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Derby

Kolejne „piłkarskie derby” Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim za
nami. Na stadionie przy ul. Lipowskiego w sobotnie popołudnie 15
września w meczu o ligowe punkty krakowskiej A klasy spotkały się
Bieżanowianka z Kolejarzem Prokocim. Mecz zakończył się remisem
1-1. Liderem rozgrywek na tym szczeblu rozgrywek jest Kolejarz Pro-

kocim. Natomiast Bieżanowianka aktualnie znajduje się na 6 pozycji.

Park Aleksandry

Dnia 13 września projektanci oświetlenia w Parku Aleksandry przedstawili wstępny projekt
 oświetlania terenu pomiędzy dwoma osiedlami – Nowym Prokocimiem i Nowym Bieżanowem. Na
wyżej wymienionym terenie w rejonie istniejących alejek pojawi się około 50 lamp parkowych.
 Realizację przewidziano na lata 2013-2014. 

Dom Kultury SM Nowy Bieżanów, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej p. Krzysztof Szmigiel, 
Fundacja ,,Wygrajmy Siebie” i autor wystawy Władysław Grodecki zapraszają na wernisaż wystawy:

„ZAPOMNIANE DZIECI” W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE
POLSKIEGO WYCHODŹSTWA Z ROSJI

W dniu 26 października 2012 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury SM Nowy Bieżanów Ul. Aleksandry 11
odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej podróżnika Władysława Grodeckiego pt. „ZAPOMNIANE
DZIECI” 
Wystawa nawiązuje do tragicznych lat II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. Jest po-
święcona jest tym najmłodszym, niewinnym, polskim dzieciom, które zamiast uczyć i bawić się bez-
trosko zostały w mroźną lutową noc 1940 r. (i później) zerwane ze snu załadowane do bydlęcych
wagonów i wywiezione za Koło Polarne lub na Syberię. Części z nich udało się opuścić „nieludzką zie-
mię” dzięki tzw. „amnes	i” po najeździe Niemiec na Rosję w czerwcu 1941 r. Jednak po wielu

Święto Szkoły i pasowanie na ucznia w SP 24.

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 24 im. Krakowskiej Straży
Pożarnej jest uroczystość „Pasowania na ucznia”. Corocznie,
w DNIU ŚWIĘTA SZKOŁY (28 – 29 września), najmłodsi uczniowie
gromadzą wokół siebie swoich najbliższych, kolegów z klas II – VI,
nauczycieli, pracowników administracji szkoły, a w tym roku rów-

nież delegację dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 176, by za-
prezentować im swoje umiejętności aktorsko – wokalne oraz złożyć uroczystą przysięgę.

W tym roku uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście, m.in.:
– Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII – pani Grażyna Fijałkowska,
– Zastępca Dowódcy JRG nr 6 Państwowej Straży Pożarnej – st. Kpt. mgr inż. Arkadiusz Kielin,
– Dyrektor Gimnazjum nr 29 – pan Wiesław Kiełbasa oraz jego zastępca pan Jacek Szarek,
– Dyrektor Przedszkola nr 176 – pani Ewa Kamińska.
– mł. aspirant pan Artur Byczek – VI Komisariat Policji (wydział prewencji).

W obecności POCZTU SZTANDAROWEGO i po odśpiewaniu HYMNU PAŃSTWOWEGO, dzieci
złożyły ślubowanie. Kolejno, Pani Dyrektor Marta Pszczoła oraz jej zastępca pani Jadwiga Koźmińska
wielkimi ołówkami dotykały ramienia każdego dziecka, wypowiadając słowa: 

„PASUJĘ CIĘ NA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24”.
W części artystycznej wystąpili uczniowie z klas I, para taneczna ze Szkoły Tańca „AS” oraz chór

szkolny. Uczniowie kl. I – III zaśpiewali piosenkę pt. „Przepisowy ruch drogowy”, która stanowi motyw
przewodni naszej akcji „Odblaskowa szkoła”. Głos zabrał przedstawiciel policji, który wszystkim uczniom
naszej szkoły przypomniał zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz w jaki sposób można po-
prawić swoje bezpieczeństwo nosząc odblaskowe elementy. Na zakończenie każdy uczeń klasy I otrzy-
mał tarczę szkolną i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Przed budynkiem szkoły czekały
na dzieci liczne niespodzianki: dmuchany zamek, wóz strażacki, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
przygotowane przez harcerzy. Uczniowie klas IV gościli w budynku VI Komisariatu Policji, a uczniowie klas
VI odwiedzili Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 6. Klub Sportowy Kolejarz – Prokocim umożliwił prze-
prowadzenie zajęć sportowych udostępniając uczniom z klas V boiska ORLIKA przy ul. Jerzmanowskiego.

Wszystkim naszym Uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom życzymy w nowym roku szkolnym
 samych dobrych dni i dużo uśmiechu!

Nauczycielki SP nr 24
Jadwiga Kmita, Małgorzata Magiera, Agnieszka Gałązka

Wydarzyło się…
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 miesiącach głodu, katorżniczej pracy, chorób, często śmierci najbliższych przyszły lata niekończącej się tułaczki po całym świecie. Tylko nieliczni wrócili
do Polski, ale nie do swoich domów za Bugiem, nie do tamtej Polski, którą im odebrano. Stracili dom, bliskich, zdrowie, dzieciństwo, młodość, wszystko! 
Zapomniano o Nich i nawet w czasach III RP nie poświęcono im choćby filmu jak to uczynili  Nowozelandczycy czy Brytyjczycy.
Okazją do zorganizowania tej wystawy jest 70 rocznica (1942-2012) polskiego Wychodźstwa z Rosji. Poza oglądaniem zdjęć, opowieściami autora o swych
wizytach w dawnych obozach polskich sierot, pieśniami patriotycznymi w wykonaniu Teresy Zaremby-Piwowarskiej będzie panel dyskusyjny z udziałem
m. in. p. Anny Gęgotek – byłej mieszkanki obozu w Afryce Wschodniej, p. Janiny Bartkowiak – byłej mieszkanki obozu w Tengeru (Tanzania ), ks. Janua-
rego Liberskiego – pierwszego polskiego misjonarza diecezjalnego – 40 lat w Zambii,  Macieja Wojciechowskiego – reżysera filmowego (tematyka –
głównie ludobójstwo na Kresach)

Władysław Grodecki

Klub Tenisowy „Kozłówek" zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia tenisowe ( korty) przy ul. Spółdzielców 13 (tel.609657857) 
oraz na zajęcia z jiu jitsu i gimnastyki francuskiej ul. Spółdzielców 3 (tel.605200045).

