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Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się 29 października z mieszkańcami Dzielnicy XII Prokocim – Bieżanów.
Rozmawiał z nimi m.in. o Parku Aleksandry,
działaniach Straży Miejskiej i nowych inwestycjach. Na zakończenie spotkania Prezydent
otrzymał tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”
W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Prokocim Nowy”
przy ul. Kurczaba 25 wzięło udział ponad 70
osób (mieszkańców Prokocimia, Bieżanowa i os.
Na Kozłówce).
Mieszkańcy pytali m.in. o to jaka będzie
przyszłość Parku Aleksandry – Prezydent Jacek
Majchrowski mówił m.in. o trwających rozmowach dotyczących wymiany terenów między
Gminą a obecnym właścicielem, dzięki którym
możliwe będzie powiększenie obszaru parku
Aleksandry.

UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W BIEŻANOWIE

W dniu 11 listopada 2014 . O godz. 10 odbyła się uroczysta Msza Święta zakończona scenką
teatralną w wykonaniu młodzieży z Liceum
Ogólnokształcącego XXV pod kierownictwem
prof. Katarzyny Kiełbasy. Następnie wszyscy
przemaszerowali do centrum Bieżanowa pod
Pomnik upamiętniający Bieżanowian poległych
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Ważna kwestią, którą poruszali mieszkańcy
była także budowa drogi do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 przy ul. Żabiej. Padły obietnice, że prace będą prowadzone
tutaj w latach 2016-2017r.
Podczas spotkania pytano również o kontrole związane z nową ustawą śmieciową, liczbę
patroli Straży Miejskiej i możliwość ich zwiększenia, tramwaje, które będą kursować w tym
rejonie miasta po otwarciu linii Lipska – Wielicka
oraz kwestie związane z drogami dojazdowymi
do nowych inwestycji budowanych przez developerów.
Na zakończenie spotkania Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski otrzymał tytuł honorowego członka Stowarzyszenia
Nowy Prokocim „Przyjaciele” wraz z legitymacja
nr. 1.
Zarząd Stowarzyszenia
Nowy Prokocim ”Przyjaciele”

w czasie I i II Wojnie Światowej, gdzie odbył się
Apel Poległych i złożono wiązanki kwiatów. Wieczorem spotkaliśmy się w Dworze Czeczów by
przy pieśniach Legionowych i uroczych gawędach p. Bogny Wiernichowskiej uczcić kolejną
Rocznicę Niepodległości.
Elżbieta Matykiewicz . Fot Jerzy Matykiewicz .
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Polsko – niemiecka wymiana młodzieży
Gimnazjum nr 29 Kraków i Heidenhoff- Gimnasium Stuttgart w Krzyżowej
W malowniczej wsi Krzyżowa, na terenie
byłego majątku rodziny von Moltke usytuowany jest nowoczesny obiekt szkoleniowo – konferencyjny. XVIII- wieczny Pałac i budynki skupione wokół dziedzińca tworzą niepowtarzalną
atmosferę, a lokalizacja na wsi zapewnia ciszę
oraz kontakt z naturą. Właścicielem obiektu jest
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która działa na rzecz tolerancji, pokoju
i współpracy wszystkich narodów europejskich.
Jednym słowem to idealne miejsce dla Każdego.
I w tym właśnie miejscu w dniach od 9.10
do 16.10. 2014 roku 21 osobowa grupa uczniów
naszego gimnazjum ( pod opieką p. A. Mazepy i p. A. Stawny ) spotkała się z rówieśnikami
z niemieckiego gimnazjum ze Stuttgartu. Program spotkania przygotowany został przez
pracowników MDSM we współpracy z nami
i dostosowany do zainteresowań uczestników
grupy. Uczniowie w grupach polsko – niemieckich uczestniczyli w grach i zabawach intergracyjnych, w ramach warsztatów zapoznali
się z historią Krzyżowej. Warsztaty tematyczne:
Polacy i Niemcy – co o sobie wiemy, wieczór narodowy z prezentacją szkół, krajów, miast oraz
lokalnych tradycji, wspólne tańce, dały szansę
na wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń oraz przełamywania barier językowych
i kulturowych. Jednakże najbardziej ciekawym
punktem programu był udział uczniów w warsztatach filmowych. Celem warsztatów było nagranie i zmontowanie krótkich filmów. W grupach polsko- niemieckich powstały interesujące

