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Szczęśliwego Nowego Roku, 
spełnienia wszystkich marzeń oraz planów 

                                                           składa redakcja Dwunastki.

Przed nami Nowy Rok 2006. Będziemy go witać pełni nadziei, że wszystkie problemy, 
niesnaski oraz niepowodzenia odejdą wraz ze Starym Rokiem. Życzę wszystkim naszym czy-
telnikom, aby ten nadchodzący 2006 rok był lepszy, pełen radości, sukcesów oraz aby udało 
się zrealizować wszystkie plany i marzenia.

Piotr Czajowski
Redaktor Naczelny

Warsztaty Terapii Zajęciowej

refleksja
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz  nadchodzący koniec 2005 Roku to czas 

wytężonej pracy, ale i podsumowania dotychczasowych działań. 
To  okres  wycieczek,  imprez artystyczno - sportowych, szkoleń, współpracy z urzędami 

służący terapii. W naszym przypadku  okres krótki, ale owocny, ponieważ Warsztaty Terapii 
Zajęciowej uruchomiły swoją działalność 1 sierpnia 2005r. Pięć miesięcy ciężkiej pracy przy 
ciepłej, wręcz „domowej atmosferze” panującej na Warsztacie. To czas odpowiedzialnego po-
dejścia, sumienności, staranności naszych podopiecznych  oraz zaangażowania  całego zespo-
łu terapeutycznego. Okres, który zaowocował pierwszymi sukcesami.

Zdobyliśmy dwie nagrody w Krakowskich Spotkaniach Artystycznych Gaudium. I miej-
sce w konkursie plastycznym w kategorii grafika za pracę „Koń” Beaty Kleszcz oraz V miejsce 
w konkursie scenicznym za program „Torreadorzy.

Sukces dla nas bardzo ważny, gdyż był świadectwem dobrze ukierunkowanej terapii. Te-
rapii, której głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Nasi podopieczni okazali się ludźmi wielkiego serca. Przyczynili się  do uratowania konia 
przeznaczonego na rzeź,  o którego teraz dbają w ramach zajęć terapeutycznych.

To czas współpracy z Redakcją Gazetki Dzielnicowej „Dwunastka”. Za który chcielibyśmy  
bardzo podziękować. Zamieszczone artykuły przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania 
osób niepełnosprawnych aktywizacją zawodową oraz dzięki nim pozyskaliśmy kilku darczyń-
ców. 

Wszystkich, którzy chcą z nami współpracować zapraszamy w nasze skromne progi. Po-
móżmy im osiągnąć upragniony cel.

Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego 2006 Roku

                           życzą
             Uczestnicy i pracownicy
      Warsztatów Terapii Zajęciowej
      Stowarzyszenia Dobrej Nadziei
           Kraków, ul. Za Torem 22
                  Tel. 012-257-10- 32

Dyżury Radnych Dzielnicy XII
Piotr Czajowski; czwartki 17.00 – 18.00

Wiesław Zając; środy 18.00 - 19.00
Tadeusza Jamro;  wtorki 17.00 - 18.00
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Pochwała urody Krakowa tak ze strony ro-
daków jak i cudzoziemców były i są często za-
dziwiająco piękne. Nieraz trudno uwierzyć, że 
chodzi o Nasze Miasto!  Wielu Polaków i cu-
dzoziemców  wybiera Kraków jako swoje miej-
sce na ziemi!  Z każdego zabytkowego miej-
sca tchnie wielka przeszłość, to – słowiański 
Rzym, miasto królów, miasto Kopernika, Ko-
ściuszki, Piłsudskiego, św. Alberta, św. Fausty-
ny, bł.  Anieli Salawy, Jana Pawła II… Kraków , 
„miasto wspaniałych zjazdów, jubileuszy i po-
grzebów”,  tu Polacy uczyli się historii!   

To jedno z niewielu starożytnych gro-
dów , które nie pogrążyło się w melancholij-
nej i przez to paraliżującej zadumie nad swoją 
historią, ale ciągle przeżywa kolejną młodość, 
ciągle się rozwija!     

