju jakie organizacja daje dzie-
ciom w wieku szkolnym. Całość została przygotowana przy współpracy
z phm. Patrycją Gołębiowską, komendantką szczepu „Gwieździsty” im. Gen.
M. Zaruskiego, której na czas trwania imprezy pani dyrektor przekazała sym-
boliczny klucz do bram szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od zapalenia kominka przez panią dyrek-
tor Urszulę Banaś i zastępcę dyrektora Honoratę Konopek, najstarszego har-
cerza z 17PgDH „Asteroid”- hm. Zbigniewa Jaglarza, komendanta szczepu
w latach 1964-1973 oraz najmłodszego zucha
z 17PgGZ „Przyjaciele Zorro”. Wspólne odśpiewa-
nie piosenki „Płonie ognisko i szumią knieje” ofi-
cjalnie rozpoczęło spotkanie z prokocimskim
harcerstwem. 

Młodzież, rodzice i goście obejrzeli prezen-
tację multimedialną o historii skautingu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jego stuletniej tradycji
na prokocimskiej ziemi. Harcerze i zuchy
działający na terenie SP61 opowiedzieli o zna-
czeniu krzyża harcerskiego, lilijki i znaczka zucha
Skecz pt. „Zbiórka przyszłości” rozbawił uczestni-
ków spotkania. Wszystkie działania przeplatane

były żywiołowymi okrzykami i zabawami harcerskimi. Na zakończenie
pierwszej części obchodów VIII Dni Prokocimia odśpiewano „Pieśń pożeg-
nalną”, związano krąg i przesłano „iskierkę przyjaźni”. 

Wielką atrakcją tego dnia był przygotowany przez harcerzy bieg pat-
rolowy. Dzieci wraz z rodzicami przystąpili do dwunastu konkurencji, takich
jak pakowanie plecaka, rozkładanie namiotu, budowa wieży z papieru czy
sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczest-
nicy biegu otrzymali symboliczne nagrody i dyplomy, które wręczyła pani
dyrektor Urszula Banaś i druhna Patrycja Gołębiowska.

Na terenie szkoły można było zwiedzić wystawę poświęconą 100-let-
niej historii harcerstwa w Krakowie – Prokocimiu, jak również wziąć udział
w loterii fantowej przygotowanej przez harcerzy szczepu „Gwieździsty”.

Zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 61 w Kra-
kowie przy organizowaniu VIII Dni Prokocimia po
raz kolejny ukazało, jak wielką wagę przywiązuje
się w tym środowisku do poznawania historii
i kultywowania tradycji „małej ojczyzny” wśród
uczniów, rodziców i ludzi związanych z Prokoci-
miem w myśl słów tak często śpiewanej przez
uczniów SP61 piosenki zespołu Gawęda:

„Jesteśmy stąd, jesteśmy stąd,
nad Wisłą nasze gniazda. 
Tu każdy kąt znajomy jest 
i grudka ziemi każda(…)” 

Opracowała Natasza Tchórz
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Śladami Jana Pawła II na ziemi litewskiej
W dniach 16-21 października 2011 r. uczniowie Gimnazjum nr 29 im.

Jana Pawła II w Krakowie brali udział w 10. już wymianie międzynarodowej
z zaprzyjaźnioną Szkołą Średnią im. W. Syrokomli w Wilnie. Niektórzy z nas
znali już wcześniej osoby, u których mieli gościć. Jak zawsze czekali na nas
z wielką radością i już pierwszego dnia pokazali nam uroki swojego miasta.
Nazajutrz wzięliśmy udział w bardzo ważnym przedsięwzięciu szkoły – uro-
czystej Konferencji Polskich Szkół na temat „Polska i Litwa za czasów Ja-
giellonów”. Przedstawiliśmy swój projekt przygotowany w Polsce, za który
otrzymaliśmy pochwały i podziękowania. Przyjaciele z Litwy przygotowali
dla nas wiele wspaniałych występów, a następnie zwiedzaliśmy zabytki
Wilna z panią przewodnik. Wielka atrakcją tegorocznej wizyty był dwu-
dniowy pobyt nad Morzem Bałtyckim. Podziwialiśmy nadmorskie kurorty,
takie jak: Połonga, Kłaipeda i Nida, oglądaliśmy Mierzeję Kurońską. Po dro-
dze odwiedziliśmy miejsca kultu religijnego związane z Janem Pawłem II –
w Cytowianach oraz Górę Krzyży w Szawle, na której zostawiliśmy w imie-
niu naszego gimnazjum krzyż z intencją. Następnie ksiądz prałat Józef Ja-
kubiec, który nam towarzyszył, odprawił mszę w pobliskim kościele. Nad