W miesiącu wrześniu Rada Dzielnicy XII podjęła szereg uchwał
w sprawcach finansowych dotyczących w znaczącej mierze zmiany za-
kresu zamierzonych do realizacji działań. 

Zmiany odnosiły się w pierwszej kolejności do już zaplanowanych
zadań, i tak:

1. W związku z możliwością realizacji większej ilości zadań, Radni doko-
nali uzupełnienia listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok
w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia: 

a. w pkt. dotyczącym osiedla Złocień o zadanie pn. Remonty dróg i chod-
ników wg wskazań Dzielnicy; 

b. w pkt. dotyczącym osiedla Bieżanów Nowy o zadanie pn. Remonty
dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy;

c. w pkt. dotyczącym osiedla Prokocim Nowy o zadanie pn. Remont
i uzupełnienie dobudowy oświetlenia wg wskazań Dzielnicy. 

2. Radni uchwalili rezygnację z realizacji zadania priorytetowego pn.
Otwarty konkurs ofert w obszarze: organizacja zimowych i letnich obo-
zów sportowych (kwota 10 000 zł). Rezygnacja wynikła z braku możli-
wości ogłoszenia przez Wydział Sportu UMK wyników Otwartego
Konkursu Ofert w w/w obszarze w 2012 roku i w konsekwencji z braku
możliwości realizacji zadania. Środki finansowe zabezpieczone na to
zadanie zostały przeznaczone na zadanie pn. Remont instalacji elek-
trycznej w szkole Podstawowej nr 117 przy ul. Kurczaba 15 w Krakowie.

3. Rada obniżyła wysokość środków finansowych przeznaczonych na za-
danie powierzone na rok 2013 w zakresie Programu Poprawy Bezpie-
czeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” w następujący
sposób: 

a. Program szkoleniowy pn. „Z Prawem na Ty” dla klas od 1-3 szkół pod-
stawowych – kwota 3 900 zł;

b. Turniej sportowy (dziewcząt i chłopców) dla szkół podstawowych –
kwota 3 000 zł; 

c. Zakup dla Wydziału Ruchu Drogowego KMP 2 sztuk alkotestów –
kwota  4 000 zł; 

d. Szkolenie z pierwszej pomocy przed medycznej – kwota 1 000 zł;
Powodem obniżenia wysokości środków finansowych na w/w zada-
nia jest Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w tej sprawie. 

Radni Dzielnicy XII złożyli również wnioski i opinie w oczekiwanych przez
mieszkańców sprawach:

1. Do Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego
o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok nastę-
pujących zadań inwestycyjnych: 

a. Rozbudowa budynku szkoły ZSO Nr 15 w Krakowie o część zawierającą
przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budową parkingu
dla samochodów osobowych i zmianą lokalizacji zjazdu drogowego
z ulicy Rydygiera; 

b. Budowa boiska sportowego dla KS Bieżanowianka; 
c. Budowa boiska sportowego dla KS Baszta; 
d. Budowa boiska przy szkole Podstawowej nr 124; 
e. Przebudowa ulicy Bieżanowskiej;
f. Przebudowa ulicy Lipowskiego; 
g. Modernizacja pętli autobusowej przy ulicy Aleksandry;
h. Oświetlenie Parku Aleksandry;

i. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Drożdżowej. 
Budowa przedszkola na terenie osiedla Rżąka jest inwestycją nie-
zmiernie potrzebną na terenie rozwijającego się, młodego osiedla, wy-
czekiwaną przez mieszkańców od kliku lat. Zadanie posiada ważny
projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę Natomiast realizacja
zadań od pkt. B do pkt. I przekracza możliwości finansowe Rady Dziel-
nicy XII.

2. Do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o rozważenie
możliwości remontu przejścia podziemnego pod ulicą Wielicką w re-
jonie skrzyżowania ulic Wlotowej/Prostej w ramach Partnerstwa Pub-
liczno-Prywatnego.

3. Radni zaopiniowali negatywnie rozbudowę sięgacza drogowego oraz
docelową organizację ruchu dla rozbudowy sięgacza drogowego od
ulicy Teligi w Krakowie na odc. od ulicy Teligi do działki ew. Nr 308/51
obr. 55 jedn. ewid. Podgórze.
Protest mieszkańców bloków 16, 18, 20 i 22 przy ulicy Teligi został za-
ogniony przez inwestora – firmę TENOS, która bez wcześniejszych kon-
sultacji i opinii Rady Dzielnicy XII chce przebudować w sposób
niekorzystny dla lokalnej społeczności przedmiotowy sięgacz do bu-
dowanych przez siebie budynków mieszkalnych. Na posiedzenie Ko-
misji Infrastruktury i Budownictwa Rady Dzielnicy XII, które odbyło się
10 września 2012 r. przedstawiciel firmy projektowej PROJMAR przy-
szedł nieprzygotowany, bez dokumentacji i niezbędnych pozwoleń
o które Rada wystąpiła pisemnie. Pytany o szczegóły realizowanej in-
westycji (uzgodnienia i niezbędne pozwolenia) odpowiedział, że są
w trakcie załatwiania.
Radni podjęli się również wyjaśnienia, dlaczego Wydziały Urzędu
Miasta Krakowa wydały zgodę na poszczególne prace, w tym na wy-
cinkę kilkudziesięcioletnich dębów, bez opinii i konsultacji zarówno
z Radą Dzielnicy XII jak i mieszkańcami osiedla, zamieszkującymi w tym
rejonie od 35 lat. Mieszkańcy sprzeciwiają się postawie urzędników
miejskich, którzy przy okazji prowadzenia tej spornej inwestycji już
wielokrotnie udowodnili, że bronią interesów dewelopera, a nie
mieszkańców. Ponadto starają się swoimi niezrozumiałymi decyzjami
przekonać społeczność bloków 16, 18, 20 i 22 do „korzyści” płynących
z przeprowadzenia drogi pod oknami ich mieszkań, twierdząc że robią
to dla ich dobra.