Niestety  nie jest to rozwój tak harmonijny  
jak w przeszłości. Problemy komunikacyjne,  
brak  odpowiedniej ilości placówek handlo-
wych i usługowych  są dla mieszkańców wielu 
osiedli prawdziwą zmorą. Ale najgorszy pro-
blem to brak sprawnie działających placówek 
kulturalnych. Niemal wszystkie  krakowskie 
osiedla to przysłowiowe sypialnie, gdzie spę-
dza się noc.  Do pracy, po zakupy, do kawiarni 
by spotkać się z przyjaciółmi, do szkoły, do te-
atru, kina  trzeba jechać do centrum… 

Niedostatki w dziedzinie kultury, edukacji 
i wychowania starają się zniwelować niektó-
rzy kapłani, pracownicy Domów Kultury, czy 
Radni!

Rada Dzielnicy XII już po raz drugi z rzę-
du patronuje  organizowanym przez Bibliotekę 
Publiczną w Podgórzu  spotkaniom młodzieży 
szkolnej  Nowego Bieżanowa,  Nowego Proko-
cimia i os. Na Kozłówce  ze znanym podróżni-
kiem , mieszkańcem  naszej dzielnicy Włady-
sławem Grodeckim.  Jest  paradoksem, że geo-
grafii, która obok historii i języka polskiego 
była najbardziej ulubionym przedmiotem mło-
dzieży w obozach polskich uchodźców z „nie-
ludzkiej ziemi”, nie ma  w programie naucza-
nia w szkole podstawowej!           

Dziś polska młodzież nie lubi geogra-
fii i historii czy dlatego, że jest inna, gorsza? 

A może to wina programów nauczania, 
małego zaangażowania nauczycieli,  czy wpły-
wu mediów, które w większości należą do za-
chodnich koncernów prasowych i promują 
„internacjonalizm”?

Spotkania w bibliotekach  naszej dzielnicy 

TROCHĘ INNA LEKCJA HISTORII I GEOGRAFII
„Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze naro-

dowi, nie znającego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj”. 
 / Jan  Paweł  II /

z młodzieżą Szkół Podstawowych,  Gimnazjów 
i Liceów świadczą, że  jest inaczej! Jeśli nawet 
przybywają na takie spotkania  bez większe-
go entuzjazmu to jednak żywe zainteresowa-
nie omawianym tematem, duża ilość pytań, 
przeglądanie strony internetowej podróżnika  
świadczą  o celowości organizowania takich 
spotkań! Są one wspaniałą lekcją geografii,
historii, przygody i patriotyzmu. Inspirują 
młodych ludzi do nauki, pracy i poznawania 
świata! Są  „powiewem” optymistycznej przy-
szłości, która w dużej mierze zależy od tego jak 
wykorzystany zostanie  „czas nauki”!         

Młodzież w trakcie tych spotkań uzyskuje 
wiele informacji praktycznych: 
- jak tanio podróżować,  jak organizować 
zwiedzanie, jak zdobywać pieniądze za grani-
cą,  gdzie nocować,  jak i gdzie szukać pomocy 
gdy znajdziemy się w sytuacji zagrożenia zdro-
wia, czy nawet życia…

Taka lekcja pozwala uwierzyć, że z każdej 
sytuacji ekstremalnej jest jakieś wyjście, że to 
czego nauczyliśmy się w polskiej szkole, w pol-
skim domu, w kościele wystarczy by znaleźć 
szczęśliwą drogę w swe rodzinne strony! 

Taka lekcja jest świadectwem, że historia 
Polski pisana była nie tylko między Odrą i Wi-
słą, ale też w dalekiej brazylijskiej Paranie, ar-
gentyńskim Missiones, nad  brzegiem Pacy-
fiku w Peru, na ulicach Chicago czy Nowego
Jorku, w  sercu Kanady w Manitobie, w Au-
stralii, w Nowej Zelandii,  w Afryce i niemal 
wszędzie, gdzie znaleźli się Polacy nie z wła-
snego wyboru... Znajomość naszych dziejów 
daje poczucie dumy i własnej wartości, ułatwia 
życie wśród obcych, uwalnia z tak krępujące-
go, zupełnie nieuzasadnionego  i tak niespra-
wiedliwego poczucia kompleksu  „polskości”! 