filmy, które zostały zaprezentowane w ostatni
wieczór spotkania. Przez cały pobyt uczniowie
mieli udostępnioną salę sportową, tenis stołowy, bilard oraz możliwość spędzania wspólnych
wieczorów w sali klubowej „Pałacu”, gdzie mogli
organizować wspólnie dyskotekę.
Spotkaniu towarzyszyła też wspólna wycieczka w Góry Stołowe. (Skalne Labirynty
„Błędne Skały”)

Wzbudzenie ciekawości i chęć poznania
innych, poszukiwanie podobieństw i dążenie do
zrozumienia różnic, a także uczenie się otwartości i umiejętności komunikacji były
z pewnością nieodłącznymi elementami
naszego spotkania w Krzyżowej.
To były naprawdę niezapomniane chwile...
Anita Mazepa

Święty Mikołaj tym razem zawitał do naszej dzielnicy. Zgodnie z ostatnimi zapewnieniami Dyrekcji ZIKiTu 8 grudnia 2014 ruszyła ostatecznie,
długo oczekiwany remont ulicy Bieżanowskiej na odcinku od ul. Mała Góra do ul. E. Jerzmanowskiego.
Elżbieta Matykiewicz.

To był niesamowity wieczór dla
mieszkańców
Nowego
Bieżanowa.
A wszystko z powodu niezapomnianego
koncertu charytatywnego Barbary Leśniak, który odbył się 14 Listopada. Koncert uświetnił również krakowski poeta,
autor tekstów wielu piosenek Basi, Pan
Marcin Urban. Razem z artystką wystąpili
również jej uczniowie. Wśród gości zaproszonych na koncert nie zabrakło byłego
Prezydenta Miasta Krakowa a obecnie Posła na Sejm RP Józefa Lassoty, Przewodniczącego Rady Dzielnicy XII Zbigniewa
Kożucha, Radnych Dzielnicy XII, Dyrektora Gimnazjum nr 29 w Krakowie. Cały
dochód z koncertu zasilił Fundusz Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Fundacji
,,Wygrajmy Siebie”.
Tomasz Guzik
Prezes Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”

Dnia 27 listopada 2014 w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyła się kolejna konferencja poświęcona kierunkom rewitalizacji górnej Wisły w Małopolsce. W szerokim aspekcie tego zagadnienia ujęto zarówno sprawy powodziowe, jak i konieczność zadbania
o czystość wód wśród których żyjemy. Tak analitycznie pojęta dbałość o Wisłę, w tym bardzo nas interesujący jej górny bieg , pozwala z większym
optymizmem patrzeć zarówno na ochronę przeciwpowodziową jak i na rzekę wraz z jej dopływami jako miejsce rekreacji.
Elżbieta Matykiewicz
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Ostatnie prace w roku 2014.
Z początkiem grudnia ruszył długo oczekiwany remont ulicy Bieżanowskiej. Pierwszy etap obejmuje przebudowę ul. na odcinku od ul Mała
Góra do ulicy Jerzmanowskiego. Na terenie Parku Aleksandry dobiegają
końca prace związane z budową smoczego skweru, który będzie placem zabaw i rekreacji dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Po za
nowym placem zabaw dla całych rodzin rozpoczęła się budowa oświetleni wyżej wymienionego terenu, która będzie kontynuowana w latach

4

następnych. Przy ulicy Kurczaba pojawił się wybieg dla „czworonożnych
pupili”. Również w zakresie przebudowy chodników trwają ostatnie prace remontowe w ramach, których przebudowano chodnik przy ul Cwiklisnskiej gdzie oprócz nowej kostki pojawiła się ścieżka rowerowa. Wyremontowane chodnik pojawił się również wzdłuż ul Jerzmanowskiego,
oraz wzdłuż ulicy Na Kozłowce 12 i 16.

