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Od Redakcji

Witamy Państwa – naszych drogich czytelników i mieszkańców dzielnicy. Mamy nadzieje, że
biorąc do ręki naszą gazetę dzielnicową, czujemy pozytywne emocje i widzimy pewien progres. Po raz
kolejny rozstaliśmy się z państwem na prawie cztery miesiące. Ta coroczna przerwa niezależna od
nas, spowodowana jest przetargami na gazetki dzielnicowe w mieście. Nowa szata graficzna, będzie
nam towarzyszyła miejmy nadzieję, ciesząc oko, przez kolejne lata. W tym roku oprócz kwietniowego
numeru, który trzymają państwo w ręku planujemy wydać numer majowy, czerwcowy, lipcowo-sierp-
niowy, wrześniowy, październikowy, listopadowy i grudniowy. Po długiej analizie rozprowadzania
i czytelnictwa naszej „Dwunastki” zdecydowaliśmy się na zmniejszenie egzemplarzy z 6000 na 4400
podnosząc gatunek i jakość wydawanej przez nas gazety. Chcielibyśmy by czuli się państwo odpo-
wiedzialni za nasze pismo, stąd zachęcam do pisania artykułów i informowaniu redakcji o wydarze-
niach ważnych dla naszej społeczności lokalnej. Chcielibyśmy by „Dwunastka” pełniła w dużej mierze
role informacyjną i nijako powiadamiała nas o mających mieć miejsce przedsięwzięciach. Zdajemy
sobie sprawę, iż wcześniejsze numery nie były wolne od błędów, za które oczywiście przepraszamy,
ale pragniemy jednocześnie przypomnieć, że nie jesteśmy zawodowymi dziennikarzami czy wydaw-
cami, ale myślę, że dołożymy wszelkich starań by z każdym numerem gazetka była doskonalsza i po-
zbawiona jakichkolwiek wpadek redakcyjnych. W naszej pracy chodzi o budowanie społeczeństwa
obywatelskiego dlatego czujmy się odpowiedzialni za to co nas otacza, kształtujmy to co można
ukształtować, zmieniajmy na lepsze to co można zmienić i piszmy o tym by inni wiedzieli, że działamy,
jesteśmy aktywni i chcemy być prawdziwym społeczeństwem XXI wieku, które nie niszczy a buduje,
nie narzeka a stara się o zmiany.

Co za tym idzie piszmy nie tylko o tym co nam wyszło, co odniosło sukces ale również o naszych
planach, które z niezależnych od nas przyczyn często finansowych nie ujrzały światła dziennego.
Dzielmy się tym co nas cieszy ale i tym co nas boli i niepokoi. 

Redaktor Naczelny „Dwunastki”
Tomasz Guzik

100 urodziny ma się tylko raz

Dnia 29 stycznia br. odbyła się uroczystość jubileuszowa
100 lat pani Weroniki Wrześniak. Była uroczysta msza w Kościele
Parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Starym
Bieżanowie a po niej gratulacje od przedstawicieli Wojewody
Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, radnych Dziel-
nicy XII, oraz duchowieństwa.

Elżbieta Matykiewicz

Koncert na Kozłówce

Dnia 14 stycznia br. w Centrum Kultury przy Spółdzielni
Mieszkaniowej „Na Kozłówce” zorganizowało „Koncert kolęd
i pastorałek” w wykonaniu zespołu „Chawira”. Koncert odbył się
w świetlicy osiedlowej. Mieszkańcy osiedla bawili się znakomi-
cie. W drugiej części występu mieli okazję posłuchać również
 lirycznego repertuaru z kresów wschodnich. Gromkie brawa
i bisy były najlepszą recenzją dla zespołu „Chawira”.

Agata Gwiazda

Spotkanie w Bieżanowie

W dniu 6 marca 2012r. w Szkole Podstawowej Nr 124 przy
ul. Weigla, w ramach konsultacji społecznych, odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami Bieżanowa dotyczące Miejscowego Planu
 Zagospodarowania Przestrzennego „Płaszów – Rybitwy”. Gospo-
darzem spotkania była pani Anna Mroczek, Radna Miasta Krakowa,
a prowadzącym pan Grzegorz Stawowy, Przewodniczący Komisji

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK, nie zabrakło
przedstawicieli Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, którzy byli współodpowiedzialni za przygotowanie
wydarzenia. Wśród przybyłych gości była pani Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Rozwoju, architekt i urbanista. Mieszkańcy Bieżanowa, którzy licznie przybyli (około 100 osób) na
spotkanie, byli bardzo zainteresowani założeniami miejscowego planu i z dużym zaangażowaniem uczest-
niczyli w dyskusji, czego efektem były liczne wnioski odnoszące się do projektu miejscowego planu.

Rafał Buchelt

Wydarzyło się…
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Konsultacje społeczne w sprawie Skate Parku

Dnia 12 marca br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji pod nazwą „Budowa skate
parku w parku Lilli Wenedy”. Na spotkanie zostali zaproszeni mieszkańcy bloków przy ulicy Lilli Wenedy 11 oraz 15,
których inwestycja ta dotyczy szczególnie, gdyż ma mieć miejsce najbliżej tych bloków. Na spotkanie przybyło ok 20
osób – w tym liczna grupa młodzieży wspierająca w/w inwestycję.

Konrad Spryńca

Noworoczne spotkanie seniorów

Dnia 4 lutego br. w Gimnazjum nr 31 odbyło się spotkanie Członków Koła nr 4, Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Na Kozłówce” i Rady Dzielnicy XII. Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Koła Pan Wacław Główczyński.

Agata Gwiazda

Zimowe zabawy w Zachęcie

Tak zabawnie i radośnie było w Klubie Kultury „Zachęta” przez cały okres ferii zimowych. Mimo braku dotacji
z Urzędu Miasta Krakowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” przy wsparciu Stowarzyszenia Nowy Proko-
cim „Przyjaciele” i innych sponsorów oraz przy współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 117 zorganizowała Akcję „Zima
w mieście 2012”. Akcja trwała od 13 lutego do 24 lutego 2012 roku i uczestniczyło w niej 43 dzieci. Koloniści byli pod
opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej. Grafik zabaw i wycieczek był tak bogato zagospoda-
rowany, aby nikt się nie nudził.

Izabella Kowalska-Piper, Klub Kultury „Zachęta”

1. Mimo trudnej sytuacji finansowej, w budżecie miasta Krakowa na rok
2012 znalazły się ważne dla naszej dzielnicy inwestycje:

– W maju br. nastąpi otwarcie kompleksu sportowego przy ul. Kurczaba.
W skład kompleksu wchodzi basen pływacki 25 x 12,5 m o sześciu to-
rach, basen rekreacyjny o długości 10 m do nauki pływania, brodzik
dla dzieci, oraz zjeżdżalnie, masaże wodne, jacuzzi, sucha i parowa
sauna. Przewidziano również gabinety odnowy biologicznej. Budowa
obiektu sportowego, kosztowała około 13,5 mln zł. Obiektem będzie
zarządzać Siemacha. 

2. W bieżącym roku będzie kontynuowana budowa sali gimnastycznej
dla Gimnazjum nr 29 przy ul. Aleksandry. W roku 2012 na ten cel prze-
znaczono 1 ml zł. Pozwoli to doprowadzić inwestycje do stanu suro-
wego. Zadanie będzie kontynuowane w roku przyszłym. Całość
inwestycji będzie kosztować około 6 ml zł. 

3. W marcu br. rozpoczęła się przebudowa ul. Prostej. Na ten cel prze-
znaczono 1, 5 ml. zł. Przebudowa całej ulicy zakończy się w 2012 r.