4. Radni zaopiniowali pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji w gminie Wie-
liczka Zadanie Z15 – budowa kolektora Złocień (transport z Kokotowa
i Śledziejowic) na działkach nr 290/4, 289/2, 291/12, 286/7 obr. 105
Podgórze. Budowa kolektora jest konieczna. Inwestor powinien za-
pewnić rezerwę odbioru ścieków z ulic: Jasieńskiego i Zarzyckiego.

5. Radni zaopiniowali pozytywnie również lokalizację inwestycji celu pub-
licznego zadania pn. Rozbudowa i modernizacja stacji transformato-
rowej 100/30/15 kV Bieżanów w Krakowie na działce nr 81/8 obr.57
Podgórze. Budowa tej stacji zapewni bezawaryjny dopływ prądu dla
większości mieszkańców Dzielnicy Bieżanów-Prokocim. 

Opracowała: Patrycja Bień 

Z prac Rady Dzielnicy XII
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Tradycyjnie w ostatni weekend września (28 -30 IX) odbyła się Fami-
liada – święto całej społeczności osiedla Nowy Bieżanów. Jak co roku trwała
od piątku aż do późnego niedzielnego wieczora, rozpoczynając się Pieszą
Pielgrzymką z „ogniem miłosierdzia” z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach, kończąc imprezą plenerową przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 12 – tegorocznego gospodarza Familiadowej estrady.

Sobota minęła pod hasłem w zdrowym ciele, zdrowy duch. Uczniowie
szkół mieszczących się na terenie Nowego Bieżanowa wzięli udział w licz-
nych zawodach sportowych – prowadzonych przez wuefistów Gimnazjum
29 a także w grze terenowej organizowanej przez Fundację „Wygrajmy Sie-
bie”. Wolontariusze Fundacji zajęli też ogród przy Przedszkolu 176 by tam
malować twarze dzieciom, prowadzić gry wielkoformatowe dla najmłod-
szych i uczyć tańca przedszkolaków. Odbyły się również Targi zdrowej żyw-
ności Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych „Natura”.
Punktem kulminacyjnym sobotniego świętowania był zorganizowany przez
radnych Dzielnicy XII Miasta Krakowa wspaniały koncert Mietka Szcześ-
niaka. Jednym ze sponsorów koncertu była restauracja Irlandia z sąsied-
niego Nowego Prokocimia. 

Niedzielne popołudnie było roztańczone i rozśpiewane. W ostatnim
dniu Familiady uczniowie lokalnych szkół, mieszkańcy osiedla oraz zapro-
szeni goście udali się w Tanecznym Korowodzie Aniołów spod Domu Kultury
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ulicy Telimeny 9. Po dro-
dze odbył się apel misyjny przy Dębie Jana Pawła II przed Sanktuarium Na-
jświętszej Rodziny. Porządku i bezpieczeństwa podczas przemarszu
pilnowali uczniowie klas wojskowych i klas bezpieczeństwa publicznego
z XXV Liceum Ogólnokształcącego. Po dotarciu korowodu na miejsce – boisk
szkolnych ZSO 12 – rozpoczął się prawdziwy festyn rodzinny. Najmłodsi ba-
wili się w mini wesołym miasteczku, starsi podziwiali wystawę prac pla-
stycznych nagrodzonych w konkursie „Pochwal się swoją rodziną – Rodzina
na wakacjach”, zorganizowanym przez Dom Kultury Nowy Bieżanów. Na
estradzie zaś swoje talenty prezentowały dzieci z Samorządowych Przed-
szkoli nr 28, 176 i 180, potem uczniowie szkół podstawowych (SP nr 24
i 111) oraz grupy „Oratorium”, Krakowskiej Szkoły Sportowej „Smok”, Gim-
nazjum nr 29, Muzycznego Centrum Kształcenia Dzieci i Młodzieży. Na ko-
niec z bogatym programem artystycznym wystąpiła młodzież Gimnazjum
nr 30 oraz XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Te-
goroczna Familiada zakończyła się wręczeniem Stypendiów „TOR 2012”
najzdolniejszym uczniom szkół Nowego Bieżanowa.

M. M & A.C.

XXIII Familiada ToR 2012 za nami…
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Po koncercie Mietka Szcześniaka, który odbył się w ramach XXIII „Familiady
TOR" miało miejsce uroczyste wydarzenie. Przewodniczący Rady Dziel-
nicy XII – Pan Zbigniew Kożuch otrzymał z rąk byłego prezydenta Krakowa,
a obecnie posła na Sejm RP – Pana Józefa Lassoty – medal z okazji 20 rocz-
nicy utworzenia krakowskich dzielnic. Medale – decyzją Rady Miasta Kra-

kowa – przyznawane są osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się
do rozwoju idei samorządu lokalnego, oraz działają dla dobra – w tym przy-
padku Dzielnicy XII. 

Konrad Spryńca

Wręczenie medali
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W niedzielny, ciepły poranek, 16 września 2012r., 10 lat po ostatnim
festynie na Osiedlu Złocień, spotkaliśmy się znowu obok placu zabaw przy
ul. Agatowej, dokładnie w tym samym miejscu, ale jakże inaczej zagospo-
darowanym – nowy plac zabaw, ogrodzone boiska, nowe budynki wokół.
A okazji zebrało się wiele – Spółdzielnia świętowała swoje 30-lecie, ponie-
waż działa na krakowskim rynku nieprzerwanie od 1982r. Jej „dziecko” –
Osiedle „Złocień” jest już nastolatkiem, gdyż w listopadzie b.r. upłynie 17
lat od przekazania pierwszego mieszkania. Świętowaliśmy też otwarcie
żłobka i przedszkola, które od września przyjmują dzieci w nowych budyn-
kach i narodziny najmłodszej – parafii przy Os.”Złocień”.