DZIELNICA XII
BIEŻANÓW – PROKOCIM

Kolejarz Prokocim 2014
Pierwsza połowa roku to dokończenie
rozgrywek Ligi Okręgowej sezonu 2013/2014.
Runda wiosenna rozpoczęta w kwietniu charakteryzowała się niestabilnością. Drużyna przeżywała regres i wzrost formy. Po passie 3 meczów
bez wygranej i strzelonej bramki, w kolejnych
odnotowano zwycięstwa z wyżej notowanymi
rywalami. W ostatecznym rozcharunku pierwszy sezon po awansie zakończono na 4 miejscu
w tabeli.
Do sezonu 2014/2015 drużyna przystąpiła
osłabiona. Klub opuściło wielu doświadczonych
zawodników, którzy skończyli kariery bądź odeszli do innych klubów. Zastąpili ich młodzi piłkarze, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej
rozgrywali mecze w ligach juniorskich. Zdecydowaną większość stanowili wychowankowie
klubu. Średnia wieku w kolejnych meczach nowego sezonu oscylowała na poziomie 20 lat.
Postawienie na młodzież okazało się strzałem w dziesiątkę. Po raz kolejny klub udowodnił,
że opieranie siły na wychowankach przynosi
sukces. Młoda drużyna, która zdaniem wielu
miała walczyć o miejsce w środku tabeli, nie czu-

Drużyna dzielnie walczyła w rozgrywkach
Pucharu Polski na szczeblu okręgu krakowskiego. Lepsza okazała się dopiero III ligowa Garbarnia Kraków.
Dobrą pracę z młodzieżą, o której już wspomniano, potwierdzają wyniki osiągane przez
zespoły juniorskie. Juniorzy starsi na półmetku
rozgrywek zajmują 2 miejsce w I lidze, ustępując
liderowi tylko pod względem bramek.
Rok 2014 to również kwestie infrastrukturalne. Przed rozpoczęciem sezonu 2014/2015
wymieniono ławki znajdujące się przy budynku
klubowym. W październiku oddano do użytku
trybunę liczącą 156 krzesełek.
Mijający rok należy zaliczyć do udanych.
Klub rozwija się pod względem sportowym jak
jąc respektu przed bardziej doświadczonymi i organizacyjnym. Otoczony jest przez ludzi, któzespołami, zdobywała kolejne punkty. Efektem rzy mocno angażują się w jego funkcjonowanie.
dobrej gry jest 2 miejsce na koniec rundy jesien- Wraz z pomocą takich instytucji jak Rada Dzielnej. Co prawda, strata do pierwszego zespołu nicy XII jest w stanie systematycznie polepszać
wynosi 8 punktów, ale jak wiadomo w futbolu swoją bazę sportową. Cieszy również co raz
nic nie jest przesądzone. Runda wiosenna se- większe zainteresowanie ze strony sympatyków,
zonu 2014/2015 rozpocznie się w ostatni week- kibiców, którzy pojawiają się na meczach.
end marca.
Konrad Spryńca