4. W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa ul. Bieżanowskiej, na
odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Mała Góra. Koszt inwestycji 3 ml zł.
Przebudowa kolejnego odcinak między ul. Mała Góra i ul. Nad Poto-
kiem będzie kontynuowana w roku 2013. 

5. Na rozpoczęte w 2009 r. zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół

pomnika Erazma Jerzmanowskiego, oraz remont fontanny” przezna-
czono 200 tys. zł.

6. Z budżetu miasta finansowana jest również zadanie pn. „Zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna z infrastrukturą techniczną w rejonie
ul. Łazy”. Na ten cel przeznaczono 11,3 ml zł. W ramach inwestycji po-
wstanie 80 lokali mieszkaniowych o łącznej powierzchni 3 440 m³,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

7. Budynek Zespołu Szkół Integracyjnych nr 4 przy ul Żabiej znalazł się
na liście zadań przeznaczonych w tym roku do termomodernizacji. Na
ten cel przeznaczono 1, 1 ml. zł. 

8. W bieżącym roku zostanie wykonana kanalizacja sanitarna na ulicach:
Legionów, Gierymskich, Działkowej. Zostaną przebudowane wodo-
ciągi na ulicach: Legionów, Gierymskich, Prostej, Potrzask, oraz
Bieżanowskiej (odcinek między ul. Sucharskiego i Mała Górą).

Oprócz wymienionych zadań realizowanych z budżetu Miasta Kra-
kowa, na terenie dzielnicy będą wykonywane zadania finansowane
z budżetu Rady Dzielnicy XII. Miejmy nadzieje, że wszystkie zaplanowane in-
westycje zostaną zrealizowane. 

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
Grażyna Fijałkowska 

WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

Bitwa na talenty

Dnia 28 marca br. odbył się dzielnicowy przegląd talentów pod nazwą „Bitwa na talenty”. Organizatorami była
Rada Dzielnicy XII i Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII zaś gospodarzem ZSOi nr 4 przy ulicy Żabiej 20. W przeglądzie ta-
lentów wzięło udział 18 uczestników z 6 szkół z naszej dzielnicy. Ich występy oceniło jury w składzie: Przewodniczący Rady
Dzielnicy XII Zbigniew Kożuch, Sebas�an Bernatowicz i Natalia Radziszewska. Występy były oceniane w jednej katego-
rii, do której zaliczały się szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, amatorzy i profesjonaliści. Występy były bardzo orygi-
nalne i różnorodne. Pojawił się taniec, śpiew, muzyka, aktorstwo, beatbox a nawet gimnastyka sportowa. Po dogrywce
wygrała uczennica z XXV LO Sandra Szymańska, która pięknie śpiewała. To była pierwsza edycja „Bitwy na talenty”, ale
już wiemy, że planowane są kolejne.

Jan Jelonek

Wydarzyło się…
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W czasie zimowych ferii młodzież z Dzielnicy XII brała udział w warsz-
tatach zatytułowanych „Zima młodych artystów”. Głęboką mądrość zawiera
sentencja: „Aby rozpalić zapał w innych – najpierw trzeba samemu płonąć
entuzjazmem”. Okazuje się, że nawet w naszych niełatwych czasach są tacy
ludzie, którzy zamiast narzekać na młodzież – potrafią dzielić się z młodymi
ludźmi swoim entuzjazmem. Okres ferii zimowych stał się dla sporej grupy
młodzieży z Krakowa wspaniałą przygodą dzięki staraniom pedagoga z pasją,
czyli Barbary Leśniak. Pani Barbara Leśniak od wielu lat komponuje piosenki,
z których wiele odniosło spore sukcesy na konkursach i fes�walach dziecię-
cych. W latach 2010 i 2011 stworzyła muzykę do dwóch spektakli teatralno-
muzycznych z powodzeniem prezentowanych krakowskiej publiczności.
Barbara Leśniak ma szczególną umiejętność wyszukiwania wśród uzdolnio-
nych artystycznie dzieci prawdziwych muzycznych talentów i zawsze stara
się im pomóc… A przecież wśród kilkunastolatków mieszkających w Krako-

wie można znaleźć przyszłych aktorów, tancerzy i wokalistów. Jak im pomóc
w najlepszych wykorzystaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych? Byłoby
wspaniale pozwolić im na przygotowanie spektaklu teatralno-muzycznego,
aby mogli zaprezentować go na prawdziwej scenie przed publicznością. Pani
Barbara podzieliła się pomysłem przeprowadzenia warsztatów taneczno-
wokalno-teatralnych ze swoimi przyjaciółmi, którym ten pomysł bardzo się
spodobał, ale przecież nie wszystko można zrobić wyłącznie własnymi siłami
i zapałem. Na szczęście pomysł zorganizowania w czasie tegorocznych ferii
zajęć pt. ZIMA MŁODYCH  ARTYSTÓW dla 35 osobowej grupy uzdolnionej
młodzieży zyskało poparcie Rady Dzielnicy XII, a Dom Kultury PODGÓRZE
udzielił pomocy w realizacji projektu. Ustalono, że miejscem zajęć będzie
Dwór Czeczów w Bieżanowie. Rozpoczęły się ćwiczenia, w których nie prze-
szkadzały ani bardzo silne mrozy, ani późniejsze roztopy. Pani Barbara pro-
wadziła zajęcia z grupą wokalną a do pozostałych grup zaprosiła
zawodowych artystów z różnych dziedzin. Ćwiczenia teatralne prowadził
aktor Michał Kościukiewicz, natomiast Alina Radziwanowska uczyła tańca.
W zajęciach uczestniczyła młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Dla wielu z nich
była to pierwsza okazja do zaprezentowania się na estradzie w programie
przygotowanym pod okiem profesjonalistów. Zajęcia były wprawdzie pro-
wadzone osobno dla grupy tanecznej, teatralnej i wokalnej, ale cel był
wspólny: zaprezentowanie przedstawienia galowego w sobotę 25 lutego na
scenie Centrum Sztuki SOLVAY. 

Trud został uwieńczony pełnym sukcesem! Pełna widownia podziwiała
popisy taneczne z ciekawą choreografią, oklaskiwała młodzieżową prze-
róbkę „Bajki o czerwonym kapturku” (na kanwie scenariusza poetki Anny

Blaschke) oraz owacyjnie przyjęła świetnie zaśpiewane piosenki z muzyką
Barbary Leśniak i w aranżacjach Sebas�ana Bernatowicza. Kilka piosenek
zostało bardzo ciekawie opracowanych scenicznie, z podziałem na głosy
wokalistów z udziałem chóru. 

Ponieważ Pani Barbara jest doświadczonym pedagogiem i doskonale
zdaje sobie sprawę z tego, że zdobycie sławy i zrobienie kariery jest
związane z wyrzeczeniami – zatem świadomie na koniec spektaklu pozos-
tawiła piosenkę pod tytułem PIOSENKA O KARIERZE, z zaśpiewanym przez
wszystkich uczestników występu powtarzającym się refrenem: 

„Kariera – to wspaniała rzecz, 
lecz jest z nią taka bieda, 
że cieszy i zachwyca, lecz 
przytulić jej się nie da…” 

Wielkie podziękowania za trud należą się Pani Barbarze Leśniak oraz
wszystkim osobom pomagającym w realizacji tego pięknego projektu czyli:
Luizie Bernatowicz, Sebas�anowi Bernatowiczowi, Marii Madejskiej, Annie
Blaschke oraz Magdalenie Malik. Młodzieży można pogratulować pierw-
szego wspólnego estradowego sukcesu i życzyć mądrego pokierowania
swoim życiowym losem, oraz dobrego wykorzystania umiejętności zdoby-
tych w czasie warsztatów „Zima Młodych Artystów 2012”. 