Po takich spotkaniach młodzież nabiera 
przekonania, że warto podróżować, poznawać 
obce języki i kulturę  innych narodów. Cza-
sem nawet  jechać do pracy, ale nie powinni-
śmy pozostawać na obczyźnie! Zawsze trzeba 
wracać do Polski, do naszej Ojczyzny, Naszego 
Domu! 

Także patriotyczny charakter miały impre-
zy, którym również patronuje Rada Dzielnicy 
XII:
- „Totus Tuus” - program  poświęcony Janowi 

Pawłowi II ( biblioteka przy ul. Jasińskie-
go)

-„Komendant”- program historyczny poświę-

cony J. Piłsudskiemu dla młodzieży gimna-
zjalnej (biblioteka w Bieżanowie )

- „Wieczór poezji i muzyki tureckiej” – pro-
gram poświęcony 150- leciu śmierci  Ada-
ma Mickiewicza.  Była jedna z nielicznych 
imprez na terenie  Krakowa poświęcona 
naszemu największemu z wieszczów! ( DK 
w Bieżanowie ul. Aleksandry 11)!

- „ Zobaczyli Ją idącą”- program poświęcony 
25 rocznicy „Solidarności” ( I prywatne LO  
im. Józefa Piłsudskiego )

- „Święta Bożego Narodzenia na świecie” ( bi-
blioteka przy ul. Jasińskiego).

- „ Na drodze do Betlejem”  ( DK  w Bieżano-
wie ul. Aleksandry 11)
 Imprezy te zostały  uświetnione występa-

mi różnych osób z Podgórskiego Koła Przyja-
ciół Sztuk Wszelkich, a szczególnie aktorki Te-
atru „Stańczyk”  Alicji  Kondraciuk.  Świetny 
dobór tekstów, podróżniczych, solidarnościo-
wych i niepodległościowych oraz znakomita 
interpretacja  zachwycała,  wzruszała i skłania-
ła do głębszej refleksji nad losem Naszej Oj-
czyzny. Pod wpływem jej wierszy jakoś moc-
niej biło serce i niejednokrotnie  łzy zrosiły 
skronie!   Po takich spektaklach następowała 
chwila ciszy, którą niełatwo było przerwać!  
Piękne strofy wierszy poetów krajowych i za-
granicznych skłaniały do chwili zadumy i do 
dyskusji na tematy podróżnicze i historyczne!

Piękne „poetyckie opowieści” Alicji  
„przenosiły” słuchaczy do krajów, miast i do-
mów tych co opuścili Ojczyznę ze względów 
politycznych, ekonomicznych, czasem by mieć 
„trochę świętego spokoju”. Mieszkańcy Bieża-
nowa, Prokocimia, i os. „Na  Kotłówce” od-
czuwają potrzebę wsłuchania się w znamienite 
strofy poezji patriotycznej, niepodległościowej 
i tej, która sławi urodę  tego „Pięknego kraju 
nad Wisłą”!

 Takie lekcje historii i patriotyzmu wycho-
dzą naprzeciw deklaracjom aktualnego rządu 
RP wychowywania społeczeństwa w duchu 
patriotycznym!

Za taką postawę panom Stanisławowi 
Dziob – Przewodniczącemu,  Piotrowi Cza-
jowskiemu - Redaktorowi Naczelnemu DWU-
NASTKI, Zbigniewowi Kożuchowi i pozosta-
łym członkom Rady Dzielnicy XII wdzięczni 
są pracownicy bibliotek,  wychowawcy i mło-
dzież!                                                              (W)
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Magazyn Warsztatów Dziennikarskich
w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieżanów Nowy”

grudzień 2005

Nr 6

Jesteśmy Krakowianami i Podgórza-
ninami. Dlaczego tego nie wykorzy-
stujemy? Dlaczego nie dajemy sobie 

szansy na korzystanie z dobrodziejstw naszego 
miasta?