Pożegnanie legendy w Kolejarzu-Prokocim
Rozpoczynał ponad pół wieku temu jako
zawodnik, później był kierownikiem pierwszej
drużyny, a w ostatnich latach jako trener opiekował się najmłodszymi grupami szkoleniowymi.
Po 65-latach pracę w Klubie Sportowym Kolejarz-Prokocim zakończył Ryszard Rybak.
Na tę okoliczność został on uhonorowany
w przerwie ostatniego, tegorocznego meczu
drużyny Prokocimia z Garbarnią. Za wybitne
zasługi dla klubu otrzymał z rąk prezesa Józefa
Małeckiego puchar oraz okolicznościowy dyplom wraz z pamiątkowym zdjęciem. Jego podopieczni natomiast wręczyli mu specjalnie przygotowaną piłkarską koszulkę z napisem: „Rybak
najlepszy trener” oraz podpisami szkolonych
przez niego młodych adeptów futbolu.
Wraz z trenerem Rybakiem swoją przygodę
z futbolem zakończyli także dwaj doświadczeni
piłkarze. Będący nie tylko w poprzednim sezonie podstawowymi graczami drużyny seniorów
Łukasz Małecki oraz Tomasz Tabisz również odebrali pamiątkowe dyplomy.
Piotr Fąfara
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ICH SEN O WOLNOŚCI
- 30 ROCZNICA PROTESTU GŁODOWEGO
W dniu 19 lutego 2015 roku minie 30 rocznicę rozpoczęcia w salkach budującego się nowego kościoła w parafii Narodzenia NMP w Bieżanowie protestu głodowego. Protest głodowy rozpoczął się dokładnie 5 miesięcy po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Była to
inicjatywa Konfederacji Polski Niepodległej ( Inicjatywa Obywatelska
w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy). Gdy wydawało się że władzy wszystko wolno, że nie będzie już żadnego oporu, że przemoc,
internowania, więzienia, masowa emigracja zdławiły wszelki sprzeciw
narodu - Oni zaprotestowali głodówką! Męczeńska śmierć ks. Jerzego
Popiełuszki stała się dla nich granicą moralną, nie pozwalającą pozostawać bezczynnym wobec przemocy stosowanej przez władzę PRL. O co
dokładnie im chodziło? Warto w tym miejscu przypomnieć piękną, odmawianą codziennie podczas protestu modlitwę. W modlitwie jest odpowiedź na to pytanie.
Modlitwa Głodujących w Kościele Narodzenia NMP
W Krakowie Bieżanowie - Starym
Matko Boża naszych sumień modlimy się do Ciebie naszym zbiorowym głodem.
Matko naszej współczesności naszych świtów w pociągach i tramwajach.
Matko naszej sponiewieranej Ojczyzny módl się za nami żyjącymi, módl się
za naszych zmarłych.
Matko Boża Bieżanowska przyjm czystą modlitwę naszego protestu, naszą
bezbronną rację, nasz sen o wolności, nasz głód nadziei.
Przyjm Matko upokorzenie polskiego społeczeństwa, złą organizacją życia,
arogancją urzędników, samowolą milicjantów, kłamstwami dziennikarzy.
Przyjm jako zbiorową i milczącą modlitwę narodu zjednoczonego w języku.
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Matko Boża naszej przyszłości, modlimy się do Ciebie poprzez śmierć Pyjasa,
śmierć Przemyka i męczeństwo Księdza Popiełuszki.
Modlimy się do Ciebie o święte prawo do wolnego słowa, o prawo nazywania prawdy po imieniu, o rząd sprawiedliwy i suwerenny, o prawo do wolnych związków zawodowych, o prawo do protestu, o pracę bez przymusu.
Módl się za nami pragnącymi, Matko Boża polskiego narodu, Matko Boża
społecznej nadziei, w naszej Ojczyźnie stała się krzywda Kościołowi Chrystusowemu.
Modlimy się poprzez krew zamordowanych górników, poprzez ofiary stanu
wojennego, poprzez uwięzienie niewinnych naszych braci, przez bezsenność rodzin, przez rewizje, wezwania i przesłuchania.
Matko Boża Bieżanowska, Matko Boża Katyńska, Matko Boża Jasnogórska.
Oto my, współcześni Polacy modlimy się do Ciebie naszym życiem poniewieranym po urzędach, spotwarzanym w prasie i telewizji, usidlonym w bezdusznych przepisach.
Modlimy się do Ciebie, Królowo Polaków, zanieś do Boga nasz udręczony
świat, zanieś do Boga nasze czyste intencje.
Matko Boża Jasnogórska mieszkająca w naszych myślach, mieszkająca
w społeczeństwie polskim, jesteśmy z Tobą zjednoczeni w modlitwie, jesteśmy z Tobą.
Będziemy z Tobą w Polsce udręczonej, będziemy w Polsce wolnej, w wolności
ostatecznej ludzi, rzeczy i pojęć.
Amen
Obserwując dzisiejszą czasy jak się wydaje wiele problemów w wolnej Polsce nie zostało rozwiązanych, obowiązują inne standardy, nasila
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się walka z kościołem, deprecjonuje się rodzinę, modny jest relatywizm
moralny. Czyżby poświęcenie z tamtych lat było daremne? Czy dzisiaj
taki protest byłby możliwy? Czy wszystkie okoliczności tej głodówki znamy, czy zna ja Polska?
W trwającym przez 194 dni proteście głodowym wzięło udział 387
osób z 67 miejscowości. Zakończono go w 5 rocznicę podpisania porozumień gdańskich 31 sierpnia 1985 roku.
Dwudniowa konferencja, która będzie miał miejsce 19 i 20 lutego
2015 roku przypomni nam te wydarzenia. Uroczystości rocznicowe zapoczątkuje Msza św o godzinie 9.00 z udziałem pocztów sztandarowych
szkół i organizacji. W programie konferencji przygotowywanej przez
Parafię Narodzenia NMP, Stowarzyszenie Patriotyczne im Księdza Adolfa
Chojnackiego oraz IPN Oddział w Krakowie, oprócz wielu historycznych
naukowych prelekcji z udziałem wybitnych historyków polskich, będą
występy artystyczne, okolicznościowa wystawa oraz spotkania z wieloma uczestnikami głodówki.
Bieżanowski kościół, co podkreślił podczas uroczystości 11 listopada ks. proboszcz Bogdan Markiewicz był matką dla 6 - ciu parafii Dzielnicy XII. Przez VI stuleci Parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP był
przewodniczką dla pokoleń. Kształtowała wiarę, sumienia, patriotyzm.
Sam kościół jest najstarszym obiektem budowlanym w tej części Krakowa. W nim znajdują się wmurowane trzy tablice pamiątkowe; Katyńska,
Księdza Jerzego Popiełuszki i poświęcona heroicznemu proboszczowi,
ks. Adolfowi Chojnickiemu. Przy świeczniku - darze nowohuckich hutników z mapą Polski z z gdańskimi krzyżami, z zaznaczonymi miejscami
heroicznej walki i ofiar narodu w latach PRL-u. W tym miejscu 19 lutego
2015 roku po raz kolejny zaśpiewamy „ Solidarni, nasz jest ten dzień…”
Udział w konferencji zapowiedziało wiele znakomitości ze świata nauki.
Referaty planują wygłosić m.innymi prof. Jan Żaryn ( IPN Warszawa)i ks.
prof . Józef Marecki (IPN Kraków/ UP JPII).
Już dzisiaj Bieżanów Stary zaprasza mieszkańców Dzielnicy XII i Krakowa na te uroczystości.
Stanisław Kumon
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Znamienici Goście w Gimnazjum nr 32 na Żabiej
Dzień 28 listopada 2014 roku zapisze się złotymi
zgłoskami w historii naszej szkoły –
swoją obecnością zaszczycili nas Ambasador Republiki
Francuskiej pan Pierre Buhler, Konsul Generalny Francji
pan Thierry Guichoux, Sekretarz Generalny Instytutu Francuskiego pan Michaël Magne oraz Wiceprezydent Miasta
Krakowa pan Tadeusz Matusz, Z-ca Dyrektora Wydziału
Nadzoru Pedagogicznego pani Wanda Brześcińska i Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII pani Grażyna Fijałkowska
.
Ambasador Francji wspiera współpracę kulturalną
pomiędzy naszymi krajami i, jak widać, nie zawęża jej
tylko do poziomu uniwersyteckiego. Jego wizyta związana była z objęciem przez Instytut Francuski w Krakowie
patronatem naszych klas z poszerzonym językiem francuskim realizujących innowację programową „Przygoda
z kulturą francuską” oraz przygotowujących uczniów do
międzynarodowego egzaminu DELF przyznawanego
przez Francuskie Ministerstwo Edukacji.
Diplôme d`Etudes en Langue Française to powszechnie uznawany na świecie dokument potwierdzający biegłą znajomość języka francuskiego. Klasy „ DELFowskie”
istnieją w naszej szkole nieprzerwanie od 1998r. i cieszą
się dużym zainteresowaniem uczniów. Prowadzona
w tych klasach innowacja pozwala uczniom na obcowanie z kulturą Francji i krajów frankofońskich, francuską
piosenką, kinem, malarstwem, poezją a nawet kuchnią.
Młodzież ma możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania Instytutu Francuskiego w Krakowie i brania
udziału w imprezach tam organizowanych.
Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę
partnerską z Instytutem Francuskim i nasza placówka została ośrodkiem egzaminacyjnym DELF.
Jest to dla nas wielki zaszczyt i wyróżnienie, a dla młodzieży ogromne ułatwienie, gdyż od tego roku, wszyscy
chętni uczniowie będą mogli zdawać egzaminy DELF na
poziomie A1, A2 i B1 w naszej placówce, w warunkach sobie znanych i w obecności swoich szkolnych nauczycieli.
Pan Ambasador wraz z Panem Konsulem uroczyście
przecięli wstęgę na drzwiach pracowni językowej i w ten
sposób symbolicznie zainaugurowali naszą współpracę.
Wpisali się również do Księgi Pamiątkowej.
Uczmy się języka francuskiego – oficjalnego języka
Unii Europejskiej, UNESCO, Igrzysk Olimpijskich, Czerwonego Krzyża, dyplomacji, kultury i sztuki, a także urzędowego języka wielu krajów świata; pięknego języka, który
może otworzyć przed nami wiele ciekawych możliwości.
Ewa Brągiel
Agnieszka Czechowska
Marta Gołąb
nauczycielki języka francuskiego w ZSOI nr 4
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Uroczystości na wzgórzu Kaim
wy, a nastepnie odprawiona została przez kapelana wojskowego modlitwa ekumeniczna przy ołtarzu polowym z relikwiami błogosławionego
Karola z domu Habsburg- ostatniego cesarza Austro-Węgier. Delegacje
złożyły pod pomnikiem wieńce i nastąpiła celebracja ognia artyleryjskiego, przysięga artyleryjska i pasowanie nowych członkow tradycyjnego
Oddziału C..K. Regimentu Artylerii Fortecznej No 2. Po zakończeniu pasowania zaprezentowano inscenizację wielkiej bitwy o Twierdzę Kraków,
oraz wręczono okolicznościowe medale 100 - lecia obrony Krakowa. Uroczystości zakończono pamiatkowym , grupowym zdjęciem pod pomnikiem. Mam nadzieję, że za rok w 101 -pierwszą rocznicę bitwy i w setną
rocznicę wzniesienia pomnika - symbolu skutecznej walki o nasze miasto, spotkamy się jeszcze liczniej na Wzgórzu Kaim. Elżbieta Matykiewicz..