MU 

Zima młodych artystów
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Chyba wszyscy wiemy że w demokracji, każdy człowiek
powinien mieć swoją reprezentację. Także na poziomie lo-
kalnym, samorządowym istnieje wyraźna potrzeba różno-
rodności i reprezentatywności wszystkich grup społecznych.
Taką grupą jest też młodzież z Dzielnicy XII, która pozba-
wiona prawa wyborczego, postanowiła stworzyć coś na
kształt Rady Dzielnicy. Już kilka lat temu z inicjatywy pana
Łukasza Mańczyka i młodych społeczników naszej okolicy
powstał zalążek „młodzieżowej rady dzielnicy”, który po-
mimo kilku trudności natury legislacyjnej i organizacyjnej ist-
nieje nadal. W roku 2011 nastąpił renesans tej inicjatywy,
uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z Bieżanowa, Proko-
cimia i Rżąki. Obecnie rada składa się z ponad 20 radnych
i działa na rzecz lokalnej społeczności, głównie skupiając się
na potrzebach młodzieży. Dotykając bezpośrednio proble-
mów ich otaczających, lepiej odnajdują się w swoim włas-
nym środowisku i podejmują adekwatne do potrzeb
działania.

Aktywne wsparcie inicjatyw właściwej Rady Dzielnicy
to jedna z głównych celów działań tej zwartej grupy aktyw-
nych młodych ludzi. Członkowie RD Barbara Leśniak, Konrad
Spryńca oraz Tomasz Guzik są naszymi współpracownikami,
łącznikami oraz doradcami. Sięgając po najbliższe przykłady aktywności
ostatnio odtworzonej rady, można wymienić międzyszkolny przegląd ta-
lentów pt „Bitwa na Talenty” który ostatnimi czasy wysunął się na pierw-
szy plan; debaty, dyskusje na tematy dotykające dzielnicową młodzież,
spotkania z politykami to kolejne z form aktywności naszej Młodzieżowej
Rady Dzielnicy. W szerszej perspektywie jest to także projekt „Młodzi dla
Krakowa” i najnowsza inicjatywa „18 cudów Krakowa według młodzieży”
w którym także nasi radni zaproponowali najmłodszym obywatelom możli-
wość wykazania się swoimi umiejętnościami fotograficznymi. 

Pomysł na istnienie młodzieżowej samorządności jest jeszcze świeży
i wymaga dużo pracy oraz pomocy ze strony szkół, Rady Dzielnicy i przede
wszystkim młodzieży. Warto jednak aby ta inicjatywa przetrwała i rozwi-
jała się, będzie to świadczyło o dojrzewaniu całego społeczeństwa do praw-
dziwej demokracji, w której obywatel nie jest tylko beneficjentem
i wyborcom (często z resztą niechętnym pójść do urn), ale także daje coś
z siebie dla społeczeństwa. 

Konrad Chlebda 

Dlaczego nie nazywamy wojny wojną, jak biją polskie serca pod mun-
durem i dlaczego nasze codzienne, wydawałoby się niezmierzone, pro-
blemy przestają mieć znaczenie, gdy się wraca ze zbrojnej walki tysiące
kilometrów od domu? To wśród takich pytań toczyła się rozmowa młodych
ludzi z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Stefana Żeromskiego
w Krakowie z niezwykłym gościem – Panem Marci-
nem Ogdowskim, który w towarzystwie wy-
dawcy książki „Z Afganistanu.pl: Alfabet
Polskiej Misji”, Pana Sławomira Brudnego,
pojawił się kilka miesięcy temu w pro-
gach szkoły przy ulicy Telimeny.

Pan Marcin to korespondent wo-
jenny w Afganistanie, a wcześniej
w Iraku, dziennikarz portalu Interia.pl
i autor niezwykle popularnego i uho-
norowanego licznymi pres�żowymi
nagrodami blogu www.zafganistanu.pl,
na którego fundamencie powstała
dziennikarska perełka literacka, czyli
wspomniany wyżej „Alfabet…”. Ale obok
tych wszystkich sukcesów to również człowiek,
który o udziale naszych chłopaków w tamtej wojnie
mówi jasno, głośno i bez ubarwiania, nie dbając o po-
prawność, gdy w grę wchodzi opinia, zdrowie i życie polskich
żołnierzy…

Może właśnie dlatego spojrzenie na Afganistan, na tę misję i,
przede wszystkim, na wypełniających ją polskich żołnierzy staje się po
lekturze tej książki spojrzeniem bardziej obiektywnym, uczącym zrozu-
mienia, a już na pewno – tak zwyczajnie ludzkim.

I o to właśnie ludzkie spojrzenie walczą „Serca Na Froncie”, które były
inicjatorem spotkania z Panem Marcinem.

„SNF” to prowadzony po raz pierwszy w ZSO nr 12 program wsparcia
polskich żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach zagranicznych.

Jego pomysłodawcami i organizatorami są młodzi ludzie, których celem jest
nie tylko zorganizowanie konkretnej finansowej pomocy dla wojaków, któ-
rym wojna potargała silne skrzydła, ale również uruchomienie wśród mło -
dzieży i społeczeństwa impulsu odpowiedzialności, zrozumienia i spojrzenia
na żołnierza jak na człowieka mającego tak samo święte prawo do uczuć

i emocji. Prócz tego angażują się i organizują różno-
rakie akcje dotyczące wzbudzenia szacunku do

Historii i uruchomienia fajnego, mądrego,
pełnego optymizmu i radości patriotyzmu.

A ponieważ podstawą ich działania jest
wiara w to, że serce działające to
serce, które nie tylko się angażuje, ale
też dobrze się przy tym bawi, dążą do
tego, by w czerwcu 2012 roku zakoń-
czyć tę edycję programu wielkim kon-
certem dobroczynnym na terenie ZSO
nr 12, z którego dochód ma zostać
przekazany Stowarzyszeniu Rannych

i Poszkodowanych w Misjach Poza Grani-
cami Kraju, z którym „Serca Na Froncie”

współpracują. W tym właśnie celu szukają obec-
nie sponsorów, starają się o poparcie różnorakich

środowisk i przygotowują barwną imprezę dla mieszkań-
ców Bieżanowa i wszystkich, którzy zdecydują się wesprzeć

ich cele siłą swoich własnych serc.
Spotkanie z Panem Marcinem Ogdowskim było swoistą inaugu-

racją działania „Serc Na Froncie”, początkiem dyskusji o sytuacji rannych
żołnierzy, rozmową o specyfice ich trudnej służby, ale nade wszystko –

otwarciem się na nich, pierwszą próbą zauważenia w nich ludzi, którzy też
mają swoje słabości, też kochają, a broń biorą do rąk po to, by w głupiej
 rzeczywistości wojny chronić ludzkie życie i wygrywać jego bezpieczeństwo.
By wśród wielu własnych bitew, przystępować do jeszcze jednej – również
dla nas…

