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Nadchodzą Święta, to radosny czas dla całych rodzin. Czas, który 
spędzamy Wspólnie z dzieckiem. Razem robimy porządki, pieczemy 
ciasta i ciasteczka, przygotowujemy pyszne dania wigilijne a także 
pakujemy prezenty. To również wspaniała okazja do wykonywania 
ozdob świątecznych i choinkowych. Najpiękniejsze dzieła powstają 
z rąk naszych zdolnych, kreatywnych i aktywnych pociech. Te prace to 
wyraz szczęścia, miłości i radości płynącej z serc dzieci. Pozwólmy więc 
porwać się w świat dziecięcej fantazji i razem twórzmy piękne ozdoby. 
Dajmy dzieciom odpowiedni warsztat pracy oraz najcenniejszą rzecz 
… czas dla dziecka. Niech nasze dzieła będą wspaniałą ozdobą i stwo-
rzą ciepły klimat do wspólnego przeżywania Świąt. 

Niech słowa wiersza towarzyszą nam podczas Świąt oraz w nad-
chodzącym Nowym Roku.

Gdy grudzień nadchodzi śnieg Ziemię otula, 
Dziecina z Betlejem nas wszystkich rozczula. 
I budzi w nas ciepło, troskliwość, nadzieję, 
Świat staje się lepszy, dobro promienieje. 
Życzenia najszczersze z naszych serc dziś płyną:
przystańmy przy żłóbku ze Świętą Rodziną,

by zrozumieć prawdę – tę najprostszą z prawd:
jakie będą dzieci taki będzie świat. 

A dzieci są dobre, życzliwe, radosne
one w śpiewie skowronka dostrzegają wiosnę. 
Wciąż znajdują powód, by się głośno śmiać,
Aby skakać, biegać, czasem w berka grać. 
Życzmy sobie zatem tych prostych radości, 
Niechaj w Nowym Roku w nas Dziecko zagości. 

Agnieszka Borek
nauczyciel samorządowego Przedszkola nr 49 Wróbelka Elemelka

W imieniu dzieci, nauczycieli, pracowników i własnym życzę zdro-
wych, spokojnych, radosnych, Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślnego Nowego Roku 2018. 

Ewa Lelo
dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 49 Wróbelka Elemelka

Magiczny Czas Świąt

Szczęśliwych i błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności
w nowym roku

życzą radni
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
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Myślimy o Polsce
Wydarzyło się...

W dniu 10 listopada 2017 r. pod hasłem 
„Myślimy o Polsce” odbyły się prokocimskie 
obchody Święta Niepodległości zorganizowa-
ne w roku dla Prokocimia szczególnym, po-
nieważ w 2017 r. obchodzi 650-lecie swojego 
istnienia.

Uroczystość obchodów 99. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości rozpo-
częła się od nadania nowej nazwy rynkowi 
w Prokocimiu, który od tego dnia nosić będzie 
miano „650-lecia Prokocimia”. Z tego miejsca 
wyruszył pochód pocztów sztandarowych 
wszystkich szkół Prokocimia, zaproszonych 
gości oraz mieszkańców poprzedzany przez 
kompanię honorową reprezentującą XXV Li-
ceum Ogólnokształcące.

Przemaszerowano do parku im. Anny 
i Erazma Jerzmanowskich, gdzie został posa-
dzony Dąb Pamięci – pomnik przyrody w hoł-
dzie dla Marszałka Józefa Piłsudskiego w 150 
rocznicę urodzin. Pochód odwiedził także ta-
blicę upamiętniającą 10. rocznicę „Cudu nad 
Wisłą”, gdzie wspomniano poległych legioni-
stów – mieszkańców Prokocimia i nastąpiła 
zmiana warty oraz złożenie okolicznościowej 
wiązanki kwiatów.