Mrożny sobotni poranek 6 grudnia 2014 powitał na Wzgórzu Kaim
znamienitych gości , oraz Bieżanowian.100 lat temu 4 grudnia 1914 roku
XXI Korpus Rosyjski III Armii Południowej , Gen Dimitriewa zajął Wieliczkę, a 6 grudnia 1914 przystapił do zmasowanego szturmu w celu zdobycia twierdzy Kraków. Na Wzgórzu Kaim poległo ok. 3000 tyś żołnierzy, ale
Kraków obroniono.
Po przemówieniach tak znamienitych gości jak Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller, Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr hab. Adrienne Kormendy, Konsul Honorowy Republiki Austrii P.Andrzej Tombiński,
Rainer Gesler Przedstawiciel Szwancenberg Fundation z Lichtensteinu,
oraz Poseł na Sejm Pan Józef Lassot,.odegrano na trabce sygnał wojsko-
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MIKOŁAJKI 2014
W KLUBIE
KULTURY
„ZACHĘTA”
Świętowanie mikołajek stało się już
piękną tradycją w Klubie Kultury „Zachęta”, kultywowaną również w tym roku.
Dzięki serdecznej współpracy Klubu Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nowy Prokocim”, Stowarzyszenia Nowy
Prokocim „Przyjaciele” oraz wielu sponsorów, wiara dzieci w Świętego Mikołaja
jeszcze bardziej się umocniła. Dla nich
„Zachętowski” Mikołaj nie był tylko postacią znaną z bajki. Był jak najbardziej
prawdziwy, towarzyszyły mu prawdziwe
anioły, a przede wszystkim miał prawdziwe prezenty.
Jak wiadomo, Święty Mikołaj jest
bardzo zapracowany, więc do Klubu
„Zachęta” zawitał już 5 grudnia, by potem zdążyć odwiedzić pozostałe dzieci.
Jego przybycie poprzedził występ Teatru Aplauz, który przygotował dla dzieci
piękną miniaturę teatralną z elementami
animacji pod tytułem „Przerwana podróż
do Mikołaja”. Ta baśniowa historia, wzbogacona niezwykłą scenografią w postaci
drukowanych grafik, wywołała wśród
małych widzów wiele wzruszeń i radości.