Kawałek Afganistanu i serca żołnierskiego…

Młodzieżowa Rada
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W miesiącu lutym 2012 roku największym wydarzeniem były zorgani-
zowane w dniu 15.02 tradycyjne Ostatki zwane też Śledziówką. Impreza
mogła się udać dzięki wcześniejszym przygotowaniom członkiń Koła/Klubu
Seniora, w czym największy udział miały Lodzia Tam, Danusia Tercjak
i Bożenka Gawor, piszące specjalne teksty piosenek dla kabaretu, a przede
wszystkim aranżująca występ serdecznie oddana osobom tzw trzeciego
wieku – Barbara Leśniak. Koncert zaprezentowany w czasie imprezy na
pewno nie był gorszy od niejednego zespołu zawodowego i pozwolił na roz-
poczęcie fantastycznej zabawy. Do tańców przygrywała muzyka disco polo
oraz znane szlagiery z dawnych lat. Inne koleżanki pod wodzą Krysi Tu-
chowskiej zadbały o coś dla podniebienia. Były śledzie, napoje i pączki jak
przystało na tłusty czwartek. Innym punktem bogatego programu były re-
cytacje wierszy przygotowanych na różne okazje jak uroczystość 800-lecia
Bieżanowa, czy minionego święta Babci i Dziadka. Potwierdzeniem udanej
środy są załączone zdjęcia z imprezy. Ważnym punktem programu było wy-
stąpienie pani prezes Koła/Klubu Seniora Lucyny Wąsik, która przypomniała
plany do końca lipca br. poczynaniach Zarządu w pozyskiwaniu sponsorów
na działalność integracyjna itp. Zachęcała też do aktywnego uczestnictwa
w realizacji programów przygotowanych przez DK w Dworze Czeczów, co
pozwoli seniorom na oderwanie się od codziennej szarości. Takie zachęca-
nie niewątpliwie przyczyniło się do aktywnego udziału w koncertach („On
i Ona, czyli wielkie zamieszanie”), w slajdowisku („Chiny – kultura i trady-
cja”), który prowadził Łukasz Boroń. Licznie uczestniczyliśmy w warsztatach

psychologicznych prowadzonych przez panią Violeę Marcinkiewicz – Goń-
czowską, która tym razem omawiała i odpowiadała na pytania związane
z chorobą – osteoporozą. Z kolei Dużą pomoc uzyskaliśmy z Zarządu Dziel-
nicowego PZERiI przez co skorzystaliśmy z tańszych biletów na spektakle
teatralne (25 osób): w teatrze Bagatela – sztuka „Oblężenie” i na dużej sali
tegoż teatru – spektakl „Tacy duzi chłopcy”.

W lutym także kilku z nas z nas włączyło się w organizowane uroczys-
tości 800-lecia Bieżanowa; w komisji historycznej pracują Krystyna Tu-
chowska, Lucyna i Andrzej Wąsikowie, a w komisji wystawienniczej
małżeństwo Ola i Zbyszek Palkowie. W lutym zrealizowano już 3 wywiady
z seniorami – mieszkańcami Bieżanowa, wkrótce powinny się ukazać na
stronach internetowych, czy w gazetach lokalnych, później w leksykonie.
Szlachetną inicjatywą naszego Koła/Klubu Seniora było rozpropagowanie
i podjęcie inicjatywy wsparcia 1 % jednego z wnuczków naszych członków
– chorego na autyzm.

W miesiącu marcu na czoło wybiło się spotkanie integracyjne
połączony z imieninami obchodzonymi hucznie przez Krystyny, Bożeny, Ka-
zimierza i Fryderyka (14.03). Imprezę poprzedziła prelekcja znanej dzien-
nikarki Bogny Wernichowskiej na temat roli darczyńców, organizowanych
przez nich (Helclowie, Braniccy, Lubomirscy, Głowiński) fundacjach dla
wsparcia biedniejszej części społeczeństwa. Potem był piękny koncert
życzeń przygotowany jak zwykle starannie przez zespół literacko-muzyczny
(Barbara Leśniak, Lodzia Tam, Danusia Tercjak i Bożenka Gawor). Oprócz
życzeń kierowanych do każdego solenizanta dołączane były świetnie wkom-
ponowane piosenki żartobliwe i nastrojowe. Solenizanci otrzymali drobne
upominki. Konsumpcja była jak zawsze smaczna i różnorodna. Narrację pro-
wadziła koleżanka Lucyna Wąsik, która też rozdawała prezenty z okazji nie-

dawnego Dnia Kobiet, całkowicie sfinansowane jak zawsze przez naszego
sponsora Państwa Tomerskich właścicieli firmy IZYDA, za co należą się
zwłaszcza pani Wiesławie serdeczne podziękowania. Jaka była atmosfera
niech potwierdzą załączone fotografie z uroczystości, a także wiersz napi-
sany z tej okazji.

Znów się dzisiaj spotykamy, aby miło spędzić czas, 
Jedno wszak życzenie mamy, by się każdy tutaj śmiał. 
Więc zapomnij o kłopotach i niech smutki idą precz,
Tak piosenką Was witamy, aby dobry nastrój mieć.

Oprócz części rozrywkowej (z umiarem) Zarząd Koła/Klubu Seniora
przedstawił aktualne problemy w naszej działalności. Po pierwsze udało się
zapewnić środki od sponsorów na poziomie nie odbiegającym od pozyska-
nych w ubr. przy czym największa w tym zasługa firmy HEBAN, a właściwie
zawsze oddanego naszej sprawie prezesa Stanisława Steinhofa. Do tego
grona dołączyła po raz pierwszy firma Aluminium System w osobie prezesa
Zbigniewa Małka. Liczymy też na wsparcie działalności integracyjnej Koła
przez Radę Dzielnicy XII. Na dziś wszystkim ofiarodawcom należą się

 serdeczne podziękowania. Po drugie jesteśmy dobrze przygotowani do
2-dniowej wycieczki do Lwowa (8-9.05), po drodze zwiedzając Łańcut i Prze-
myśl. Są zapewnieni przewodnicy, wszyscy chętni na wyjazd posiadają pasz-
porty. Po trzecie nadal będziemy wspierać działania komitetu
organizacyjnego obchodów 800-lecia Bieżanowa. Słowem mamy dobry pro-
gram i aktywnych seniorów i uda nam się stworzyć jeszcze lepszą atmosferę
w środowisku emerytów i rencistów.

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

Lucyna Wąsik, Leokadia Tam, Krystyna Tuchowska,
Władysława Kruszecka i Jolanta Paliś

INFORMACJA
do Gazety Dzielnicowej „Dwunastka” za okres od 1 lutego do 15 marca 2012 roku

z działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 1 w Krakowie Bieżanowie Starym
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Z wielką satysfakcją informujemy, że projekt systemowy MOPS w Kra-
kowie pt. „Pora na aktywność” został wyróżniony w II edycji konkursu na
dobre praktyki EFS ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Głównym celem konkursu było promowanie projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowa-
nych na terenie województwa małopolskiego, oraz rezultatów wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ten sposób upowszechniana jest
wiedza na temat możliwości korzystania z dobrze przygotowanych działań
finansowanych ze środków UE jak również przykładowych form wsparcia,
na jakie można je pozyskiwać.

Projekt „Pora na aktywność” został wyróżniony w kategorii projektów
skierowanych do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na
rynku pracy (osoby niepełnosprawne, osoby 50+, osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym). To fakt – mamy się czym pochwalić. Projekt realizu-
jemy od 2008 r. i od tego czasu z pomocy skorzystało już 3617 osób. Od
pomocy społecznej uniezależniło się 106 osób, 616 podniosło swoje umie-
jętności zawodowe, a 202 osoby podjęły pracę. Obecnie udział w projekcie
kontynuuje 1632 beneficjentów, którzy mogą liczyć na odpowiednie do
swojej sytuacji życiowej profesjonalne wsparcie.