Oprócz mieszkańców Osiedla gościliśmy ważne osobistości: Radnych
Miasta Krakowa: Marcina Szymańskiego, Annę Mroczek, Grażynę Fijał -
kow ską, Włodzimierza Pietrus, Radnych Dzielnicy XII: Tomasza Kropiow-
skiego, Tomasza Guzik i Mieczysława Lasotę, V-ce Prezesa Stowarzyszenia
„Partycypuj” Mirosława Blachę, a także przedstawicieli obecnej i poprzed-
niej Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz fundatorów imprezy.

Czasu na przygotowanie tegorocznego festynu było naprawdę nie-
wiele, ale dzięki determinacji organizatorów, wspólnej pracy i wsparciu licz-
nych sponsorów i wolontariuszy, mogliśmy przeżyć fascynujący dzień, pełen
wrażeń dla „oka, ucha i żołądka”, nie mówiąc już o fantastycznej zabawie
naszych „milusińskich”.

Cel spotkania „Złocieniaków” był zaszczytny – pokazać, że oddale-
nie od krzykliwego i zakurzonego centrum miasta może nieść wiele zalet
– pozwala cieszyć się przestrzenią, zielonym otoczeniem, ciszą i świeżym
powietrzem, tu mieszkańcy mogą żyć bezpiecznie w oazie spokoju, po-
śród życzliwych osób. Stąd m.in. akcja zapisywania dzieci na sadzenie
drzewek otrzymanych z Lasów Państwowych, aby w przyszłości stworzyć
„Alejkę dzieci”. Stąd również udział w festynie Służb – Straży Miejskiej
z programem profilaktycznym i pokazami, Policji z egzaminem na kartę ro-

werową, przedstawicielek służby zdrowia z miejscowej przychodni Cen-
trum Medycyny Profilaktycznej. Integracji miały służyć liczne zabawy
i konkursy dla dzieci i młodzieży organizowane przez przedszkole, żłobek,
wodzireja, Centrum Edukacji Rozwojowej (salezjańskie wioski świata),
szkołę tańca  KARISMA. Zabawę uświetniły występy: Misjonarzy Rytmu
(breakdance), Yagna (zespół muzyczny), Krystyny i Huberta Jezierskich
(poezja mówiona i śpiewana), pokaz walk Średniowiecznej Grupy Rekon-
strucyjnej. Program wypełnił dodatkowo park linowy, batuta, jazda na
konikach, a całość festynu wspaniale poprowadziła Pani Agnieszka Ba-
rańska z Radia Kraków.

Współautorzy i inicjatorzy festynu, oprócz Spółdzielni „Śnieżka” –
Radny Miasta Krakowa Marcin Szymański, Radny Dzielnicy XII Tomasz Kro-
piowski, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, Niepubliczny Żłobek „Misie-
Pysie” oraz Parafia P.W. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
powinni mieć wiele satysfakcji z organizacji tak wspaniałej zabawy. 

A jak bawił się „Złocień” na festynie – widać na zdjęciach, my ze swej
strony serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realiza-
cji tego pomysłu, oprócz organizatorów i uczestników sponsorom, którymi
są: Lasy Państwowe, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Montażo we
„E.Leś”, Zakład Usług Budowlano-Montażowych „NOWBUD”, „TERMO-
DOM” FHU J.Dybała, Firma Remontowo-Budowlana K.Kaszowski,
FHU „HENAX”, PPHU „MAXI” z Piekarnią „Złoty Kłos”, Sklep Art. Papierni-
cze i Zabawki „AGAISS”, Sklep Spożywczy „NaKo”.

Patrząc na zaangażowanie tak licznych instytucji i osób w przedsię -
wzięcie, które naszym zdaniem odniosło sukces, rozbudziło postawy ludz-
kiej solidarności, poczucia wspólnoty jednoczącej Osiedle można tylko
zaapelować – dbajmy o Nasze Osiedle „Złocień”, nie zatraćmy ducha
współ pracy, gdyż to na pewno będzie procentować w przyszłości. Do na-
stępnego spotkania.

Impreza na Złocieniu



DZIELNICA XII
BIEŻANÓW – PROKOCIM

7

Ostatnimi czasy wiele się działo a przed nami jeszcze sporo działań.
Kończyliśmy pracę nad grą planszową „Bieżanów Wczoraj i Dziś” tworzoną

jako nasz wkład w jubileusz 800-lecia Bieżanowa. Pomagaliśmy w organi-
zacji święta Nowego Bieżanowa – Familiady. Nasi wolontariusze animowali
zabawy dla dzieciaków z naszego osiedla, malując im twarze, skręcając
zwierzątka z balonów, prowadząc jedyne w swoim rodzaju gry wielkofor-
matowe i szkołę tańca dla najmłodszych. Organizowaliśmy też jedyną naj-
prawdopodobniej pierwszą na taką skalę grę miejską „Poznaj Nowy
Bieżanów” dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu na-
szego osiedla. Byliśmy też zaangażowani w organizacje koncertu Mietka
Szcześniaka. Przy okazji całego festynu rozdawaliśmy książki „18 cudów
Krakowa według młodzieży” prowadząc przy okazji zbiórkę pieniędzy mię-
dzy innymi na realizacje kolejnych projektów grupy „młodzi dla Krakowa”.
W tym roku będziemy jako organizacja koordynować pracę Młodzieżowej
Rady Dzielnicy XII, prowadzić projekty: „Młodzi starszym , starsi młodym –
kto da więcej” polegający na pomocy starszym mieszkańcom naszej dziel-
nicy zamieszkałym w Domu Pogodnej Jesieni na Nowym Bieżanowie, „Kra-
ków Wczoraj i Dziś” czyli grę planszową o naszym mieście i „Poznaj
przyjaciół ze Skandynawii” polegający na poznawaniu rówieśników, kultury
i obyczajów tamtej części Europy, który ma się zakończyć wakacyjnym wy-
jazdem młodzieży na Koło Podbiegunowe. Oprócz tego chcemy pomagać
młodzieży w przygotowaniu się do egzaminów gimnazjalnych. Zapraszamy
do działania razem z nami.

Tomasz Guzik

Fundacja Wygrajmy Siebie w działaniu

Od tego numeru „Dwunastki” rozpoczynamy cykl artykułów dotyczący
pracy poszczególnych komisji działających w Radzie Dzielnicy XII. Pierwszą
z nich, którą chcemy Państwu przedstawić jest komisja odpowiadająca za
gazetę, którą trzymacie Państwo w ręku. Przedstawiamy Zespół Redakcyjny
Dzielnicy XII.