„Dzień mikołajek,
To nie dzień bajek,
Tu wszystko stać prawdziwe się może,
Więc jeśli wierzysz w świętego Mikołaja
Możesz być pewny - on Ci pomoże!”
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Przemycono również walory edukacyjne,
dzięki czemu dzieci nie tylko miło, ale
i pożytecznie spędziły czas oczekiwania
na najważniejszego Gościa.
Dzięki świątecznemu nastrojowi
wprowadzonemu przez zespół Teatru
Aplauz, przybycie orszaku Mikołaja stało
się jeszcze bardziej ekscytującym przeżyciem. Prezenty otrzymało blisko 100
dzieci z naszego osiedla i okolic, które
wybrał Mikołaj w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowy Prokocim”, Stowarzyszeniem Nowy Prokocim
„Przyjaciele”, Parafią Miłosierdzia Bożego,
Klubem Sportowym Kolejarz Prokocim,
Szkołą Podstawową nr 117, Przedszkolem nr 150 oraz Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej. Upominki przygotowano dzięki finansowemu i materialnemu wsparciu licznych sponsorów,
spośród których wyróżniono w tym roku
Panią Wandę Gajewską oraz Firmę „Flora”
s.c. Z rąk Prezesa Stowarzyszenia Nowy
Prokocim „Przyjaciele” – Pana Mieczysława Lasoty, otrzymali oni wyróżnienie
„Dar serca”, ustanowione przez Stowarzyszenie w 2010 roku.
W ten wyjątkowy wieczór żadne
dziecko nie wyszło z „Zachęty” smutne,
lecz pełne pozytywnych emocji i wrażeń.
Wszystkim, tórzy pomogli w tym roku
zachować w dzieciach wiarę w Świętego
Mikołaja - gorąco dziękujemy.
Katarzyna Góra
Klub Kultury „Zachęta”
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nowy Prokocim”
Zapraszamy do odwiedzenia galerii
zdjęć ze spotkania z Mikołajem na naszych stronach internetowych:
http://www.stowarzyszenie-przyjaciele.
org/
http://klubzachetasm.jimdo.com/
https://www.facebook.com/klubkultury.
zacheta