Aby stać się beneficjentem projektu, trzeba podjąć następujące kroki.
Pierwszym jest rozmowa z pracownikiem socjalnym filii właściwej dla
miejsca zamieszkania (można sprawdzić adres filii na stronie WWW MOPS
w zakładce „Znajdź filię”). Wspólnie z pracownikiem ustalana jest ścieżka
pracy nad zmianą położenia klienta oraz odpowiedni rodzaj pomocy. Może
to być usługa asystenta rodzinnego, asystenta osoby niepełnosprawnej,
udział w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne i umiejętności
zawodowe, kurs zawodowy, udział w grupie wsparcia, terapia, indywi-
dualne poradnictwo specjalistyczne, udział w warsztatach terapii zajęciowej
lub inne z 21 dostępnych propozycji. Możliwe jest zastosowanie indywi-
dualnych instrumentów aktywnej integracji, jeśli wymaga tego sytuacja
klienta.

Początek roku sprzyja podejmowaniu zobowiązań i osobistym planom.
Zatem serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich miesz-
kańców Krakowa w wieku aktywności zawodowej, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji i chcą zmienić swoje życie na lepsze. Z nami macie więk-
sze szanse na zrealizowanie swoich postanowień i na skuteczną zmianę.
Przyszła pora na aktywne działanie!

Projekt systemowy pt. „Pora na aktywność” współfinansowany jest
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W piąt kowe popo łu dnie, 9 marca, w Filii MDK przy ulicy Na Wrzo sach
spo tkali się Lau re aci dwóch kon kur sów. Pierw szym z nich była „Zaczy tana
zakładka”, mało pol ski kon kurs dla uczniów klas II-IV szkół pod sta wo wych.
W tym roku  był on dedy ko wany Cze sła wowi Janczarskiemu-twórcy postaci
Misia Uszatka, stąd też wśród prac, które można było obej rzeć na pokon -
kur so wej wysta wie domi no wały misie – te swoj skie z Uszat kiem na czele
i te „impor to wane” pod wodzą Pad ding tona. W kon kur sie wzięło udział
276 uczniów, wyróż nie nia i nagrody otrzy mało 36. wśród nagrodzonych
znaleźli się uczniowie szkół z Dzielnicy XII: Jadwiga Korab-Chrzanowska,
Wiktoria Nowak, Paulina Natanek, Natalia Kumala ze Szkoły Podstawowej
nr 148 oraz Natalia Trzcianowska ze Szkoły Podstawowej nr 111.

Drugi z kon kur sów, objęte Hono ro wym Patro na tem Rady Dziel nicy
Dyk tando o tytuł Dzie cię cego Mistrza Orto gra fii Dziel nicy XII, adresowany
był do uczniów klas V i VI szkół pod sta wo wych z Pro ko ci mia i Bie ża nowa.
Do zma gań z orto gra fią przy stą piło 85 śmiał ków ze Szkół numer 41, 61, 24,
111, 117, 148, 123 i 157. Z mro żącą krew w żyłach histo rią o roz ma rzo nym
Hila rym, który z powodu ohyd nej ospy wietrz nej nie mógł pod czas ferii pruć
po roz biegu Wiel kiej Kro kwi, naj le piej pora dził sobie Michał Gałka ze Szkoły
Pod sta wo wej nr 117. Tytuł Wice mi strza zdo była Karo lina Popław ska z tej
samej szkoły.

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym projekcie!

Laureaci konkursów

18 marca 2012 r w Sali Klubu Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszka-
niowej „Nowy Prokocim” przy ulicy Kurczaba 25 odbył się III Turniej Sza-
chowy „Prokocimski Szach Mat 2012”. Organizatorami turnieju było
Stowarzyszenie „Nowy Prokocim „Przyjaciele” oraz Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Nowy Prokocim”. Do tegorocznego turnieju przystąpiło w grupie
juniorów oraz seniorów 58 zawodników. Zawody ukończyło 30 zawodni-
ków w grupie juniorów oraz 19 w grupie seniorów.

Turniej otworzył, jak również w imieniu organizatorów przywitał za-
wodników oraz gości z-ca Prezesa SM Nowy Prokocim mgr Bogdan Piasz-
czyński. Odprawę techniczną przed rozpoczęciem turnieju przeprowadził

Sędzia Główny KI. FIDE Licencja nr 06300010, pan Stanisław Cichorz oma-
wiając podstawowe zasady z Kodeksu Szachowego. Turniej był rozgrywany
systemem szwajcarskim, 7 rund. Puchar Zarządu SM Nowy Prokocim dla
zwycięzcy w grupie juniorów wręczył Prezes Spółdzielni mgr Zbigniew Socha. 

Wyniki w grupie juniorów:
1. Golenia Wojciech z MKS – MOS Wieliczka – 6,0 pkt
2. Golenia Jan z MKS – MOS Wieliczka – 6,0 pkt
3. Róg Mateusz z KKSz – Kraków – 6,0 pkt

Prokocimski Szach Mat 2012

DOKOŃCZENIE NA STR. 9
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W 2011r. z inicjatywy społeczności lokalnej Starego Prokocimia po-
wstało Stypendium Edukacyjnego im. E. i A. Jerzmanowskich dla uzdolnio-
nej młodzieży. 

W czerwcu 2011r. stypendium zostało wręczone po raz pierwszy,
a jego beneficjentem został młody, uzdolniony wiolonczelista Krys�an Figiel
(uczeń gimnazjum). Organizatorzy Stypendium – Towarzystwo Przyjaciół
Prokocimia im. Jerzmanowskich , Polska Prowincja Zakonu Św. Augustyna
i Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy pomocy i wsparciu
Rady Dzielnicy XII , a szczególnie radnej Miasta i Dzielnicy pani Grażyny Fi-
jałkowskiej – inicjują akcje charytatywne, których celem jest zbiórka fun-
duszy na cele stypendialne.

Kolejnym projektem jest aukcja prac plastycznych, która odbędzie się
w dniu 20.04.2012r. o godz.17.00 w Holu Kamiennym Pałacu Wielopol-
skich – pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Prace plastyczne ( obrazy olejne, grafiki, płaskorzeźby) podarowali na
aukcję zarówno twórcy - amatorzy jak i znani artyści krakowscy m.in. prof.
Krzysztof Tomalski – dziekan Wydziału Grafiki na ASP , prof. Stefan Dousa
– wykładowca na Wydziale Architektury PK, absolwenci krakowskiej ASP –
Małgorzata Swolkień, dr Marcin Cziomer, Wojciech Batko, Wiesław Do-
mański, Tomasz Pałka.

Uczestnicy MDK też przygotowali obrazy, które będzie można wylicy-
tować. Prace podarowane na aukcję będzie można oglądać na wystawach:
10-14.04.2012 r. w Filii Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57,
16-20.04.2012r. w Holu Kamiennym Pałacu Wielopolskich , pl. Wszystkich
Świętych 3-4
lub w Internecie na stronie: www.mdkgal.edu.pl

Patronat Honorowy nad wystawą i aukcją objął Prezydent Miasta
Krakowa Jacek Majchrowski.