Nadeszły zimowe dni. W okolicach Ryn-
ku Głównego mimo to wciąż można spotkać 
liczne grupy turystów z zagranicy. W centrum 
kręci się pełno studentów. Biegają na wykłady, 
do ksero, po różnego rodzaju artykuły eduka-
cyjne. Wieczorami udają się „na miasto” w in-
nym celu. Mogą wyskakać się na jakieś impre-
zie, iść na spacer po Plantach, na wernisaż, do 
teatru czy gdziekolwiek indziej, by odpocząć 
trochę od zajęć. Albo i po coś więcej... Grupki 
młodzieży szkolnej odwiedzające księgarnie, 
sklepy muzyczne czy też okoliczne fastfoody to 
codzienność. Jakaś niebywała moc przyciąga 
wszystkich w okolice krakowskiego Rynku…

Kraków owiany jest tajemnicą. Świad-
czy o tym ilość legend krążących po zaułkach 
naszego pięknego miasta. Każde miejsce zwią-
zane w jakiś sposób z historią, ma swoją opo-
wieść pełną smoków, królów, pięknych księż-
niczek, niezapomnianych uczt czy też rycerzy 
w zbrojach... Czuje się magię idąc po zmroku 
wśród spoglądających na nas z obu stronach 
jezdni kamienic. Padający śnieg tylko dodaje 

temu wszystkiemu uroku i niepowtarzalnego 
klimatu...

Nasze miasto to nie tylko dzieje wypisa-
ne kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu! Tutaj 
każdy znajdzie coś da siebie. Można wybie-
rać w muzeach, galeriach, teatrach, kinach, 
klubach, restauracjach, pubach, centrach han-
dlowych i wielu, wielu innych. Społeczeństwo 
Krakowa jest bardzo zróżnicowane. Widać to 
chociażby po różnorodności imprez odbywa-
jących się w centrum miasta. Wystarczy „trzy-
mać rękę na pulsie”, a będzie się miało co robić 
niemalże przez cały rok!

Ale czy na pewno umiemy z tego 
wszystkiego korzystać? Czy wiemy gdzie 
iść, z kim i kiedy? Czy gdyby nie szkolne wy-
cieczki, odwiedzilibyśmy sami z siebie teatr 
czy muzeum? Niestety, śmiem wątpić... (Mam 
nadzieję, że chodź u części czytelników wy-
wołam oburzenie, bo będzie to dobry znak.) 
Znaczna część osób będąca w wieku „nastolet-
nim” ma inne priorytety niż tzw. wyjścia kul-
turalne. Wolą np. posiedzieć na osiedlu pod 
blokiem z „ziomkami”, bo tak jest „trendy”. 
(Na razie jest na to za zimno, ale już niebawem 
pojawią się liczne grupy młodzieży przesia-
dujące na ławkach i schodach przy klatkach 
schodowych.) Przy tym muszą(?) wypowiadać 

się przy pomocy słownictwa, którego, ze zro-
zumiałych powodów, przytaczać tu nie będę. 

A przecież można wyjść do teatru czy też 
do kina! Niekoniecznie na sztukę pokroju 
„Hamleta” czy też film typu „Pianista”. Zawsze
możemy się wybrać np. na „Mayday” w Baga-
teli czy też na „Kurczaka małego”. Wieczorny 
spacer po krakowskich Plantach na pewno 
nam nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie.

Z czym kojarzy nam się Kraków po zmro-
ku? Romantyzm?! Może niekoniecznie trzeba 
udawać się na Rynek Główny, są też inne miej-
sca godne uwagi. Nam, mieszkańcom Dzielni-
cy XII znacznie bliżej jest do Rynku Podgór-
skiego. Może tak wieczorny spacerek po sta-
rym Podgórzu, zakończony kubkiem gorącej 
czekolady w jakiejś przytulnej kawiarni? Czyż 
nie cudownie jest sprawić ukochanej miły pre-
zent, kupując jej różę u kwiaciarki na naszym 
Podgórskim Rynku?

Kończąc ten artykuł, zadam kilka „cięż-
kich”, prowokujących pytań. Dlaczego tak ła-
two udać się nam na obskurną dyskotekę co 
tydzień, niż zajrzeć do galerii, czy też do teatru 
raz na miesiąc? Czemu w dzisiejszych czasach 
tak łatwo wybieramy kulturę masową, a nie 
wysoką? Zastanówmy się, gdy nas ktoś przy-
jezdny, z zazdrością zapyta, czy uczestniczymy 
w życiu kulturalnym Krakowa?