W skład Zespołu wchodzą radni: Tomasz Guzik – pełniący funkcję Redak-
tora Naczelnego, Konrad Spryńca – jego zastępca oraz Patrycja Bień, Grażyna
Fijałkowska Agata Gwiazda, Zbigniew Kożuch oraz Mieczysław Lasota. 

Praca Zespołu Redakcyjnego polega na selekcjonowaniu, edytowaniu
oraz przygotowywaniu artykułów, które mają zostać zamieszczone w ko-
lejnym numerze „Dwunastki”. Praca nad każdym nowym numerem odbywa
się podczas zebrań Zespołu. Radni dyskutują czy dany artykuł powinien zna-
leźć swoje miejsce w gazetce. Niekiedy rozmowy bywają trudne ale sta-
ramy się dojść do konsensusu. Artykuły jakie otrzymujemy są nie tylko
dziełem radnych Dzielnicy XII ale wszystkich osób, które na łamach naszej
gazety chcą podzielić się informacjami bądź refleksjami związanymi
z życiem w naszej okolicy. Dlatego bardzo serdecznie zachęcamy Państwa
do przesyłania swoich artykułów na nasz redakcyjny adres email, który do-
stępny jest na drugiej stronie „Dwunastki”.

Ostatnimi czasy w „Dwunastce” zaszło sporo zmian. Najbardziej za-
uważalną jest stworzenie nowego designu, który naszym zdaniem jest at-
rakcyjniejszy od poprzedniego. Papier kredowy na pierwszej i ostatniej
stronie, zszycie gazetki oraz stała okładka na której przedstawiane są zdję-
cia z najważniejszych wydarzeń w dzielnicy powodują, że prezentuje się

ciekawiej i ma swój oryginalny wymiar. Wprowadzone zostały również
zmiany w strukturze artykułów. Postanowiliśmy zamieszczać stałe rubryki
takie jak „Wydarzyło się” - w kilku zdaniach przedstawione są wydarzenia
jakie miały miejsce w dzielnicy. Swoje miejsce w gazecie ma również Młod-
zieżowa Rada Dzielnicy XII, przedstawiająca sprawozdania ze swoich
działań. Stałym elementem „Dwunastki” jest także informacja zawarta na
ostatniej stronie „Miejsca gdzie znajdziesz naszą Dwunastkę” mająca na
celu szybką lokalizacje punktu, w którym możecie Państwo ją odebrać.
Wprowadzając zmiany nie zapomnieliśmy o sprawozdaniach z prac jaką
wykonują radni Dzielnicy XII – przedstawiamy najważniejsze decyzje jakie
zostały podjęte w czasie sesji. Staramy się również umieszczać sprawozda-
nia z działalności stowarzyszeń, fundacji, domów kultury, placówek oświa-
towych oraz wszystkich instytucji działających na naszym terenie.

Jeszcze raz zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów, które bę-
dziemy mogli zamieścić w „Dwunastce”. Prosimy również o ewentualne
uwagi oraz porady dotyczące jej funkcjonowania Nie jesteśmy zawodowymi
dziennikarzami, dlatego prosimy o wyrozumiałość w razie jakichkolwiek
błędów. 

Mamy nadzieję, że cykl artykułów dotyczący działalności komisji
przyjmą Państwo z aprobatą. Zależy nam aby mieszkańcy mogli dowiedzieć
się czym zajmują się radni. W kolejnym numerze „Dwunastki” przedsta-
wiona zostanie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Konrad Spryńca

O zespole redakcyjnym
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Postanowiliśmy prezentować nowy cykl pod nazwą „Osobowości Dziel-
nicy XII”, w którym opiszemy mieszkańców naszej dzielnicy, którzy swoimi
osiągnięciami oraz dokonaniami wyróżnili się w swoim życiu, lub aktual-
nie są postaciami, które warto naszym czytelnikom przedstawić i przy-

bliżyć. Niekiedy nie zdajemy sobie nawet sprawy, że to nasi sąsiedzi i jak
niewiele o nich wiemy. Dlatego postanowiliśmy takie osoby przybliżyć,
a w niektórych przypadkach także przypomnieć ich osiągnięcia oraz
 dokonania. 

Ponieważ rok 2012 jest rokiem Olimpijskim, a w naszej dzielnicy za-
mieszkują dwie medalistki Olimpijskie, nie mogliśmy postąpić inaczej jak tylko
przypomnieć naszym czytelnikom jedną z nich czyli p. Barbarę Ślizowską,
która uczestniczyła jako gimnastyczka w Igrzyskach Olimpijskich w Helsin-
kach w 1952 roku oraz w Melbourne w 1956 roku gdzie zdobyła brązowy
medal w ćwiczeniach drużynowych z przyborem. Pani Barbara Ślizowska
uczestniczyła również w Igrzyskach w 1964 i 1968 roku jako trener naszej
kadry narodowej w gimnastyce. Występowała również jako sędzia między-
narodowy w gimnastyce podczas Igrzysk Olimpijskich w 1964 i 1980 roku.

Warto przypomnieć, że brązowy medal drużyny gimnastyczek zdobyty
podczas Igrzysk Olimpijskich w Melbourne gdzie uczestniczyły cztery Kra-
kowianki był pierwszym po II wojnie świa-
towej medalem dla naszego miasta. Pewnie
dlatego gdy w listopadzie 2006 roku po 50
latach Australijski Komitet Olimpijski posta-
nowił urządzić spotkanie uczestników Ig-
rzysk z 1956 roku pod nazwą „Złote Gody”
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Maj-
chrowski nie pozostał obojętny i władze
Krakowa wspomogły wyprawę p. Barbary
do dalekiej Australii.