W dalszym ciągu obchodów w Młodzie-
żowym Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego 
polonezem zatańczonym przez zespół Releve 
rozpoczął się słowno-muzyczny koncert „Je-
denasty listopada” w wykonaniu zespołów 
wokalnych, muzycznych i teatralnych pla-
cówki. Tradycyjne piosenki, klasyczne wiersze 
i współczesna myśl o patriotyzmie wprowa-
dziła nastrój zadumy i refleksji.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem 
medali 650-lecia Prokocimia osobom zaan-
gażowanym w życie tej dzielnicy: artystom, 
działaczom oraz dyrektorom placówek oświa-
towych. Medale wręczali – radna m. Krakowa 
i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim – Grażyna 
Fijałkowska, dyrektor MDK i prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Jerzmanowskich – Teresa Grzy-
bowska oraz przewodniczący Rady Dzielnicy 
XII – Zbigniew Kożuch.

Wzruszenie i duma – te emocje towarzy-
szyły zarówno uczestnikom, jak i obserwa-
torom wydarzenia. A wtórowała im refleksja 
najpełniej wyrażona w finałowej piosence:

„Nie wstydźmy się kochać Polski, 
nie mówmy o niej tylko od święta. 
Ginęli za wolność ludzie. 
Musimy o tym zawsze pamiętać.”

K. Garlicka, D. Czopik
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Konferencja w 650-lecie Prokocimia
Wydarzyło się...

W ramach tegorocznego jubileuszu 650. 
lat Prokocimia, w dniach 24–26 listopada 
2017 r. odbyła się multidyscyplinarna konfe-
rencja naukowa, która – jak wskazuje sama 
nazwa – została poświęcona szerokiemu 
spektrum badań związanych z wielowiekową 
historią, a także sztuką, przyrodą i aspektami 
religijnymi Prokocimia.

Patronat nad tym wydarzeniem objęło 
wiele zacnych osób i instytucji, w tym: Jego 
Eminencja ksiądz arcybiskup Marek Jędra-
szewski – Metropolita Krakowski oraz Jego 
Eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz 
– Arcybiskup senior Archidiecezji Krakowskiej. 
Ze strony władz samorządowych swojego me-
cenatu udzielił prof. dr hab. Jacek Majchrow-
ski – Prezydent Miasta Krakowa, Bogusław 
Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Kra-
kowa oraz Rada Dzielnicy XII Bieżanów-Pro-
kocim. 

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: 
przedstawiciele Rady Dzielnicy XII Bieżanów-
-Prokocim, Towarzystwo Przyjaciół Prokoci-
mia, Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady, Zakon 
OO Augustianów oraz Młodzieżowy Dom Kul-
tury im. K. I. Gałczyńskiego.

W piątkowy wieczór 24 listopada w histo-
rycznym budynku Towarzystwa Szkół Ludo-
wych, gdzie obecnie mieści się Młodzieżowym 
Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. 
Na Wrzosach 57, Pani Teresa Grzybowska – 
dyrektor MDK i zarazem Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerz-
manowskich, dokonała uroczystego otwar-
cia sesji naukowej. Doktor Tomasz Ściężor, 
przewodniczący komitetu organizacyjnego, 
wygłosił wykład otwierający pt. Prokocim 

przez wieki. Zgromadzeni goście zapoznali się 
z najważniejszymi i również najciekawszymi 
aspektami dziejowymi naszej małej Ojczyzny. 

Oczywiście nie zabrakło również atrakcji 
muzycznych w postaci Koncertu – Muzyczny 
salon. Zebrani mieszkańcy i sympatycy Pro-
kocimia mieli okazję wysłuchać Czardasza 
Vittorio Montiniego na skrzypce w wykonaniu 
Jakuba Ulmana, byłego uczestnika zajęć MDK 
i członka TPP. Wielkie zainteresowanie wzbu-
dził koncert Elżbiety Łuszczakiewicz – nauczy-
cielki z MDK, wraz z zespołem Fabryka Zaba-
wek oraz gościnnie Krzysztofem Matejskim 
(saksofon). Ten kwintet złożony z doświad-
czonych muzyków zaprezentował zarówno 

covery, jak i własne autorskie kompozycje. 
Miłym zakończeniem pierwszego dnia było 
wręczenie medali pamiątkowych 650-lecia 
Prokocimia.