Odchodzi rok 2014 a my rozpoczynamy z Państwem współpracę w nowym składzie
Rady Dzielnicy XII. Dziękujemy Państwu za obdarzenie nas kredytem zaufania.
Czas Bożego Narodzenia zachęca do zwolnienia tempa
i poświęcenia więcej czasu sprawom duchowym i rodzinie.
Życzymy wszystkim mieszkańcom naszej dzielnicy radosnych, szczęśliwych i magicznych chwil ,
a po Nowym Roku zapraszamy do współpracy na rzecz naszej dzielnicy i całego Krakowa.
Zgubiliśmy gdzieś nadzieję, wróćmy po nią do Betlejem.
Radni Dzielnicy XII
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Do Rady Dzielnicy XII weszli:
(na czerwono zaznaczeni
nowi radni, na czarno radni,
którzy pełnili swój mandat
w poprzedniej kadencji)
Okręg 1 - SZYMAŃSKI MARCIN
Okręg 2 - JOŃCA RAFAŁ
Okręg 3 - MATYKIEWICZ ELŻBIETA
Okręg 4 - KOŻUCH ZBIGNIEW
Okręg 5 - LIS TOMASZ
Okręg 6 - KWIATKOWSKA KINGA
Okręg 7 - GUZIK TOMASZ
Okręg 8 - LEŚNIAK BARBARA
Okręg 9 - ZADWÓRNY JANUSZ
Okręg 10 - JÓZEFCZYK ANDRZEJ
Okręg 11- FĄFARA PIOTR
Okręg 12 - LASOTA MIECZYSŁAW
Okręg 13 - WOJCIECHOWSKI PIOTR
Okręg 14 - BUCHELT RAFAŁ
Okręg 15 - STAWARZ MAŁGORZATA
Okręg 16 - KWIATKOWSKI DAWID
Okręg 17 - FIJAŁKOWSKA GRAŻYNA
Okręg 18 - FRĄCZEK BARBARA
Okręg 19 - MARKOWICZ WIESŁAW
Okręg 20 - WITKOWSKA KINGA
Okręg 21- GWIAZDA AGATA
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Nowy Prokocim:
 Sklep Rarytas ul. Ściegiennego
 Przychodnia ul. Teligi 8
 SM Nowy Prokocim ul. Kurczaba 25
 Kościół pw. Miłosierdzia Bożego
 Punkt Totolotka Plac Targowy
 Kiosk Trafica ul. Teligi 1
 Boisko Orlik ul. Jerzmanowskiego 4
 Firma MJM ul. Teligi 34D
 Basen ul. Kurczaba 29
 KRD Dyliniarnia ul. Wallenroda
55/56
 Sklep spożywczy ul. Republiki
Korczakowskiej 11
Prokocim i Kozłówek:
 Sklep Lewiatan na Rynku Prokocimiskim
 SM Na Kozłówce ul. Spółdzielców
 Kaplica OO. Augustianów
 Bibliotek ul. Spółdzielców