morzem zwiedziliśmy. m.in. piękny Pałac Tyszkiewiczów ,w którym znajduje
się muzeum bursztynu. Wychodziliśmy też na „Górę czarownic”, zachwyca-
liśmy się też pięknymi plażami nad Bałtykiem, a w miejscowości Nida zwie-
dziliśmy muzeum Tomasza Manna. W piątym, ostatnim dniu wymiany, by-
liśmy już w Wilnie z rodzinami uczniów, którzy nas gościli. Niektórzy wybrali
się do Trok, aby zobaczyć piękny zamek na jeziorze. Mieliśmy też okazję
spróbować kebinów, czyli tradycyjnego litewskiego dania. Wieczorem przy-
szedł czas na rozstanie. Ciężko nam było zostawić przyjaciół i rodziny, z któ-
rymi tak bardzo się zżyliśmy. Były łzy i zapewnienia, że w przyszłym roku
szkolnym wszyscy zobaczymy się znowu, ale już w Krakowie.

Wymiana do Wilna 2011 r. przeszła do historii. Była atrakcyjna, w ro-
dzinnej atmosferze, towarzyszyła jej modlitwa i skupienie w miejscach
szczególnych. Bardzo dziękujemy paniom M. Pszczole, Z. Skoczylas i M. Za-
krzewskiej za organizację i opiekę tegorocznego wyjazdu.

Katarzyna Jania
uczennica kl. 2 c Gimnazjum nr 29

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA U „LAJKONIKA”
Będę uczył się i bawił,
Będę pięknie śpiewał.
Gdy ktoś weźmie mi zabawkę,
Nie będę się gniewał.
Dziś przyrzekam mamo, tato,
Nie będę już płaczkiem.
Od dziś będę samodzielnym
Dobrym przedszkolaczkiem.

Tradycją w Przedszkolu nr 87 „Lajkonik” jest uroczys-
tość „Pasowania na przedszkolaka”. Corocznie, na przełomie
października i listopada, najmłodsze dzieci gromadzą
wokół siebie swoich najbliższych, by zaprezentować im
swoje umiejętności aktorsko – wokalne oraz złożyć uro-
czystą przysięgę. Również w tym roku, w poczet „prawdzi-
wych przedszkolaków” wstąpiły dzieci z grupy I i II. Po części
artystycznej i odśpiewaniu hymnu przedszkola, dzieci
złożyły obietnicę. Kolejno, Pani Dyrektor osobiście, wielkim
ołówkiem dotknęła ramienia każdego wychowanka, wy-
powiadając słowa „PASUJĘ CIĘ NA PRZEDSZKOLAKA
PRZEDSZKOLA NR 87”. Na zakończenie każdy przedszkolak
otrzymał okolicznościowy dyplom oraz słodki upominek.
Wszystkim naszym Wychowankom i ich Rodzicom życzymy
samych dobrych dni i dużo uśmiechu!

Elżbieta Bielak
Katarzyna Pelczar - Mamel
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Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa 
Dla Dyrektor Przedszkola Nr 150 Pani Danuty Lis

W roku 2011 zostały przyznane przez Prezydenta Miasta Krakowa prof.
Jacka Majchrowskiego nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno – wychowanej. Nasza Dzielnica była reprezentowana przez Da-
nutę Lis – Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 150 w Krakowie, z sie-
dzibą przy ul. Teligi 28. Pani Dyrektor przedszkola otrzymała Nagrodę
Prezydenta Miasta Krakowa po 4 latach swojej pracy zarządzając Samo-
rządowym Przedszkolem Nr 150. Ta placówka oświatowa już z daleka jest
rozpoznawana po zielono-błękitnej elewacji budynku oraz widniejącym na
niej graficznym symbolu żółtego słońca. Opinie mieszkańców dzielnicy dwu-
nastej dotyczące codziennej pracy przedszkola są pozytywne i pokrywają
się z decyzją Prezydenta Miasta. Przedszkole realizuje założenia dotyczące
stałej współpracy z rodzicami oraz instytucjami działającymi na terenie dziel-
nicy, organizuje atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa, prowadzi działania
sprzyjające promocji i ochronie zdrowia, przekazuje wiedzę o poszanowa-
niu środowiska, stwarza optymalne warunki opieki i wychowania każdemu
dziecku. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy to osoby doświadczone,
z wysokimi kwalifikacjami oraz sercami otwartymi na potrzeby wszystkich
dzieci. W godzinach popołudniowych w placówce często odbywają się
bezpłatne warsztaty dla dzieci i ich rodziców prowadzone przez nauczycieli
i zaproszonych specjalistów. Są to między innymi: warsztaty stymulacyjno –
terapeutyczne: „Mamo, tato pobaw się ze mną”, warsztaty plastyczne, kółko
ekologiczno – doświadczalne, warsztaty prozdrowotne itp. Efekty pracy
przedszkola zostały dostrzeżone i wyróżnione w postaci wielu dyplomów,
podziękowań , które można zobaczyć w holu przedszkolnym, są to np.: Wy-
różnienie w konkursie EduEKO zorganizowanym przez Gazetę Krakowską
i Firmę Ikea, Certyfikat Bezpiecznego Przedszkola w Bezpiecznej Dzielnicy,
Certyfikat Wielkiego Serca od Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kra-
kowie, Certyfikat „Przyjaciele Natury” przyznany przez Fundację „Nasza Zie-
mia” i Firmę Tymbark, Podziękowanie za ogromny wkład podczas ogólno-
polskiej akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych,