Drugi dzień obrad, który odbył się w Auli 
Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sław-
kowskiej w Krakowie, został w większości 
poświęcony na prezentacje referatów. Sesja 
naukowa została podzielona na trzy panele. 
Wiodąca tematyką obrad była historia, biogra-
fistyka oraz zagadnienia hydromorfologiczne 
osady, która rozwijała się u zbiegu dwóch  
gościńców.

Wykład inauguracyjny: Warunki zewnętrz-
ne rozwoju Prokocimia w okresie staropolskim 

Organizatorzy i goście konferencji

Przewodniczący Rady Dzielnicy XII Zbigniew Kożuch, radna Grażyna Fijałkow-
ska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia Teresa Grzybowska

Msza święta w intencji Prokocimia i jego mieszkańców, odprawiona przez 
Ojca Jana Biernata
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wygłosił wybitny mediewista prof. dr hab. 
Jerzy Wyrozumski. Swoją obecnością i wykła-
dem na temat obecności i znaczenia augustia-
nów w Prokocimiu, uświetnił obrady, Ojciec 
Jan Emil Biernat OSA, wieloletni prowincjał 
zakonu, który na te okoliczność przyjechał do 
Krakowa, aż z Czech. Również i MDK miało 
swój wkład naukowy. Gabriel Szuster – histo-
ryk, nauczyciel edukacji obywatelskiej, przed-
stawił zebranym tematykę więźniów KL Au-
schwitz-Birkenau z Prokocimia. Wystąpienie 
to, jakkolwiek o tematyce trudnej i trauma-
tycznej spotkało się z zainteresowaniem i za-
pewne będzie stanowić asumpt do dalszych 
poszukiwań.

Wieczorna część sobotnich wykładów 
przeniosła się do serca Starego Prokocimia 
do Parku Jerzmanowskich. O godzinie 18.30 
w kościele św. Mikołaja z Tolentino, honorowy 
gość konferencji i przyjaciel Prokocimia, Oj-
ciec Jan Biernat odprawił msze św. w intencji 
mieszkańców. W nabożeństwie oprócz wier-
nych uczestniczył również poczet sztandarowy 
Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia. 

Uroczystym zwieńczeniem drugiego dnia 
była kolacja w pięknych wnętrzach zabytko-
wego Pałacu Jerzmanowskich.

Ostatni dzień naukowych rozważań został 
poświęcony na zakończenie seminarium i spa-
cer z przewodnikiem po Prokocimiu. 

Pokłosiem konferencji będzie naukowa 
monografia, w której zamieszone zostaną ar-
tykuły przygotowane przez prelegentów na 
bazie swoich wystąpień. Pozwoli to zarówno 
na poszerzenie wiadomości o Prokocimiu, 
jak i da szansę zapoznania się z tą niezwy-
kle ciekawą tematyką. Wydanie publikacji 
planowane jest na początek 2018 roku, tak 
więc z pewnością poinformujemy Państwa 
o naszym nowym wydawnictwie, jak i zapro-
simy na spotkanie autorskie, podczas którego 
zostanie zaprezentowana ta pozycja książko-
wa. Jednak już dziś można się zapoznać z nie-
wielkim wydawnictwem pod redakcją dra 
Tomasza Ściężora w którym zostały zawarte 
streszczenia referatów (Konferencja Naukowa 
„650 lat Prokocimia” Kraków, 24–26 listopa-
da 2017 r. Streszczenia, pod red. T. Ściężora, 
Kraków 2017).