Zapraszamy mieszkańców Krakowa do aktywnego udziału w aukcji.
W imieniu organizatorów:

Teresa Grzybowska 
Młodzieżowy Dom Kultury 
im. K. I. Gałczyńskiego

Prace na aukcję DOTYCHCZAS przekazali:

BARBARA KOŁODZIEJCZYK – MAGNOLIE
WOJCIECH BATKO – GÓRSKI KOŚCIÓŁEK
DR MARCIN CZIOMER – FAŁSZYWY PROROK
LIDIA MUCHA – PARK JERZMANOWSKICH
MAŁGORZATA SWOLKIEŃ – POŚLUBIENI
MARIA FIGIEL – KWIATY
NATALIA WRONA – KWIATY
NATALIA WRONA – WRONA
PROF. KRZYSZTOF TOMALSKI – MORZE CZERWONE
PROF. KRZYSZTOF TOMALSKI – DRZEWA
PROF. STEFAN DOUSA – PTAKI NADZIEI
WIESŁAW DOMAŃSKI – GOTYK
KOPIA RZEŹBY K. LASZCZKI – POPIERSIE J. PIŁSUDSKIEGO – WYK. TO-
MASZ PAŁKA
GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA – IRYSY

Projekt realizowany przez:
Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich 
Polską Prowincję Zakonu Św. Augustyna
Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego 

pod Patronatem Rady Dzielnicy XII

Szanowni Państwo,
Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia, Polska Prowincja Zakonu Św. Au-

gustyna oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego chcąc pomóc
i promować wybitnie uzdolnionych młodych ludzi – mieszkańców Prokoci-
mia pragnie ufundować dla najlepszego z nich STYPENDIUM EDUKACYJNE
IM. E. i A. JERZMANOWSKICH.

1. Kandydaci:
Kandydatami do nagrody mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych, mieszkający na terenie Prokocimia, mający wybitne uzdolnienia
i osiągnięcia w dowolnej dziedzinie naukowej, artystycznej, sportowej
oraz wysoką średnia ocen.

2. Kryteria:
Kryterium główne: udokumentowane bardzo dobre wyniki w nauce 
Dodatkowe kryteria:
– udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, kon-
kursach, turniejach, przeglądach artystycznych , zawodach sportowych 
– wywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrze-
ganie powszechnie obowiązujących norm społecznych 
– udokumentowana aktywność społeczna w dowolnej formie: wolon-
tariat, praca w organizacjach uczniowskich i młodzieżowych, działal-
ność charytatywna, współpraca ze stowarzyszeniami itp. 

3. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej
w formie jednorazowej nagrody pieniężnej przekazywanej pełnolet-
niemu stypendyście lub rodzicom niepełnoletniego stypendysty – na
zakup , który przeznaczony będzie na edukację ( laptop, oprogramo-
wanie, mikroskop, pomoce dydaktyczne, książki itp.)

4. Zgłaszanie kandydatów:
1) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:

dyrektorom szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego.
dyrektorom domów kultury i stowarzyszeń oświatowo-artystycznych 
proboszczom parafii prokocimskich 
organizacjom szkolnym i młodzieżowym 
organizacjom charytatywnym

2) Karta zgłoszenia o stypendium powinna być szczegółowo umoty-
wowana i udokumentowana w odniesieniu do osiągnięć kandydata. 
(wzór Karty zgłoszenia w załączeniu)

3) Kandydatów należy zgłaszać do 30.04.2012 r. do sekretariatu Mło -
dzieżowego Domu Kultury, 30-618 Kraków, ul. Na Wrzosach 57.
Uwaga! Liczy się termin otrzymania dokumentacji .
Pełną dokumentację – Karta zgłoszenia oraz załączniki - należy
przesyłać lub przynieść osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem
Stypendium Edukacyjne im. E i A Jerzmanowskich 

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

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

Regulamin stypendium oraz Karta zgłoszenia dostępne są w Młodzieżowym
Domu Kultury , ul. Na Wrzosach 57 oraz na stronach internetowych: 
MDK: www.mdkgal.edu.pl , Rady Dzielnicy XII : www.dzielnica12.krakow.pl
i Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia :www.tpp.krakow.pl

Stypendium Edukacyjne im. E. i A. Jerzmanowskich 
dla uzdolnionej młodzieży z Prokocimia

Aukcja charytatywna na rzecz Stypendium Edukacyjnego 
im. E. i A. Jerzmanowskich 
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Basen sportowy i rekreacyjny, jacuzzi, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia
oraz sauny, to tylko niektóre atrakcje dla całej rodziny, z których będą
mogli korzystać mieszkańcy Prokocimia i okolic. Już w maju zostanie
otwarty długo oczekiwany ośrodek sportowo-rekreacyjny Com-Com Zone. 

Budowa kompleksu rozpoczęła się pod koniec 2010 roku i została
w całości sfinansowana przez Gminę Miejską Kraków. Jest to ostatni z czte-
rech krytych basenów, które Prezydent Jacek Majchrowski obiecał wybu-
dować w Krakowie. 

Nowoczesny obiekt Com-Com Zone przy ulicy Kurczaba będzie składał
się z kilku części. Pierwsza część to sześciotorowy basen pływacki o głębo-
kości 110 – 180 cm z wysoko umieszczoną trybuną. W drugiej części oś-
rodka znajduje się basen rekreacyjny do nauki pływania i aqua aerobiku
oraz jacuzzi. Dla mniejszych dzieci przewidziano tam brodzik z małą
zjeżdżalnią, a dla większych dużą 40-metrową zjeżdżalnię, której rurę widać
na zewnątrz budynku. Jest również strefa aerobowa oraz relaksacyjna, do

której będą należały dwie sauny, sucha i parowa, solarium oraz gabinety
masażu. W częściach basenowych nad bezpieczeństwem będzie czuwać
grupa wykwalifikowanych ratowników. Na miejscu będzie również sklepik
sportowy oraz kawiarnia. Cały teren obiektu dostosowany jest dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Com Com Zone to jedyny ośrodek sportowo-rekreacyjny w okolicy.
 Liczymy na obecność mieszkańców okolicznych osiedli, ponieważ stwarzamy
tu dla nich idealne warunki do spędzania wolnego czasu, rekreacji i zabawy.
Serdecznie wszystkich zapraszamy, zarówno rodziny z dziećmi jak i spor-
towców – mówi kierownik marke�ngu Com Com Zon Anita Chuderska.

Projekt kompleksu został wykonany przez ARP Biuro Architektoniczne
Lesław Manecki, a wykonawcą jest Chemobudowa – Kraków. W lutym 2011
roku Stowarzyszenie Siemacha zostało wybrane operatorem kompleksu.
To już drugi obiekt Com-Com Zone w Krakowie, którym będzie zarządzać.
Pierwszy powstał w 2008 roku w Nowej Hucie przy ul. Ptaszyckiego 6. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Krakowie, Szkoła Podstawowa nr 157 
ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków, 12-657-75-62, 12-657-05-88, www: zso15.krakow.pl

Szkoła Podstawowa nr 157 w Krakowie ogłasza nabór do klas „0” i „1” na rok szkolny 2012/2013.
Zajęcia klas „0” i „1” odbywają się w godzinach przedpołudniowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej Szkoły na Dzień Otwarty - 19 kwietnia 2012 roku, od godz. 1730.
Szczegółowe informacje na temat Dnia Otwartego są dostępne na naszej stronie internetowej: www.zso15.krakow.pl/SP157/

Wkrótce otwarcie długo wyczekiwanego ośrodka 
sportowo-rekreacyjnego Com-Com Zone 

przy ul. Kurczabaw Krakowie.

Najmłodszym zawodnikiem był Salawa Wiktor ur. 30.07.2004 r.

Puchar Zarządu Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” dla zwy-
cięzcy w grupie seniorów wręczył Prezes Stowarzyszenia Mieczysław Lasota.

Wyniki w grupie seniorów

1. Mateusz Zając z Wieliczki – 6,0 pkt
2. Wiejaczka Bartłomiej – SP Montessori – 6,0 pkt
3. Obrzud Damian z MKS – MOS Wieliczka – 5,0 pkt

Najstarszym zawodnikiem był Ostrowski Michał z klubu Gambit Łańcut
rocznik 1927.

Najlepszym zawodnikiem z Nowego Prokocimia, był Majchrowski
 Tadeusz, który zajął VI miejsce.