Podziękowanie za coroczny udział w „Szlachetnej Paczce” organizowanej
przez Stowarzyszenie Wiosna na rzecz rodzin potrzebujących pomocy
i wsparcia finansowego oraz wiele dyplomów indywidualnych dla dzieci za
udział w konkursach, turniejach i przeglądach. Z okazji tak zaszczytnego wy-
różnienia dla Pani Dyrektor Danuty Lis od Prezydenta Miasta Krakowa prof.
Jacka Majchrowskiego również Rada Dzielnicy XII składa gratulacje i dzię-
kuje za wzorowe prowadzenie placówki. Gratulujemy i dziękujemy również
całej załodze Przedszkola Nr 150 i życzymy dalszych sukcesów w trudnej
pracy na rzecz najmłodszych mieszkańców naszej Dzielnicy XII.

Lasota Mieczysław

PATRONI Z ŻABIEJ 
W SERCU KRAKOWA

14 października 2011r. w Dniu Edukacji Narodowej nasza szkoła uczest-
niczył w Paradzie Patronów, która odbyła się w ramach realizowanego pro-
jektu Patriotyczny Kraków. Impreza objęta była patronatem Prezydenta
Miasta Krakowa . Pochód dzieci i młodzieży z udziałem reprezentacji kra-
kowskich szkół przemaszerował ul. Bernardyńską, ul. Grodzką, wokół Rynku
Głównego, a potem pod scenę mieszczącą się przy Wieży Ratuszowej.
Barwny korowód patronów wzbudził ciekawość mieszkańców Krakowa , tu-
rystów; obecna była TV Kraków, fotoreporterzy, dziennikarze prasowi
i rozgłośni radiowych.

Następnie uczniowie przebrani i ucharakteryzowani za patronów swo-
ich szkół wystąpili na scenie. Uczniowie ZSOI nr 4 zaprezentowali się jako
Polscy Nobliści. W. Szymborska, M. Skłodowska-Curie, H. Sienkiewicz,
W. Reymont, Cz. Miłosz i L. Wałęsa ciągle inspirują dzieci i młodzież do po-
dejmowania wyzwań, rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Nasi
uczniowie przebrani za Noblistów cieszyli się zainteresowaniem krakow-
skich mediów, m.in. udzielali wywiadów, w których mówili o tym, że Parada
Patronów to ciekawy i oryginalny sposób na spędzenie tego wolnego od
zajęć edukacyjnych dnia. 

Społeczność ZSOI nr 4
otrzymała od organizatorów
pamiątkowe dyplomy oraz
pięknie wydany Poczet Prezy-
dentów Miasta Krakowa. 

To był wspaniały dzień,
wspaniała Parada Patronów,
wspaniała lekcja patriotyzmu.

Nauczycielki ZSOI nr 4 
Elżbieta Olszewska

Marta Ziobro
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Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII – REAKTYWACJA
Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII istnieje i działa już od kilku lat. Nie do

końca zauważana i doceniana, ale wraz z nowym składem i zarządem
chcemy to zmienić. 20 osobowa grupa ma za zadanie odmienić naszą dziel-
nicę i sprawić, aby ludzie nie patrzyli na młodzież tylko przez pryzmat złych
stereotypów.    Na zebrania naszej rady przychodzą uczniowie z gimnazjów
nr 29, 30, 32, a także z liceów numer XV i XXV. Spotykamy się regularnie za-
zwyczaj co 2 tygodnie. Obrady nie trwają długo bo 1 godz 30 min, ale są
bardzo owocne. 28 listopada odbyło się już 6 posiedzenie. Nasi radni to
w większości członkowie, a nawet przewodniczący samorządów uczniow-
skich w swoich szkołach. Jesteśmy aktywni, ambitni i kreatywni. Mamy także
wiele pozytywnej energii, która napędza nasze działania. Mimo, że jesteśmy
z różnych szkół świetnie się dogadujemy i współpracujemy ze sobą. Do-
tychczas udało nam się: wybrać zarząd w składzie przewodniczący Jan Je-
lonek, zastępca przewodniczącego Konrad Chlebda oraz sekretarz i także
zastępca przewodniczącego Julia Brożek, w najbliższym czasie organizu-

jemy 2 konkursy na design
"DWUNASTKI" i na logo Dzielnicy
XII, (które będą trwały od grud-
nia do marca), podjęliśmy  już
także działania w celu przepro-
wadzenia młodzieżowego prze-
glądu talentów w naszej dziel-
nicy o nazwie "Bitwa na Talenty",
który odbędzie  się pod koniec
marca. Planujemy zorganizować
koncert, w którym wezmą udział