Trzydniowa imprezę zgromadziła wiele 
osób, zarówno badaczy dziejów Prokocimia, 
jak i osób zainteresowanych tą tematyka. 
Zaprezentowane referaty w sposób jasny 
i bardzo szczegółowy przybliżyły prokocimskie 
zagadnienia pod kątem geograficznym, hi-
storycznym, architektonicznym i kulturowym  
(cyt. za tamże).

Gabriel Szuster
Młodzieżowy dom Kultury

im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie

Zespół Fabryka Zabawek

Gabriel Szuster – jeden z prelegentów 

Drugi dzień konferencji w Polskiej Akademii Umiejętności
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Bajkowa impreza mikołajowa
w „Zachęcie”

Wydarzyło się...

,,Szósty grudnia” 

6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie 
   Halina Szal

Po mikołajowej imprezie zorganizowanej 
6 grudnia b.r. przez Klub Kultury „Zachęta” 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” 
oraz Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyja-
ciele” zostały już tylko cudowne wspomnie-
nia, piękne prezenty i barwne fotografie. 
Ucichły nutki płynące z głębi dusz wrażliwych 
Solistek Krakowskiej Filharmonii, które wpro-
wadziły wszystkich w niezwykły świat bajek, 
zrobiło się nieco cicho i nostalgicznie.

Bo grudzień to wyjątkowy czas, kiedy naj-
bardziej odczuwa się obecność tych wiernych 

od lat Przyjaciół i tych nowych, wspierających 
podejmowane przez nas inicjatywy. Bo – jak 
pisał Thomas Fuller – „nie ten przyjaciel, kto 
współczuje, a ten kto pomaga”. To właśnie 
dzięki pomocy naszych Przyjaciół, Święty Mi-
kołaj obsypał prezentami ponad 100 dzieci, 
a które znalazły się na jego liście sporządzo-
nej w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszka-
niową „Nowy Prokocim”, Stowarzyszeniem 
Nowy Prokocim „Przyjaciele”, Parafią Miło-
sierdzia Bożego, Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej, Klubem Sportowym Kolejarz 

Prokocim, Szkołą Podstawową nr 41, nr 117 
i nr 148, Przedszkolem nr 150. Dzieci radośnie 
i wesoło przywitały serdecznego gościa, który 
przywiózł prezenty.

Św. Mikołaj nie tylko wręczył najmłodszym 
mieszkańcom osiedla prezenty, ale przede 
wszystkim podarował radość i nadzieję oraz 
wiarę w drugiego człowieka. To cud ofiarno-
ści, wrażliwości i pozytywnego myślenia. Każ-
da paczka w rękach dzieci wywoływała szero-
ki uśmiech na ich twarzach. Święty Mikołaj jak 
zwykle nie zawiódł.

Święty Mikołaj podziękował też osobiście 
wszystkim Przyjaciołom-Sponsorom, wyróż-
niając w 2017 roku szczególnie Firmę „Usługi 
Kominiarskie Dudek” wręczając szefowi wy-
różnienie „Dar Serca”. Wyróżnienie to zostało 
ustanowione w 2010 roku przez Stowarzy-
szenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” i jest co-
rocznie wręczane osobom lub firmom, które 
ofiarnie wspomagają wiele naszych inicjatyw.

Niewątpliwie tegoroczna impreza utkwiła 
bardzo głęboko w sercach gości, przyniosła 
wiele radości, a także zachęciła do refleksji. 
Wszystkie maluchy wspaniale się bawiły, ra-
dość i zadowolenie nie znikały z twarzy dzieci.

Wielkie dzięki wszystkim sponsorom, or-
ganizatorom mikołajek, wszystkim dzieciom 
wraz z rodzicami i wykonawcom, którzy 
uświetnili koncert.

Izabella Piper
Klub Kultury „Zachęta”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”
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Pięć lat temu na terenie naszej dzielnicy 
w środowisku uczniów i nauczycieli związa-
nych z Gimnazjum nr 29 w Nowym Bieżano-
wie powołano do życia Fundację ,,Wygrajmy 
Siebie”. Powstała, by aktywizować młodzież. 
Po prostu robić coś fajnego. Dziś jednak jej 
działania są o wiele szersze, niż tylko robienie 
czegoś fajnego.