 Przychodnia ul. Na Kozłówce
 Wypożyczalnia DVD Tip Top
 Stowarzyszenie Siemacha ul.Na Kozłówce
Bieżanów:
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
EDEN
 Przychodnia ul. Popiełuszki
 Sklep ul. Pruszyńskiego
 Sklep ul. Złocieniowa
 Dwór Czeczów
 Auto Robot System ul. Mała Góra 56
 Sklep Planeta ul. Łaczka
 Sklep przy Skwerze 800 lecia Bieżanowa
 Sklep Jawor
 Market Kefirek
 Zakład fryzjerski ul. Stacyjna
Nowy Bieżanów:
 Kościół pw. Najświętszej Rodziny
 Kiosk na deptaku ul. Aleksandry
 Przychodnia ul. Heleny

 Dom Kultury SM Nowy Bieżanów
 Kiosk przy deptaku (obok
marketu Biedronka)
 Kiosk ul. Mała Góra 16
 Kiosk ul. Aleksandry 23
 Samorządowe Przedszkole
nr 176
Złocień:
 SM Śnieżka
 Przychodnia
 Sklepy osiedlowe
Rżąka:
 Mini market Oleńka
 Sklep Kak
 Zakład fryzjerski Anna
 Kościół pw. Najświętszej
Maryji Panny
 Zespół Szkół nr 15
 Sklep Zielony Smok
 Sklep ABC
 Avita ul. Schweitzera 13