Pani Barbara wspomina, że z Olimpiady w Melbourne wróciła bez
 medalu. Dziwne jest również to, że opowiada o tym fakcie z takim spoko-
jem, co w skomercjalizowanych obecnie czasach oraz szukających sensacji
mediach byłoby skandalem trudnym do wytłumaczenia. A przypomina ten
fakt tak: „W Melbourne gimnastyka sportowa rozgrywana była na końcu
 Igrzysk. Zdobyłyśmy trzecie miejsce razem z Rosjankami i zabrakło po pro-
stu medali dla 12 zawodniczek. Był tylko jeden medal dla Polskiego Związku
Gimnastycznego, który nie wiadomo w jakich okolicznościach zginął. Ja
medal dostałam dopiero w latach 80, dzięki temu że pięściarz Zbyszek Piet-
rzykowski, brązowy medalista I.O. w Melbourne kiedy pracował jako trener
w Wiśle Kraków, wraz z kolegami wystarał się, aby w AGH odlano dla mnie
replikę tego medalu.”

Na pytanie o największe przeżycie – p. Barbara wspomina i odpo-
wiada, że łączy się ono z miejscem na podium Olimpijskim, gdyż emocje
i wzruszenia są ogromne i pozostają w pamięci na całe życie.

Pani Barbara odnosiła również duże sukcesy w pracy trenerskiej. Z sa-
tysfakcją podkreśla, że w Meksyku znalazły się w drużynie Olimpijskiej
cztery Krakowianki – jej wychowanki, które startowały również na Mist-
rzostwach Świata w 1966, 1970, 1974,roku, oraz na Mistrzostwach Europy
w 1967 roku. Podopieczne p. Barbary w Mistrzostwach Polski seniorów
zdobyły ogółem 54 medale – 21 złotych, 19 srebrnych oraz 14 brązowych.
Natomiast juniorki w Mistrzostwach Polski zdobyły ogółem 104 medale.

Na pytanie o obecny poziom gimnastyki kobiet w naszym kraju odpo-
wiada ze smutkiem: ”czekam 32 lata na udział drużyny kobiet w Igrzyskach
Olimpijskich, bo tyle lat upłynęło od ostatniego startu drużyny kobiet
w Moskwie”.

Pani Barbara sędziowała zawody gim-
nastyczne przez 48 lat i jest jedyną Polką,
która otrzymała honorowy dyplom Między-
narodowej Federacji Gimnastycznej (F.I.G.)
za wzorowe sędziowanie zawodów naj-
wyższej rangi – Mistrzostw Świata, Pucha-
rów Świata oraz Igrzysk Olimpijskich.
W 2003 roku Klub „Fair Play” przy Polskim
Komitecie Olimpijskim przyznał p.Barbarze

pres	żową nagrodę „Fair Play” za stosowanie zasad „czystej gry” w obsza-
rach działalności społecznej i sportowej oraz godnym życiu po zakończeniu
kariery sportowej.

Barbara Ślizowska w 2008 roku przez grono dziennikarzy „Dziennika Pol-
skiego” została wyróżniona z okazji corocznego plebiscytu „As Małopolski” za-
szczytnym tytułem „Asa Honorowego”, tytułem przyznawanym za sukcesy
na arenach sportowych oraz za aktywność za metą kariery sportowej.

Pani Barbara, również obecnie nie potrafi żyć bez pracy społecznej
i jest aktualnie wiceprezesem Małopolskiej Rady Olimpijskiej przy P.K.O.L.
Oczywiście ze swoim temperamentem i doświadczeniem życiowym nie są
jej obojętne również sprawy naszej dzielnicy i aktualnie jest członkiem Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”. Współpracuje
również od wielu lat ze Stowarzyszeniem Nowy Prokocim „Przyjaciele”.

Lasota Mieczysław

Osobowości Dzielnicy XII

Barbara Ślizowska
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Pierwszego dnia jesieni w Filii Młodzieżowego Domu Kultury, przy ulicy
Na Wrzosach odbyły się drugie Wybory Najsympatyczniejszego Prokocim-
skiego Psa. Nie zważając na dojmujący chłód i zacinający deszcz stawiło się
piętnastu kandydatów do zaszczytnego tytułu
 „Najsympatyczniejszego” wraz ze swoimi „paniami”
i „panami”. Czworonogi musiały zmierzyć się z przy-
gotowanym przez organizatorów slalomem i zapre-
zentować znajomość podstawowych komend. Do
zawodów stanęły między innymi: Murzyn – kundelek
z czerwoną kokardą i dzwonkiem, Tofik – pies uwiel-
biający bańki mydlane i Figa – piękna suczka rzadkiej
rasy cane corso. Poziom tegorocznego konkursu był
tak wysoki i wyrównany, że Jury stanęło przed nie
lada problemem. Po długich i burzliwych dyskusjach
postanowiło przyznać oprócz tytułu „Najsympatycz-
niejszego”, dwa miejsca drugie, dwa trzecie oraz wy-
różnienie specjalne.

Miejsce drugie przypadło ex aequo wyżłowi an-
gielskiemu Amelce pani Marzeny Dyląg, oraz Maximie
Anastatsi Jachimowicz. Na miejscu trzecim znalazła się
Figa pana Andrzeja Przybylskiego oraz Leon, buldog
francuski pani Izabelli Sywak-Imperatori. Wyróżnienie
specjalne, za niezwykłe zamiłowanie do baniek myd-
lanych otrzymał Tofik należący do Weroniki Kapery. 

Najsympatyczniejszym Prokocimskim Psem wybrany został jedenas-
toletni owczarek niemiecki Remi, który na konkurs przyszedł ze swoją panią
Aleksandrą Feliks. Jury doceniło urodę Remiego, mistrzowskie wykonywa-
nie komend; podawanie łapy, siad, warowanie, proszenie.