Fundacja realizuje misję zawartą w sło-
wach ,,Aktywizując dzieci i młodzież do dzia-
łania, pomagamy osobom najbardziej potrze-
bującym wsparcia”. Prowadzi dwa fundusze 
– wspierania dzieci i młodzieży oraz osób naj-
bardziej potrzebujących. Działa już nie tylko 
na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, 
ale całego miasta, powiatu wielickiego, my-
ślenickiego i krakowskiego. Tylko w ostatnim 

roku przy współpracy z wieloma organizacja-
mi i ludźmi dobrej woli udało jej się zebrać 
prawie milion złotych, by móc pomagać. Z sa-
mego 1% jako Organizacja Pożytku Publiczne-
go otrzymała niemal 90 000 zł.

Organizacja obecnie tworzy duże Centrum 
Wolontariatu, w którym już teraz w kilku od-
działach pracuje prawie 200 wolontariuszy. 
Niemal codziennie Fundacja coś organizuje 
lub współorganizuje – a to eventy, spotkania, 
warsztaty, wyjazdy koncerty czy inne wyda-
rzenia społeczno-charytatywne. Za wszelkie 
wsparcie cała społeczność fundacji, kończąc 
ten piąty jubileuszowy rok działalności ser-
decznie dziękuje. Zapraszamy też do odwie-
dzin strony fundacji: wygrajmysiebie.pl lub 
fanpage facebook.com/WygrajmySiebie. 

W razie potrzeby pomocy lub chęci współ-
pracy można pisać wygrajmysiebie@gmail.
com lub dzwonić 539965739.

Fundacja póki co nie ma stałego biura, 
działa w kilku miejscach przy organizacjach 
partnerskich, ale najczęściej można nas zna-
leźć w sali św. Augustyna przy kaplicy Augu-
stianów w Starym Prokocimiu przy ul. Górni-
ków 27. Ponieważ w ostatnim tygodniu przy 
współpracy z Radą Dzielnicy XII i Centrum Kul-
tury Podgórza udało się nam przeprowadzić 
kilka warsztatów i spotkań dla wolontariuszy 
związanych z Międzynarodowym Dniem Wo-
lontariusza dzielimy się kilkoma zdjęciami.

Zarząd Fundacji
,,Wygrajmy Siebie”

Fundacja z naszej dzielnicy,
która żyje by pomagać
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Jest to jedna z najstarszych jednostek 
w tej części Polski. Jej początki sięgają bo-
wiem 1879 roku, kiedy to udało się powołać 
do życia Straż Ogniową. Na przełomie ostat-
nich lat nieustannie dopasowywaliśmy profil 
naszej działalności do zmieniających się wa-
runków i problemów dotykających miejscową 
społeczność. Powodzie i podtopienia były czę-
stą przyczyną naszych interwencji.

Nasi druhowie zawsze brali udział w ak-
cjach przy okazji klęsk żywiołowych, chociaż-

by w czasie pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej, 
kiedy to obowiązek obrony przeciwpożarowej 
Krakowa spadł na barki Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Innym przykładem ogromnego 
zaangażowania druhów była wielogodzinna 
akcja ratunkowa związana z huraganem, jaki 
spustoszył Kraków 24 sierpnia 2008 roku, czy 
też wielka powódź z maja 2010 roku.

Uważamy także, że naszym społecznym 
obowiązkiem jest podtrzymywanie tradycji 
oraz dbanie o to, aby pamięć o bieżanowskich 

Ochotnicza Straż Pożarna
Bieżanów

dzielnych druhach przetrwała. O naszym du-
chu dbania o tradycję może świadczyć fakt 
przekazania przez OSP Bieżanów historycz-
nego wozu bojowego do Muzeum Techniki 
Miejskiej.