młodzieżowe zespoły muzyczne oraz laureaci "Bitwy na Talenty". Podczas
tej imprezy będą wyświetlane filmy krótkometrażowe na temat bezpie-
czeństwa. Chcielibyśmy, aby w szkołach pojawiły się kosze do segregacji
odpadów, a naszej dzielnicy więcej stojaków, do których można przypiąć
rowery. Wśród naszych działań nie zabraknie turniejów sportowych i im-
prez okolicznościowych.    Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII to grupa aktyw-
nych młodzieniaszków, chłopców i dziewcząt, którzy podejmują wiele
działań. Aby udało nam się je zrealizować potrzebne jest wsparcie
i współpraca z mieszkańcami Dzielnicy XII.

Laureaci ze Szkoły Podstawowej nr 111
Wiele prowadzonych badań wskazuje, że nie maleje liczba młodych

ludzi podejmujących działania niosące ze sobą ryzyko negatywnych kon-
sekwencji dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Zachowania te są naj-
częściej sposobami na załatwienie ważnych spraw życiowych, których nie
mogą oni lub nie potrafią załatwić inaczej. Niezmiernie istotne jest wczesne
podejmowanie profilaktyki pierwszorzędowej, której celem byłoby promo-
wanie wśród dzieci zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji. 

Żadne działania profilaktyczne nie zastąpią oczywiście wychowania,
jasnego systemu wymagań, otwartości na problemy, konsekwencji w rea-
gowaniu na nie tak w domu jak i w szkole, ale niewątpliwie mogą być ich
uzupełnieniem.

Szkoła Podstawowa nr 111 od kilku już lat aktywnie włącza się w kam-
panię „Zachowaj Trzeźwy Umysł" realizowaną pod honorowym patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki oraz Komendanta Głównego Policji. 

Jednym z najważniejszych jej celów jest promowanie konstruktywnych
postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zacho-
wań prospołecznych. Ma być to alternatywa wobec wielu patologii, szcze-
gólnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W tym roku w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Rosnę, myślę,
dbam", realizowanym w ramach wspomnianej kampanii, wyróżniona zos-
tała uczennica klasy IV naszej szkoły Zosia Jurowska. Gratulujemy.

Z profilaktyką nierozerwalnie związana jest troska o szeroko rozumiane
bezpieczeństwo dzieci. Nasza szkoła była jedną z pierwszych szkół podsta-
wowych (rok 2009), które otrzymały Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpie-
czeństwo”. Był on ukoronowaniem dwuletnich działań szkoły podjętych
w ramach programu realizowanego pod kierunkiem Komendy Wojewódz-
kiej Policji „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa”. W tym roku – na pod-
stawie audytu przeprowadzonego przez zespół certyfikacyjny – tytuł ten
został nam przyznany na kolejne lata.

Oprócz prowadzenia działań „systemowych” staramy się uczestniczyć
w kampaniach promujących bezpieczeństwo. Z okazji Czwartego Europej-
skiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Młodzieżowy Dom Kul-
tury działający przy al. 29 Listopada, zorganizował przy współudziale Ko-
mendy Miejskiej Policji w Krakowie konkurs „Z klasy na pasy”. W kategorii
„Makieta miasteczka komunikacyjnego” drugie miejsce zajęli nasi ucznio-
wie Aleksandra Novak, Bartosz Ślusarek i Igor Ważydrąg, z klasy V b, pra-
cujący pod kierunkiem p. Piotra Romanowicza, nauczyciela informatyki
i techniki. 

Również gratulujemy.
kordynator projektów z ramienia szkoły

Kazimierz Słupek – pedagog szkolny
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Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi
w Samorządowym Przedszkolu Nr 176 w Krakowie

Szacunku do otaczającego świata należy uczyć się już od najmłodszych
lat. Wiek przedszkolny jest okresem, w którym dziecko poznaje świat po-
przez zabawę, dlatego uczy się szybko i z przyjemnością. Budzenie
u najmłodszych wrażliwości na piękno i znaczenie natury to bezcenna in-
westycja w przyszłość i najlepsza szkoła ochrony ekologii.

W dniu 27 października 2011 r. Samorządowe Przedszkole Nr 176
w Krakowie gościło dwudziestu pięciu Koordynatorów Programu Eco-Scho-
ols, przedstawicieli z różnych krajów z Europy, Afryki, Ameryki Północnej
i Południowej, Azji I Oceanii. W czasie trwania wizyty studyjnej eko-pla-
cówka zaprezentowała całe spektrum działań prowadzonych na rzecz sze-
roko pojmowanej ekologii. 