Wyborom Najsympatyczniejszego Psa towarzyszyły zajęcia dogotera-
peutyczne Bezpieczne Dziecko-Bezpieczny Pies prowadzone przez Funda-
cję Iskra, pokaz szkolenia psa z krakowskiego schroniska oraz psa Bastera

pracującego na co dzień w krakowskiej Straży Miej-
skiej a także zbiórka pieniędzy na rzecz Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim,
 których przychylność umożliwiła zorganizowanie
sympatycznej rodzinnej imprezy „Wyborów Najsym-
patyczniejszego”: paniom Jolancie Janowskiej i Ag-
nieszce Jarosz – właścicielkom Salonu Piękności Psów
FAFIK, pani Małgorzacie Zawartce właścicielce sklepu
zoologicznego, panu Jackowi Kotarbie właścicielowi
sklepu zoologicznego FENEK, panu doktorowi
Pawłowi Musze z Przychodni Weterynaryjnej DR
HAU, pani Kamili Żurek z Fundacji Iskra, strażnikowi
Arturowi Łypowi, pani Zuli Przybylińskiej trenerce
psów z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym ser-
decznie gratulujemy, ze szczególnym uwzględnie-
niem grupy młodych właścicieli czworonogów, którzy
intensywnie trenowali przed konkursem. Przede

wszystkim jednak gratulujemy Oli Feliks, pani Najsympatyczniejszego Pro-
kocimskiego Psa – Remiego.

Zapraszamy za rok!
Paulina Sobkowiak

MDK im. K. I. Gałczyńskiego

DRUGIE WYBORY NAJSYMPATYCZNIEJSZEGO PSA
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Z dniem 15 listopada następuje uruchomienie nowej linii tramwajowej
na Ruczaj (pętla Czerwone Maki). W związku w przekierowaniem tamże
4 linii tramwajowych zmienia się układ komunikacyjny w całym mieście;
zmiany nastąpią również i w Dzielnicy XII.

Do największych rewolucji komunikacyjnych na terenie Dzielnicy XII
dojdzie jednak nie w sieci tramwajowej, ale poprzez przetrasowanie linii
503 oraz wprowadzenie zupełnie nowej linii 193.

Linia 193 będzie linią eksperymentalną, jednak ma duże szanse na po-
wodzenie. Linia ta będzie najkrótszą trasą łączyć Bieżanów i Prokocim z cen-
trum Nowej Huty i Kombinatem. Eksperymentalność ma polegać na tym, że
autobus zamiast ul. Nowohucką i Al. Pokoju, pojedzie spod szpitala w Pro-
kocimiu „w drugą stronę”, poprzez ul. Mała Góra, Bieżanowską, Półłanki
i Klasztorną. Trasa ta jest alternatywnie najszybsza, wobec połączenia
z Nową Hutą poprzez linię 9 lub 522, czy też 463. Linia ta będzie również
bardzo korzystna ze względu na obsługę potoków pasażerskich, gdyż będzie
obsługiwać większość osiedli z terenu naszej dzielnicy – Rżąkę, Prokocim
Nowy, Bieżanów Nowy, Bieżanów Stary i Złocień.

Linia 193 będzie linią szczytową tzn. kursującą co 24 minuty od po-
niedziałku do piątku w godzinach o największym ruchu pasażerskim czyli
ok. od godziny 5 do godziny 9 rano i od godziny 14 do godziny 18 po
południu oraz dodatkowo jeden lub dwa kursy późnowieczorne (tak jak do
tej pory na linii 463). 

Jedynym utrudnieniem na dzień dzisiejszy wydaje się być jedynie ob-
jazd w ciągu ul. Bieżanowskiej, który potrwa do końca listopada. Linia więc

przez dwa tygodnie kursować będzie dodatkowo przez ul. Łaczka i Po-
piełuszki.

Trasa: Rżąka – Wielicka – Prokocim Szpital – Teligi – Mała Góra –
Bieżanowska – Półłanki – Złocień – Półłanki – Klasztorna – Bulwarowa –
Kombinat. 

Linia 503 zyska nowy charakter, nie będzie już linią dublującą tram-
waj w ciągu ul. Wielickiej (a przez to zagrożoną kasacją w trakcie przy-
szłorocznej remarszrutyzacji komunikacyjnej) oraz jeżdżącą do Nowej Huty
(rolę tę pełnić będzie 193). W zamian linia ta będzie najszybszym sposo-
bem dostępu do śródmieścia: Alei Trzech Wieszczów na całej ich długości
– od Jubilatu do Nowego Kleparza oraz ul. Opolskiej i Górki Narodowej.
503 będzie linią przyspieszoną, zatrzymującą się jedynie na przystankach:
Aleksandry, Prokocim CPN, Prokocim Szpital, Bieżanowska, Kamieńskiego
(Bonarka), Rondo Matecznego, Jubilat, Cracovia, Plac Inwalidów, Nowy
 Kleparz, AR/Opolska Estakada, Clepardia. Linia ta będzie więc najszybszym
połączeniem Krakowa w osi północ-południe i ma szansę stać się linią
 magistralną. Linia ma kursować co 12 minut w szczycie komunikacyjnym
i będzie obsługiwana przez tabor wielkopojemny w dni powszednie.

Ze względu na brak środków finansowych, obecna linia 703(503) jeź-
dzi z częstotliwością przedwakacyjną i sprzed Euro; od 15 listopada linia
jednak będzie wyjeżdżać z Bieżanowa 5 razy w ciągu godziny w szczycie.

Trasa: Nowy Bieżanów Południe – Aleksandry – Wielicka – Kamień-
skiego – Rondo Grunwaldzkie – Most Dębnicki – Aleje Trzech Wieszczów –
Al. 29 Listopada – Opolska – Mackiewicza – Siewna – Górka Narodowa.

Nowe połączenia Dzielnicy XII ze Śródmieściem i Nową Hutą

Klienci Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w zabudowie jed-
norodzinnej, w ramach zintegrowanej umowy na wywóz odpadów komu-
nalnych, mogą skorzystać z oferty odbioru odpadów wielkogabarytowych.

„Wystawka chodnikowa” przydomowa organizowana jest przez MPO
Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW MPO w wyznaczonych dzielnicach wg harmono-
gramu – w poszczególnych dniach i miesiącach, w określonych godzinach. 

Najbliższy termin takiej wystawki dla mieszkańców Dzielnicy XII
Bieżanów – Prokocim to 4 tydzień października tj. od dnia 22.10 do dnia
26.10 2012 r. 