Sam budynek strażnicy został wybudowa-
ny na podarowanym przez miasto podmokłym 
terenie, który to pracą okolicznych mieszkań-
ców został wyrównany i przygotowany pod 
budowę strażnicy. Strażnica została wybudo-
wana ponad 100 lat temu dzięki staraniom 
okolicznych mieszkańców i stoi do dzisiaj. 
Strażnica dawniej pełniła funkcję integrującą 
lokalną społeczność, gdzie odbywały się spo-
tkania, zabawy, uroczystości patriotyczne itp. 
Obecnie budynek jest w opłakanym stanie, 
głównie spowodowane jest to przeciekającym 
dachem, który wymaga pilnego remontu. Na-
sze skromne środki nie pozwalają na sfinan-
sowanie tak poważnego remontu. Starając się 
ratować pamiątki po naszych poprzednikach, 
musieliśmy je przenieść i zmagazynować w in-
nym miejscu.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc. Na 
portalu pomagam.pl trwa zbiórka pieniędzy 
na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożar-
nej Bieżanów, zorganizowali ją sami straża-
cy. W remizie trwa właśnie remont, na który  
35 tys. złotych przekazało miasto. Niestety, te 
pieniądze wystarczą nam jedynie na odświe-
żenie wnętrza. Pozostanie jeszcze wiele do 
zrobienia, jak chociażby ogrzewanie, tynki, 
drzwi garażowe czy dach.

Patryk Bujak
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Kamil Pestka

Drużyna skrzatów Kolejarza Prokocim podczas Kryspinów Cup 
(źródło: www.futmal.pl)

Kolejarz Prokocim:
najlepszy rok w XXI wieku
To był dobry rok dla Kolejarza Prokocim. 

Najwyższe miejsce w rozrywkach osiągnięte 
w XXI wieku, debiut wychowanka klubu na 
ekstraklasowych boiskach oraz zapowiedź bu-
dowy sztucznego boiska wraz z zadaszeniem 
mogą i powinny napawać optymizmem. 

Mijający rok zapadnie w pamięci kibiców 
z Prokocimia. To z uwagi na końcówkę sezonu 
2016/17. Podopieczni trenera Grzegorza Kmi-
ty do samego końca walczyli o pierwsze miej-
sce w tabeli, dające awans do wyższej klasy 
rozrywkowej (z „okręgówki” do IV ligi). Do 
upragnionego sukcesu zabrakło niewiele. Na 
finiszu rozgrywek piłkarze z Parku Jerzmanow-
skich dali się wyprzedzić tylko głównemu ry-
walowi Clepardii Kraków o zaledwie 4 punkty. 
Warto jednak podkreślić, że 2. miejsce, na 
którym ostatecznie uplasowała się drużyna 
się to najlepszy osiągnięty wynik w XXI wie-
ku. Co ciekawe, główni przeciwnicy, z którymi 
przyszło im się wówczas rywalizować, czyli 
Kaszowianka Kaszów oraz wspomniana wcze-
śniej Clepardia dysponują o wiele większym 
budżetem, tym bardziej wynik ten warty jest 
docenienia.

Tamte osiągnięcia rozbudziły apetyty kibi-
ców na kolejny sezon, który obecnie jest na 
półmetku zmagań. Jednak o powtórkę sukce-
su z wcześniejszych rozgrywek będzie bardzo 
trudno. Rundę jesienną piłkarze Kolejarza 
Prokocim spędzą na 5. miejscu w tabeli ze 
stratą 10. punktów do liderującej Kaszowian-
ki Kaszów. Różnica punktowa jest spora, lecz 
w piłce nożnej nie niemożliwa do nadrobie-
nia. W rundzie jesiennej wszystkie zespoły 
czeka jeszcze 13. kolejek zmagań, także wiele 
się może wydarzyć. 