Goście wprowadzeni zostali przez dzieci sześcioletnie w tematykę eko-
logii poprzez prezentację przedstawienia ,,Żyj z przyrodą w zgodzie”. Zoba-
czyli poprzez jakie formy i metody pracy można efektywnie kształtować
u dziecka postawy proekologiczne i wrażliwość na piękno przyrody. Zoba-
czyli, że poprzez dziecko najłatwiej jest oddziaływać na dorosłych i mode-
lować ich odpowiednie postawy. 

Kadra przedszkola dba o wysoką jakość procesu edukacyjnego umożli-
wiając wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym poten-
cjałem. Nauczyciele przyczyniają się do podejmowania innowacyjnych
działań w zakresie nauczania treści związanych tematycznie z istotą ekolo-
gii. Zasadnym jest, aby zwrócić uwagę na fakt, iż są również współtwórcami
warsztatów ekologicznych dla innych nauczycieli , dzielą się zdobytą wiedzą
podczas organizowanej cyklicznie od 2004 r. małopolskiej konferencji

z cyklu: ,,Ekologia szansą przyszłości. Nauczyciele dla środowiska”. Działania
te przyczyniły się do uhonorowania placówki Nagrodą Marii Werycho –Ra-
dziwiłłowiczowej ustanowioną i przyznawaną przez miesięcznik Bliżej
Przedszkola.

W 2011 roku Przedszkole po raz trzeci zostało uhonorowane między-
narodowym certyfikatem Zielonej Flagi, który nadawany jest szkołom na
całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Prestiżowy certyfikat przy-
znawany był poprzednio placówce dwukrotnie na okres jednego roku, na-
tomiast w roku 2011 otrzymaliśmy go na trzy lata. Jest to program oparty
na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001), który po-
lega na podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez
działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz
zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Zdobycie
międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi potwierdza zaangażowanie
przedszkola w propagowanie działań proekologicznych i aktywizację swo-
jej społeczności lokalnej. 

Wizyta koordynatorów była ciekawym wyzwaniem dla nauczycieli, któ-
rzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na niwie edukacji ekolo-
gicznej małego dziecka z osobami realizującymi te same idee na całym
świecie. Wyrażamy nadzieję, iż nawiązana współpraca zaowocuje wspól-
nymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ewa Kamińska
Bogumiła Krassowska

Personel Przedszkola Samorządowego
Nr 176 od 2002 roku realizuje szeroko
pojmowaną edukację ekologiczną małe -
go dziecka, włączając w realizację plano-
wanych działań coraz szersze grono sym-
patyków. Od 2007 roku uczestniczy
w Programie Eco-Schools. 

Program Eco-Schools został zainicjo-
wany w Danii w 1994 r. przez Fundację na
Rzecz Edukacji Środowiskowej. Przed-
miotowy program zachęca szkoły do
,,Myślenia globalnego, działania lokal-
nego”. Inspiracją do podjęcia tej inicja-
tywy były spotkania na konferencji
 Narodów Zjednoczonych na temat śro-
dowiska i rozwoju w 1992 roku w Rio de
Janeiro. W czasie jej trwania zwrócono
szczególną uwagę na potrzebę aktywi-
zowania młodych ludzi na rzecz ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
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Serdecznie
zapraszamy osoby
niepełnosprawne
z terenu Podgórza

do skorzystania
z BEZPŁATNYCH:

• porad prawnych 
• oraz 
• socjalnych i wsparcia psychologicznego

Pomoc jest świadczona w ramach projektu Dzielnicowe
Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych
w Podgórzu (DCK) realizowanego przez międzynaro-
dowe partnerstwo organizacji pozarządowych Krakow-
skie Forum Organizacji Społecznych (KraFOS) i der PA-
RITÄTISCHE Thüringen. Wsparcie finansowe projektu
jest udzielane przez Akcję Człowiek.
Porady obejmują ustną analizę sytuacji zainteresowa-
nej osoby, a w razie potrzeby pomoc w przygotowaniu
odpowiedniego pisma do sądu lub urzędu.
Sprawę każdej, zgłaszającej się osoby traktujemy indy-
widualnie, a równocześnie staramy się pomóc w spo-
sób jak najbardziej kompleksowy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tele-
foniczny celem umówienia indywidualnego spotkania
ze specjalistą – tel. 12 616 78 29

KONTAKT:
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
(MOWIS)
Os. Centrum C 10, pok. 4, Kraków
poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 13.00
wtorek – godz. 16.00 – 19.00 – pomoc prawna

Rada Dzielnicy XIII 
Rynek Podgórski 1, Kraków
Czwartek: 9.00 – 12.00 – pomoc prawna

Konkursy recytatorskie w MDK im. K.I. Gałczyńskiego
Jesienią tego roku w Filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I.

Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach 57 miały miejsce dwa konkursy recyta-
torskie adresowane do klas 0 – IV szkół podstawowych Krakowa i okolic,
które były realizacją cyklu – „Recytowane wspomnienia”. 