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a za 2 i 3
miejsca statuetki z motywami szachowymi oraz nagrody rzeczowe i dy-
plomy. Statuetki oraz pamiątkowe dyplomy otrzymali również najmłodszy
oraz najstarszy uczestnik turnieju. Dodatkowo każdy uczestnik w grupie ju-
niorów otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek. Turniej cieszył

się dużym zainteresowaniem i z uwagi na ograniczoną ilość miejsc nie
wszyscy chętni zostali dopuszczeni do turnieju. W tym roku uczestniczyli
zawodnicy z wysokimi kategoriami szachowymi tak w grupie seniorów jak
i w grupie juniorów. Na zakończenie turnieju Prezes SM Nowy Prokocim
mgr Zbigniew Socha, podziękował uczestnikom za udział, jednocześnie za-
pewnił o gotowości przyjęcia w następnych turniejach większej liczby
uczestników. Miłym akcentem , który podniósł również rangę naszego tur-
nieju było przybycie Prezesa Małopolskiego Związku Szachowego inż. Jana
Kusiny, który wyraził uznanie dla organizatorów i zadowolenie, że
w Nowym Prokocimiu odżyły tradycje szachowe.

Wszystkich zainteresowanych grą w szachy, a szczególnie najmłod-
szych mieszkańców Nowego Prokocimia zapraszamy do Klubu Kultury „Za-
chęta” SM Nowy Prokocim gdzie z najmłodszymi adeptami tej królewskiej
gry zajęcia prowadzi Pan Stanisław Cichorz.

Jednocześnie dziękujemy naszym przyjaciołom sponsorom, dzięki któ-
rym możemy organizować tak wspaniałe imprezy.

Mieczysław Lasota
Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Prokocimski Szach Mat 2012 (cd. ze str. 7)
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 WOLNE MIEJSCA!!! 
 

RÓWNIEŻ DLA DZIECI Z  
ORZECZENIEM DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO!!! 

DAJ SZANSĘ SWOJEMU DZIECKU!!! 

 

 ul. Duża Góra 30, 30 – 857 Kraków 

Tel. (12) 658 54 67 

teczowep28@tlen.pl 

Samorządowe Przedszkole nr 28 

 

Przedszkole posiada 5 oddziałów, w tym 3 integracyjne, gdzie bawią się i 
uczą dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat 

 
W GRUPACH INTEGRACYJNYCH dodatkową opiekę nad dziećmi 

posiadającymi ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 
SPECJALNEGO sprawują PEDAGODZY SPECJALNI 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE  
W NASZYM PRZEDSZKOLU: 

 

        JĘZYK ANGIELSKI                                               RYTMIKA 

        GIMNASTYKA KOREKCYJNA                                LOGOPEDIA 

        ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI                                       DOGOTERAPIA 
                  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ               

        ZAJĘCIA TANECZNE                                          TEATRZYK BIM- BOM 

      ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-                                       REHABILITACJA 
                           PLASTYCZNE 

 PSYCHOLOG
 

Nasze przedszkole aktywnie uczestniczy  
w życiu kulturalnym i społecznym poprzez: 

 
� wyjazdy do filharmonii 
� spektakle teatralne 

� seanse kinowe 
� basen 

� „zielone przedszkole” 
� wycieczki naukowe, krajoznawcze 

� wycieczki do gospodarstw agroturystycznych, zoo 
 

Pamiętajmy : CZŁOWIEK JUŻ NIGDY NIE ROZWIJA SIĘ TAK 
INTENSYWNIE  JAK W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. TO ZŁOTY 
WIEK ROZWOJU CZŁOWIEKA -POTENCJAŁ, KTÓREGO NIE 
WOLNO NAM ZAPRZEPAŚCIĆ,TO PODWALINY  NASZEGO 

D0ROSŁEGO ŻYCIA 

W roku 2009 wprowadziliśmy Symultaniczno-Sekwencyjną metodę 
wczesnej nauki czytania autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej, jako 

metode wiodącą w naszym Przedszkolu. 
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KLUB KULTURY “ZACHÊTA”
Spó³dzielni Mieszkaniowej “Nowy Prokocim”

za
aj

pras
ia

za
na sekcje i z êc

Gimnastyka dla Pañ wieku œredniego
Sekcja szachowa dla juniorów

Elektroniczne instrumenty klawiszowe
Fotografia cyfrowa

Jêzyk angielski
Jêzyk niemiecki

Zajêcia teatralne
Plastyka dla dzieci

Rysunek dla doros³ych
Tenis sto³owy

Balet dla dzieci
Taniec towarzyski

Klub Malucha
Jiu - Jitsu

Aerobik
Gitara

Hip - Hop

Zapisy i informacje
w Sekretariacie Klubu
w godz. 14:00 - 19:00,

ul. Kurczaba 25
tel. 12 652 67 14

KRAKÓW

1921

KKS

PR
O

KO
C

IM

na stadionie sportowym
w Parku Jerzmanowskich

w dniu 07.04.2012
godz. 13.30

Serdecznie zapraszamy
na uroczyste œwięcenie

pokarmów wielkanocnych

Jubileusz „Siemachy”
Parę minut przed trzynastą. Na dworze ostry styczniowy wiatr. Zimno,

szaro, ponuro. Chciałoby się z kubkiem parującej herbaty wtulić w miękką
poduszkę pod kocem. To wersja dla tych mniej wirtualnych. Wirtualni naj-
chętniej zalogowaliby się na całe popołudnie przed komputerem. Internet,
Facebook, ewentualnie Playsta�on i inne tego typu atrakcje. Dla tych, któ-
rych nie wyczerpały wersja A, ani wersja B pozostaje jeszcze stara, dobra
znajoma telenowela, jakieś: Pamiętniki z wakacji, Trudne Sprawy, czy inna
Anna Maria Wesołowska. W każdym razie, fakt pozostaje faktem. Mamy
solidną konkurencję. Nie ujęłam bowiem jeszcze „undergroundowej”,
śmietnikowo-garażowo-blokersowej oferty, tam jest dopiero ogrom atrak-
cji. Oj tak, atrakcje w najczystszej osiedlowej postaci. Jako się rzekło, Sie-
macha ma mocną konkurencję. A jednak, te parę minut przed trzynastą
(a nawet kilkanaście, a są dni, że nawet godzinę i półtorej przed otwarciem
ośrodka). Najwytrwalsi, najwierniejsi „koczują”, czekają, jakby przyszli pod
drzwi domu i zapomnieli klucza. I często otwierający wychowawca może
usłyszeć westchnienie ulgi: „nareszcie”. Zwłaszcza tu, na Kozłówku ta his-
toria toczy się konsekwentnie, choć z różną dynamiką przez 10 lat. Tak,
w tym roku Dzienny Ośrodek Socjoterapii na Kozłówce, prowadzony przez
Stowarzyszenie Siemacha obchodzi jubileusz. W lutym mija 10 lat od mo-
mentu powstania tego szczególnego miejsca. Zatem wspominajmy.

Środowisko od początku stanowiło wyzwanie. Nie młode już bloko-
wiska, rejony socjalne, trudne, doświadczone przez życie, z różną historią
kontaktu z instytucjami pomocowymi. Młodzież krnąbrna, rodzice niejed-
nokrotnie zdystansowani, ostrożni w relacji, ale wymagający.