Termin odbioru odpadów jest ustalany indywidualnie. Konieczność
odbioru nietypowych odpadów należy zgłosić telefonicznie, do końca ty-
godnia poprzedzającego planowany wywóz. Zgłoszenia można także do-
konać drogą elektroniczną, lub pisemnie. W uzgodnionym terminie odpady
będą odbierane od godziny 14.00. 
Kontakt telefoniczny: Dział Obsługi Klienta (12) 64 62 222 w godzinach od
7:00 do 15:00.
Wydział Wywozu Odpadów Kraków ( 12) 64 62 222 wew. 211, 212 w go-
dzinach od 7:00 do 15:00. 
Kontakt mailowy: wywoz@mpo.krakow.pl lub bok@mpo.krakow.pl
Faks (12) 64 62 352. 

Akcje oddawania wielkogabarytowych odpadów organizowane są
także przez Wspólnoty lub Spółdzielnie Mieszkaniowe. Aby dowiedzieć się
więcej nt. harmonogramu działania, należy skontaktować się bezpośrednio
ze swoim Zarządcą. Wystawka organizowana jest w skupiskach budynków
administrowanych przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. Miejsca
ustawienia kontenerów lub miejsca złożenia odpadów oraz terminy wy-
stawki wyznaczane są przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe.

Na terenie miasta funkcjonują także dwa zbiorcze punkty gromadze-
nia odpadów. Problemowe odpady mieszkańcy Krakowa mogą nieodpłat-
nie oddać w Lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1 D oraz w Punkcie
Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych Barycz przy ul. Krzemieniec-
kiej 40. 

Lamusownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 –
18.00 oraz w soboty w godz. 7.30 – 15.30.

Punkt Barycz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 7.00 do 14.00. 

Opracowała: Patrycja Bień 

Akcja Wystawka w Dzielnicy XII

Po wakacyjnym odpoczynku ruszają pełną parą zajęcia w Klubie Kul-
tury „Zachęta”. Oferta Klubu przygotowana jest tak, aby każdy znalazł coś
dla siebie. Na uczestników kursów czekają profesjonalni i doświadczeni in-
struktorzy, a także estetycznie odnowiona sala widowiskowa. Zapraszam

wszystkich zainteresowanych do sekretariatu Klubu, gdzie cały czas trwają
zapisy na poszczególne sekcje. 

Izabella Kowalska-Piper

Nowy sezon w „Zachęcie”!
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Nowy Prokocim 
• Sklep „Rarytas” - ul. Ściegiennego
• Przychodnia – ul. Teligi 8 
• SM Nowy Prokocim – ul. Kurczaba 25
• Kościół Miłosierdzia Bożego – u. Kurczaba 5
• Punkt Totolotka – Plac Targowy
• „Trafica” – ul. Teligi 1
• Bloki przy ul. Lilii Wenedy i Jerzmanowskiego
• Biuro przy Orliku – ul. Jerzmanowskiego 4
• Firma MJM – ul. Teligi 34 D
• Sklep spożywczy przy ul. Republiki Korczakowskiej 11

Stary Prokocim i Kozłówek
• Okolice Rynku sklep „Leviatan” i sklep muzyczny
• Siedziba SM „Na Kozłówce”
• 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
• Biblioteka – ul. Aleksandry
• Dom Kultury SM „Nowy Bieżanów”
• Kiosk przy Deptaku (koło Biedronki)
• Kiosk przy ul. Mała Góra 16 i Aleksandry 23
• Przedszkole Samorządowe nr 176

Złocień
• Spółdzielnia mieszkaniowa „Śniezka”
• Przychodnia
• Sklepy osiedlowe

Rżąka
• Mini market „Oleńka”
• Sklep wielobranżowy „Kak”
• Zakład fryzjerski „Anna”
• Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny
• Zespół Szkół Nr 15
• Sklep „Zielony Smok”
• Sklep „ABC”
• Przychodnia
• AVITA Anna Baster przy ul. Schweitzera 13

Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”Spis Treści 

Od siedmiu lat Urząd Miasta Krakowa organizuje Konkurs na Najlep-
szy Samorząd Uczniowski w Krakowskich Gimnazjach. W czerwcu, na uro-
czystej gali w sali obrad UMK po raz trzeci laur zwycięzcy wręczono
Samorządowi Uczniowskiemu z Gimnazjum nr 33 im. I.J. Paderewskiego
w Krakowie. Dumni gimnazjaliści wrócili do szkoły z dyplomem i z czekiem
na 5 000 złotych.

O tym, dlaczego Kapituła Konkursu postanowiła przyznać główną na-
grodę kolejny raz samorządowi Gimnazjum 33 opowiada Patrycja Miklas –
uczennica klasy 3a
Wygraliśmy ponieważ: 
• potrafimy się wybierać zgodnie z zasadami demokracji: wybory do na-

szego samorządu są solidnie przygotowane i uczciwie przeprowa-
dzone; sami ustanowiliśmy regulamin i sami pilnujemy jego
przestrzegania

• Kapituła Konkursu nagrodziła nas również za rzetelną debatę poprze-
dzającą wybory; uczymy się rozmawiać, konkurować i spierać w gra-
nicach określonych prawem i dobrymi obyczajami; nie zawsze to
wychodzi, ale cały czas się uczymy

• Pracowaliśmy nie tylko dla siebie; wiemy, że pomaganie jest fajne i po-
magaliśmy: wspieraliśmy Hospicjum św. Łazarza sprzedając kartki
świąteczne, zebraliśmy 28 kg bilonu na „Górę Grosza", wsparliśmy fi-
nansowo Ośrodek Opieki Paliatywnej przy ul. Wielickiej

• Organizowaliśmy dla uczniów naszej szkoły atrakcyjne dyskoteki
• Na uznanie Jury zasłużyliśmy pomysłem i organizacją Ligi Klasowej –

cyklu konkursów dla klas – ufundowaliśmy nagrodę – 1000 zł. na
szkolną wycieczkę.

• Własnymi rękami wyremontowaliśmy salę, która od tej pory służy sa-
morządowi i całej społeczności Gimnazjum 33

W tym roku szkolnym zmienia się formuła konkursu. Samorząd G33
planuje nawiązanie współpracy z samorządami gimnazjów dzielnicy XII –
chcemy podzielić sie doświadczeniem, razem coś zorganizować, wesprzeć
ciekawe inicjatywy. Zainteresowanym szkołom polecamy wrześniowy
numer „Śmigła" i zapraszamy na stronę www.mlodziez.info

Autor zdjęć z gali: Krzysztof Stankiewicz
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