W trzydziestą piątą rocznicę śmierci Ewy Szelburg-Zarembiny odbył się
konkurs nazwany fragmentem Jej wiersza – „ Gwiazdki świecą i migocą”
a w pierwszą rocznicę śmierci Ludwika Jerzego Kerna zorganizowano kon-
kurs „Nosorożce w dorożce”. W obu przesłuchaniach konkursowych wzięło
udział 227 uczestników z 36 szkół podstawowych. W ładnym stylu przypo-
mniano najpiękniejsze utwory tych znanych i lubianych Autorów. Czasami
dzieci recytowały wiersze wykorzystując rekwizyty albo gesty. Jurorzy zde-
cydowanie opowiadali się za tym, aby słowo było najważniejsze i by recy-
tatorom nic nie przeszkadzało we właściwym przekazie treści. 

Z Dzielnicy XII znalazło się też kilku laureatów, wśród nagrodzonych
w konkursie „Gwiazdki świecą i migocą” mamy Małgorzatę Frey – SP 148 –
zdobywczynię I miejsca, Ewę Majerczak – SP 123, która zajęła II miejsce i wy-
różnionego Kamila Polaka – SP 61. Natomiast w konkursie „Nosorożce w do-
rożce” Aleksandra Jurek zdobyła II miejsce, Aleksandra Dudek i Jan Pieślak
wyróżnienia – wszyscy reprezentowali SP 41. Wyróżniono także Kingę Or-
zechowską – SP 24 i Zofię Tchórz – SP 61.

Danuta Czopik
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W dniu 11.11.2011r w Kościele Najświętszej Rodziny została odpra-
wiona Msza Św. za Ojczyznę.We mszy wziął udział  Sztandar bojowy Pułku
3-go Strzelców Konnych – Pułku który jako ostatni walczył w Kampanii
Wrześniowej 1939r, 6-go pażdziernika 1939r w Kalinowym Dole już po ka-
pitulacji SGO „Polesie” gen. Kleeberga. Poczet Sztandarowy wystawiła klasa
wojskowa 25-go Liceum Ogólnokształcącego z Bieżanowa w składzie:
uczniowie – kadeci Michał Mirota, Olek Zatorski, Wiola Surma. Fotorepor-
terem była Ola  Cyroń. Opiekunem młodzieży był pan prof. Łukasz Uzaro-
wicz. Pczet wystawiono dzięki życzliwości pani Dyrektor Liceum mgr Han-
nie Łanuszce i V-ce Dyrektor mgr Agnieszce Cholewie.

W dniu 1-go września 2005 r. Wojewoda Małopolski ustanowił medal
„Pro Patria Semper” – „Pozostali Wierni Ojczyżnie Do Końca”. Kapituła Medalu
w składzie płk Julian Ziemba – Kanclerz Kapituły, płk Hubert Szarejko V-ce
Kanclerz, na wniosek dowódcy Pułku 3-go Strzelców Konnych który dzisiaj

służy Ojczyżnie jako Skadrowany Pułk Historyczny – nadała medal pani por.
Janinie Jabłońskiej pseudonim „Żaba” mieszkance Bieżanowa w batalionie
„Zaremba-Piorun” Armii Krajowej. Batalion walczył w Śródmieściu Warszawy.
Pani Jabłońska dowodziła plutonem łączniczek i sanitariuszek walcząc  często
z bronią w ręku.Dowódca Pułku nadał Medal Pamiątkowy 196-cio lecia Pułku
panu Jerzemu Wojtanowiczowi za Jego patriotyczną postawę. Pracuje na te-
renie Nowego Bieżanowa. Ze względu na wysoki poziom szkolenia wiele osób
zawdzięcza Mu bezpieczne poruszanie się po naszych drogach. 

Mszy Św przewodniczył nowy proboszcz parafi ks. Mirosław Dziedzic.
W podniosłej homilii utwierdzał licznie zebranych wiernych w wierze Bogu
i dumie z naszej historii. Odznaczenia w/w osób dokonali wspólnie d-ca
Pułku ppor. Tadeusz Kwiecień i ks. Mirosław Dziedzic. Wierni postawą stojącą
i oklaskami uczcili odznaczone osoby. Na wielu twarzach widać było
ogromne wzruszenie.