Trzeba było zakasać rękawy i wziąć się do pracy, pracy „dosłownie”
u podstaw. Szybko opadł czar wzniosłych idei z otwarcia i smak słów za-
chęty i misji, wygłoszonych przez kardynałą Franciszka Macharskiego. Jak
wspomina pierwszy dyrektor placówki Mariola Szewczyk, to była praca
 niemal dzień i noc. W ośrodku większość prac wykończeniowych wykonali
pierwsi liderzy, którzy przyszli z Długiej i pierwsi, niezwykle oddani wycho-
wawcy. Adaptowali pomieszczenia, oswajali przestrzeń, nadawali pracow-
niom nazwy. Jeden z członków tego pierwszego zespołu, Marcin
Zaporowski wspomina, że przez pierwszy rok pracy z nowymi wychowan-
kami (na otwarcie przeszło ich około trzy razy tyle, ile było miejsc), kadra
właściwie co weekend wyjeżdżała z nimi, wdrażając zasady, ucząc właści-

wych relacji i poprawnych kontaktów. A i tego czasem było mało. A potem
przyszedł czas na zmiany. Pojawili się nowi dyrektorzy, a wraz z nimi zmiany
personalne i nie tylko. Przez te lata społeczność wymieniała się i przebu-
dowywała kilkakrotnie. Już właściwie sporadycznie pojawia się któryś
z pierwszych wychowanków, raczej po to, aby poszukać śladów dawnej Sie-
machy, które nie tak łatwo wytropić. 

Kinga Saniak, kolejny dyrektor placówki, do dziś z sentymentem wspo-
mina pracę z grupą liderską i wielką różnorodność oferty artystycznej, która
w tamtym czasie była z pewnością wizytówką ośrodka. Młodzież z Kozłówka
grała na instrumentach, śpiewała w zespołach, solo, w chórze, występo-
wała na scenie, tańczyła klasycznie i nowocześnie, realizowała się twórczo,
wystawiała spektakle, malowała, rysowała, lepiła w glinie i ciągle nie miała
dość. To był czas bliskich, ciepłych relacji „w oparach sztuki”.

Kolejny dyrektor – Grażyna Kucharzewska Gostomska, zarządziła ge-
neralny remont. Znalazły się pieniądze i powstała zupełnie nowa jakość.
Przestrzeń otwarta, przestronna, komfortowa, estetyczna, nowoczesna. Do
takiego nowego miejsca, przyszli nowi ludzie, rozpoczął się kolejny etap.
Etap stawiania na naukę, integrację z tym, co inne i na wymiany zagra-
niczne. Belgia, Niemcy, Portugalia, Hiszpania, to tylko niektóre nasze kie-
runki. W planach są kolejne.

10 lat to ogrom czasu, ale i wcale nie długo. Ci, którzy wspominają po-
czątki Siemachy, twierdzą, że to minęło, jak jeden dzień. Nie wiadomo,
kiedy. I tylko czasem zajrzy do tych, kompletnie odremontowanych murów
jakiś starszy mieszkaniec i zapyta, czy może się przejść, rozglądnąć, bo tak
trudno mu uwierzyć, że to dawna Kryształowa (popularna, kozłówkowa re-
stauracja) i dawny pawilon handlowy. I dzieją się tutaj wielkie rzeczy. 

Czas na podziękowania. Przede wszystkim należą się one po-
mysłodawcom: ks. Andrzejowi Augustyńskiemu, szefowi Stowarzyszenia
Siemacha, wszystkim władzom miasta, radnym Dzielnicy XII, naszym do-
brodziejom i wszystkim zaangażowanym przez te lata w sprawy Kozłówka
ludziom młodym, ich rodzicom i wychowawcom. Banalna to prawda, ale
bez Was nie byłoby tego miejsca, tej atmosfery, tego klimatu, takich możli-
wości. Banalna, ale jakże do bólu prawdziwa. Wszyscy stanowimy historię
tego miejsca. Niektórzy przeszłą, inni teraźniejszą, a jeszcze inni przyszłą. Na
kolejne dziesięciolecia.



Nowy Prokocim 
• Sklep „Rarytas ”  - ul. Ściegiennego
• Przychodnia – ul. Teligi 8 
• SM Nowy Prokocim – ul. Kurczaba 25
• Kościół Miłosierdzia Bożego – u. Kurczaba 5
• Cukiernia „Steskal” – plac targowy Nowy Prokocim
• „Trafica” – ul. Teligi 1
• Bloki przy ul. Lilii Wenedy i Jerzmanowskiego
• Biuro przy Orliku – ul.  Jerzmanowskiego 4

Stary Prokocim i Kozłówek
• Okolice Rynku sklep „Leviatan” i sklep muzyczny
• Siedziba SM „Nowy Kozłówek”
• bloki przy ul. Jasińskiego 
• Kaplica OO. Augus�anów
• Biblioteka – ul. Spółdzielców 3  
• Przychodnia Zdrowia na Kozłówce
• Wypożyczalnia DVD „Tip Top”

Nowy i Stary Bieżanów
• Kiosk przy Deptaku – ul. Aleksandry 3 
• ZSO nr 12
• Dwór Czeczów
• Fryzjer – ul Ćwiklińskiej
• Sklep Spożywczy centrum Starego Bieżanowa

• Fryzjer – ul. Stacyjna
• Piekarnia – ul. Bieżanowska
• Kościół – ul. Popiełuszki
• Przychodnia Zdrowia – ul Popiełuszki
• Sklep przy ul. Pruszyńskiego
• Sklep przy ul. Złocieniowej
• Kiosk Ruchu koło Drożdżowni
• Kościół Najświętszej Rodziny – ul. Aleksandry 1
• Przychodnia Zdrowia – ul. Heleny 2
• SM Nowy Bieżanów

Złocień
• Market Spożywczy „As”
• Market Spożywczy „Lewiatan”

Rżąka
• Mini market „Oleńka”
• Sklep wielobranżowy „Kak”
• Zakład fryzjerski „Anna”
• Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny
• Zespół Szkół Nr 15
• Sklep „Smok”
• Sklep „ABC”
• Przychodnia

Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”
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DNI ZIEMI 2012
20-21 kwietnia 2012, ul. Weigla 2 (teren
Szkoły Podstawowej Nr 124)
20 kwietnia 2012 (piątek) – os. Zgody 2,
sala 505
9.00 szkolenia z zakresu pielęgnacji zie-
leni dla zarządców nieruchomości
(zgłoszenia pod numerem: 12 616 88 67)

20 kwietnia 2012 (piątek) - ul. Weigla 2
(teren Szkoły Podstawowej Nr 124)
10.00 – 16.00 występy dzieci z krakow-
skich szkół, przedszkoli i domów kultury
oraz gry, zabawy i konkursy dla dzieci
10.00 rajd rowerowy wokół łąk Nowo-
huckich
12.00 uroczyste otwarcie wystawy
11.00 – 16.00 zbiórka surowców

21 kwietnia 2012 (sobota) – ul. Weigla 2
(teren Szkoły Podstawowej Nr 124)
11.00 – 14.00 występy dzieci z krakow-
skich szkół, przedszkoli i domów kultury
11.00 –18.00 gry, zabawy i konkursy dla
dzieci
14.00 – 14.30 rozstrzygnięcie konkursu
na zbiórkę „nakrętek”
15.00 – 16.00 teatr Groteska – piosenki
ze spektaklu Król Lew
16.00 – 18.00 występy artystyczne
11.00 – 16.00 zbiórka surowców

23 kwietnia 2012 (poniedziałek)
Sadzenie drzew z udziałem władz miasta
SADZONKI ZA SUROWCE WTÓRNE!
Wystarczy przynieść 20 butelek PET lub
20 puszek aluminiowych lub 20 zużytych
baterii, aby otrzymać sadzonki kwiatów
balkonowych i krzewów. Zbiórka surow-
ców trwać będzie w piątek i sobotę 
w godzinach 11.00 – 16.00 (lub do wy-
czerpania zapasów)