Debiut w ekstraklasie? Pestka!
Klub z Prokocimia specjalizuje się w szko-

leniu młodzieży i na tym głównie bazuje. Pił-
karze stanowiący trzon pierwszego zespołu 
i odgrywający w nim główne role to w zdecy-
dowanej większości wychowankowie. Dzieje 
się tak dzięki sportowej pracy u podstaw, któ-
rą klub wykonuje, prowadząc zajęcia z wszyst-
kimi dziecięcymi i młodzieżowymi grupami 
szkoleniowymi. Jak widać przynosi to efekty. 
Drużyna seniorów oparta jest o młodych pił-
karzy, którzy rozpoczynali swoją przygodę 
z piłką w Prokocimiu. Z kolei ci nieco bardziej 
uzdolnieni wyławiani są przez obserwatorów 
innych klubów, w tym również z najwyższej 
polskiej półki.

Takim przykładem jest Kamil Pestka, któ-
ry mając 11 lat swoje pierwsze piłkarskie 

kroki stawiał właśnie w Kolejarzu Prokocim. 
W 2014 roku, mając międzyczasie jeszcze 
przygody w Progresie Kraków oraz Hutniku 
Nowa Huta trafił do juniorskiego zespołu Cra-
covii. W czerwcu tego roku, mając 18 lat za-
debiutował w pierwszej drużynie ekstraklaso-
wej Cracovii. – Z dnia na dzień dowiedziałem 
się, że idę na trening pierwszego zespołu. Od 
dziecka marzyłem o tym, by zagrać w ekstra-
klasie i doczekałem się na debiut – mówił Ka-
mil Pestka na łamach „Dziennika Polskiego”. 
Od wcześniejszego debiutu na boiskach eks-
traklasy wykluczył wychowanka Prokocimia 
uraz którego zawodnik się nabawił. Po jego 
wyleczeniu, już w obecnym sezonie piłkarz za-
debiutował po raz pierwszy w podstawowym 
składzie Cracovii. – Dzięki pracy zaszedłem do 
ekstraklasy i tylko dzięki niej mogę się w niej 
utrzymać – podkreślał zawodnik w „Przeglą-
dzie Sportowym”.

Młodzież w gazie
O dobrej pracy u podstaw w Kolejarzu Pro-

kocim niech świadczą też wyniki, jakie ostat-
nio osiągają zespoły młodzieżowe. W rozgry-
wanym niedawno turnieju Kryspinów Cup, 
zespół skrzatów z Prokocimia (grupa poniżej 
7 lat) wygrała wszystkie z czterech meczów 
z ich udziałem. W jednym zwyciężyli nawet 
8-0. Choć w tej grupie szkoleniowej nie pro-
wadzi się klasyfikacji końcowych zawodów, 
to gdyby takie były, drużyna pod wodzą tre-
nera Adriana Patera zajęła by w nim pierwsze 
miejsce. Równie dobrze radzą sobie ich starsi 
koledzy. Drużyna młodzików (poniżej 13 lat) 
triumfowała na początku grudnia w Turnieju 
Mikołajkowym w Kłaju. Zespół trenera Dariu-
sza Tomczuka pokonał tam całą konkurencję, 
zwyciężając wszystkie siedem spotkań i z kom-
pletem punktów pewnie zgar-
nął zwycięstwo. 

Z kolei w XIV Turnieju 
Kmita Cup, rozgrywanym 
w Zabierzowie udział wzię-
ły dwie drużyny Prokocimia: 
juniorów młodszych (poniżej 
16 lat) oraz starszych (poniżej 
18). Obie pokazały się z bar-
dzo dobrej strony. Ci pierwsi 
pod wodzą trenera Rober-
ta Oczkosia zdobyli srebrny 
medal w swojej kategorii, 
natomiast juniorzy młodsi 
prowadzeni przez trenera 
Arkadiusza Fornalczyka wy-
walczyli złoto. Wyniki te na-

pawają optymizmem i świadczą, ze piłkarska 
młodzież z Prokocimia czuje, że jest „w gazie”. 