Msza za Ojczyznę

Od Grudnia 2011 do Marca 2012 roku

Konkurs  na design „Dwunastki”

Szczegóły i regulaminy konkursu w Siedzibie Rady Dzielnicy XII

i na stronie www.dzielnica12.krakow.pl
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Prokocim Kraków liderem po zakończeniu rundy jesiennej sezonu
2011/2012 rozgrywek o mistrzostwo klasy A w grupie Kraków II! Podopieczni
trenera Grzegorza Kmity w bardzo dobrym stylu rozegrali 14 meczów, nie po-
nosząc ani jednej porażki. Bilans 10 zwycięstw i 4 remisów oraz stosunek bra-
mek 37-11 robią wrażenie na wszystkich rywa-
lach. Od początku sezonu drużyna Kolejarza
pokazywała, że ich celem jest walka o awans do
klasy okręgowej wygrywając pierwsze 3 mecze.
Kolejna część rundy to remis w derbach dziel-
nicy XII z Bieżanowianką (2-2) i pasmo kolejnych
zwycięstw w tym m.in.  okazałe 8-0 z Wisłą
Rząska czy z wiceliderem tabeli Garbarnią II Kra-
ków 3-0. Na swoim terenie – stadionie w parku
im. Jerzmanowskich zawodnicy prowadzeni
przez trenera Kmitę stracili zaledwie 2 pkt w zre-
misowanym meczu z Iskrą Radwanowice tracąc
przez całą rundę jesienną jedynie 5 bramek. Bi-
lans wyjazdów również jest okazały – 4 zwycię-
stwa oraz 3 remisy w stosunku bramek 12-6.

Należy dodać, że trzon drużyn w więk-
szości stanowią młodzi zawodnicy, których
średnia wieku  nie przekracza 23 lat, jak kapi-
tan Kamil Kucabiński (10 bramek), Łukasz Wój-
cik (7 bramek) czy jeszcze junior Karol Sierant
(8 asyst bramkowych). Wsparcie doświadczo-
nych zawodników, w tym Roberta Ziółkow-

skiego – byłego zawodnika KS Cracovii, musiało zaowocować dobrymi wy-
nikami. Ich zapał do gry oraz chęć do zwycięstw przerodziły się w duży suk-
ces. Pamiętajmy jednak, że do dopiero połowa drogi do upragnionego
awansu i wszystko wyjaśni się w czasie rundy wiosennej, która rozpocznie
się w marcu. Życzymy powodzenia w dalszych meczach !

Konrad Spryńca

Rozmowa z trenerem lidera Grzegorzem Kmitą

ZK Panie trenerze serdeczne gratulacje – nie przegrać ligowego meczu
w całej rundzie zdarza się niezmiernie rzadko .
GK Bardzo dziękuje. Sam jestem zaskoczony naszym bilansem punktowym
na tym etapie rozgrywek. Zdobycie 34 punktów w 14 spotkaniach, odnie-
sienie 10 zwycięstw (w tym 4 w meczach wyjazdowych ), strzelenie 37 bra-
mek budzi szacunek. Jestem pełen uznania dla dokonań zawodników.
W każdym meczu starali się walczyć o zwycięstwo.  Zaczęliśmy rundę
dobrze od trzech zwycięstw, następnie padł remis w trudnym, derbowym
meczu  z Bieżanowianką. Wygrane w  kolejnych meczach  z Armaturą
i Błękitnymi Modlnica spowodowały,  że zawodnicy uwierzyli w siebie – by-
liśmy tak rozpędzeni, że nie wypadało przestać wygrywać.  
ZK Drużyna na półmetku rozgrywek jest liderem, co funkcjonowało najle-
piej w drużynie?
GK Obecnie drużyna to pozytywna mieszanka wybuchowa młodości i ru-
tyny, w zdecydowanej większości wychowankowie klubu. Obok kilku doś-
wiadczonych zawodników (R. Łozynyk, D. Tomczuk, Ł. Małecki , D. Michalski
czy R. Ziółkowski – były zawodnik  m.in. Cracovii) na boisku występuje cała
plejada młodych i bardzo młodych wychowanków klubu (K. Kucabiński,

K. Janicki, M. Dolczak, P. Stankiewicz, M. Łobodziński, K. Sierant, Ł. Wójcik,
Ł. Mleczek, P. Kukawski). Taki skład personalny zapewnia z jednej strony so-
lidność w grze obronnej całej drużyny ( co raz lepiej gramy wysokim i śred-
nim pressingiem), a z drugiej strony młodzieńczą fantazję w działaniach
ofensywnych. Bardzo skuteczni byliśmy przy rozgrywaniu  stałych frag-
mentach gry, w tym przy wznowieniu gry wrzutem z autu na wysokości
pola karnego , a nominalni obrońcy strzelali bramki – K. Janicki, P. Stankie-
wicz (po 3 gole) lub wykonywali „ostatnie podanie” – M. Dolczak (5 asyst). Na
pewno na plus drużyny przemawia fakt, że nawet kiedy mecz nie układał
sie po naszej myśli, potrafiliśmy  przynajmniej zremisować.
ZK Co należy poprawić w drużynie ,aby na zakończenie rundy wiosennej
cieszyć sie z awansu
GK Podstawą będzie systematyczny udział zawodników w zajęciach trenin-
gowych – marzy mi się frekwencja na poziomie 80%, choć zdaję sobie sprawę,
ile to wymaga wyrzeczeń ze strony zawodników, którzy pracują zawodowo
bądź są studentami lub przygotowują się do matury. W sztuce piłkarskiej
oprócz podniesienia na wyższy poziom indywidualnych umiejętności za-
wodników, musimy się skoncentrować na aspekcie skuteczności strzałów zza
pola karnego, w tym rzutów wolnych na wprost bramki (w rundzie jesiennej

tylko 2 bramki zdobyte). W sferze przygotowania mentalnego
należy ugruntować atmosferę „bycia drużyną zwycięską”, w któ-
rej dobro drużyny jest zawsze ważniejsze niż interes jednego za-
wodnika, a zwycięstwo jest celem w każdym meczu. 
ZK Wydaje sie jednak ze przewaga czterech punktów pozwala
optymistycznie spojrzeć w przyszłość   
GK W ostatnim wywiadzie, jeden z najlepszych polskich trene-
rów Orest Leczyk powiedział;  „mistrzostwo rundy jesiennej nie
gwarantuje 1 miejsca na zakończenie rozgrywek”. Ze swojej
strony  dodam, że w poprzednim sezonie liderem w naszej kla-
sie rozgrywkowej po rundzie jesiennej  była Pozowianka, a osta-
tecznie skończyła rozgrywki na piątym miejscu. Tak więc
o wszystkim zadecyduje runda wiosenna. Jeśli będziemy nadal
podnosić poziom sportowy, zawodników będą omijały kon-
tuzje, unikać będziemy nadmiernej liczby „kartek”, nie opuści
nas „piłkarskie szczęście”, to myślę, że możemy z optymizmem
patrzeć w przyszłość.  
ZK Wobec powyższego życzę, aby „Prokocim” nie powtórzył his-
torii Pozowianki. I tak samo tabela wyglądała na zakończenie
rozgrywek
GK Bardzo dziękuję i też mam taką nadzieję, że uda sie utrzy-
mać fotel lidera do końca rozgrywek.

Rozmawiał Zbigniew Kożuch

Drużyna Lidera
W górnym rzędzie (od lewej): trener G.Kmita, A. Nakielny, Ł. Wójcik, K. Wójcik, P. Stankiewicz, A. Glina, K. Janicki,
Ł. Małecki, D. Michalski, K. Kucabiński, R. Łozynyk, kierownik W. Tupta; w dolnym rzędzie (od lewej): Ł. Mleczek,
B. Nowak, K. Sierant, M. Łobodziński, M. Dolczak, P. Kukawski, D. Tomczuk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Prokocim 14 34 10-4-0 37-11 7 19 6-1-0 25-5 7 15 4-3-0 12-6
2 Garbarnia II 14 30 9-3-2 37-12 7 19 6-1-0 30-4 7 11 3-2-2 7-8
3 Nadwiślan K. 14 26 8-2-4 47-29 7 14 4-2-1 32-13 7 12 4-0-3 15-16
4 Zwierzyniecki 14 24 7-3-4 38-12 7 13 4-1-2 20-5 7 11 3-2-2 18-7
5 Iskra R. 14 24 7-3-4 48-25 7 15 5-0-2 32-12 7 9 2-3-2 16-13
6 Dragon 14 24 7-3-4 34-31 7 8 2-2-3 15-17 7 16 5-1-1 19-14
7 Niegoszowianka 14 24 8-0-6 32-39 7 12 4-0-3 16-16 7 12 4-0-3 16-23
8 Błękitni M. 14 22 6-4-4 28-21 7 8 2-2-3 12-15 7 14 4-2-1 16-6
9 Bieżanowianka 14 17 5-2-7 25-26 8 11 3-2-3 10-10 6 6 2-0-4 15-16
10 Armatura 14 16 5-1-8 23-30 7 10 3-1-3 11-9 7 6 2-0-5 12-21
11 Dąbski 14 15 4-3-7 24-34 7 5 1-2-4 11-18 7 10 3-1-3 13-16
12 Wisła Rz. 14 11 3-2-9 13-37 7 4 1-1-5 4-14 7 7 2-1-4 9-23
13 Bratniak 14 8 2-2-10 22-54 6 4 1-1-4 13-21 8 4 1-1-6 9-33
14 Wawel 14 3 1-0-13 16-63 7 3 1-0-6 7-27 7 0 0-0-7 9-36

LEGENDA:
1 – miejsce; 2 – drużyna; 3 – rozegrane mecze; 4 – punkty; 5 – Z – R – P; 6 – bramki strzelone-stracone;
7 – mecze u siebie; 8 – punkty u siebie; 9 – Z – R – P; 10 – bramki strzelone-stracone u siebie; 11 – mecze
na wyjeździe; 12 – punkty na wyjeździe; 13 – Z – R – P na wyjeździe; 14 – bramki strzelone-stracone na
wyjeździe

Lider jest w naszej dzielnicy!