Nowe boisko, nowe możliwości
Klub z Prokocimia cały czas w miarę swo-

ich możliwości rozbudowuje sportowe zaple-
cze. Niedawno Zarząd Infrastruktury Sporto-
wej w Krakowie poinformował o wyłonieniu 
wykonawcy budowy nowego obiektu trenin-
gowego. Tuż obok istniejącego boiska, na któ-
rym drużyna rozgrywa swoje domowe mecze, 
w miejscu gdzie obecnie znajduje się plac ma-
newrowy dla kierowców, powstanie nowe bo-
isko ze sztuczną murawą wraz z przykryciem. 
Zadaszenie obiektu pozwoli korzystać z niego 
przez cały rok, niezależnie od panujących wa-
runków atmosferycznych. Będzie on wykorzy-
stywany dla celów szkoleniowych przez klub 
ale również mieszkańcy będą mogli z niego 
korzystać. Koszt realizacji tej inwestycji sięga 
blisko 2,5 mln zł i ma zostać wykonany do 
stycznia 2019 r.

Piotr Fąfara
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Grudzień to tradycyjnie okres podsu-
mowań kończącego się roku, który był trze-
cim rokiem prac Rady i Zarządu Dzielnicy 
XII Bieżanów-Prokocim siódmej kadencji. 
W trakcie roku zrealizowano wiele inwe-
stycji – zarówno w zakresie infrastruktury 
komunalnej, jak i infrastruktury sportowej. 
Zorganizowano też kilka imprez kultural-
nych i sportowych.

Przez cały rok 2017 obchodzono Jubileusz 
650-lecia Prokocimia, w ramach którego od-
był się między innymi koncert Janusza Radka, 
a w Szkole Podstawowej nr 41 zorganizowa-
no kolejną spartakiadę dla dzieci i młodzieży. 
Na pewno dużym wydarzeniem kulturalnym 

był również koncert zespołu Gang Marcela 
w Sanktuarium Najświętszej Rodziny. Rada 
dofinansowała wypoczynek dzieci i młodzieży 
z klubów sportowych (dzieci przebywały mię-
dzy innymi w Rytrze i Janowie Lubelskim).

W zakresie infrastruktury drogowej udało 
się wyremontować znaczny fragmenty ulicy 
Snycerskiej. Nową nawierzchnię na znacznych 
fragmentach zyskały między innym ulice Teli-
meny, Aleksandry i Korepty oraz Ripperów. Za-
kończono budowę ścieżki rowerowej wzdłuż 
ulic: Wielickiej, Teligi, Ćwiklińskiej. Wykonano 
również nowe oświetlenia, między innymi 
ulic Działkowej, Aleksandry, Młodzieży. Nowy 
chodnik pojawił się między innymi na ulicach 
Ściegiennego i Na Kozłowce.

Rok 2017 w pracach Rady
W wielu szkołach wyremontowano toale-

ty oraz sale lekcyjne, jak również poprawio-
no estetykę wokół szkoły – między innymi 
w Szkole Podstawowej nr 111 oraz w Zespole 
Szkolnym przy ulicy Aleksandry. Rozpoczę-
to termomodernizację budynku szkoły nr 61 
przy ulicy Popławskiego. Oddano do użytku 
nowe przedszkole w osiedlu Rżąka, gdzie 
z nadejściem nowego roku zaczną uczęszczać 
najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy. Zreali-
zowano również wiele inwestycji dla najmłod-
szych mieszkańców, między innym ogródek 
jordanowski w Parku Lilli Wenedy.

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  

Chodnik na ul. Na Kozłówce 

Zmodernizowane otoczenie Zespołu Szkolnego
przy ulicy Aleksandry Nowa nawierzchnia ulicy Aleksandry

Wyremontowana ulica Snycerska
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