Nad tym wszystkim rozmyślała...
PAULINA BELCZYK

Kraków przestrzenią magiczną

„Budziach” od dawna gości w szkole przy 
ul. Spółdzielców 5, na os. Kozłówek. Dawniej 
czytany przez uczniów Szkoły Podstawowej 
116, dziś przez gimnazjalistów z Gimnazjum 
31.

Początkowo „Budziach” prowadzony był 
przez Samorząd Uczniowski, a zawarte w nim 
informacje dotyczyły głównie wydarzeń z ży-
cia szkoły.

Później nadszedł czas na „Chimerkę” – 
młodzieżowy magazyn kulturalny. Znajdowa-
ły się w niej przede wszystkim teksty uczniów: 
proza, wiersze, opowiadania. „Chimerka” 
działała przez 6 lat. Niestety, po tym czasie za-
przestano jej wydawaniu. Nastąpiła dość długa 
przerwa w redagowaniu jakiejkolwiek szkolnej 
gazetki. 

Po upływie 3 lat narodził się „Kujonek”, 

PREZENTACJA SZKOLNYCH GAZETEK

„Budziach” – budzi do życia!
prowadzony przez mgr Aleksandrę Liszkę 
wraz z uczniami. Po „Kujonku” powrócono 
do pierwotnej wersji gazetki i w naszej szkole 
znów zawitał niezastąpiony „Budziach”. 

Skąd nazwa „Budziach”? Niektórzy twier-
dzą, że od słowa „buda”, czyli szkoła. Inni na-
tomiast uważają, że od budzika, gdyż budzi 
uczniów do życia i wyzwala w nich energię do 
działania. 

Gazetka redagowana jest przez 10–osobo-
wy zespół uczniów klas drugo- i trzecio-gim-
nazjalnych. Jej opiekunami są mgr Grażyna 
Hanusiak oraz mgr Elżbieta Perończyk.

W „Budziachu” można znaleźć rubryki 
tj.: „Co w budzie piszczy?” – czyli opis naj-
ważniejszych wydarzeń z życia szkoły; „Zza 
siatki” – różnorodne nowinki z wielkiego 
świata; „Bzik” – sprawy, z których warto się 

pośmiać; i oczywiście „Cooltura” – recenzje 
pisane przez uczniów. 

Gazetka ukazuje się już trzeci rok w nakła-
dzie 50 szt., na formacie A4 i jest jednokolo-
rowa. 

redaktorki „Budziacha”:
ANETA MAJCHROWSKA

 i KATARZYNA STACHURSKA 
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„MŁODA DWUNASTKA” – pismo warsztatów dziennikarskich w Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów”. Uczestnicy: Magdalena Bednarska, Paulina 
Belczyk, Joanna Chrobazik, Katarzyna Jaglarz, Klaudia Kamińska, Aneta Majchrowska, Aleksandra Malicka, Barbara Michałowska, Adrianna Liszka, 
Katarzyna Ostapkowicz, Katarzyna Reszka, Katarzyna Stachurska, Izabela Suder, Izabela Szkotak, Karolina Tomasiak. Wszyscy młodzi dziennikarze 
są mieszkańcami Dzielnicy XII m. Krakowa. Prowadzenie: redaktor JAROSŁAW KAJDAŃSKI.

17 czerwca wyruszył nasz
statek przepływając raz 
jeszcze po oceanach,
po których pływał przez 25 lat...
i płynie nadal!!! 

17 czerwca ub. r. nasza szkoła uroczyście 
rozpoczęła jubileusz 25-lecia swojego istnie-
nia. Wówczas odbyła się msza święta w parafii
Miłosierdzia Bożego oraz uroczystość z udzia-
łem

zaproszonych oficjalnych gości, by-
łych i obecnych nauczycieli oraz pracowników 
szkoły. Przygotowano ekspozycje dotyczące: 
Patrona Szkoły poety Jana Kochanowskie-
go, historii szkoły, oraz sukcesów i osiągnięć 
uczniów i nauczycieli. Oficjalnemu otwarciu
roku jubileuszowego towarzyszyło przedsta-
wienie, podczas którego tańczono, śpiewano,

Ferie zimowe
Od początku istnienia Dom Kultury Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” pro-
ponuje dzieciom w wieku szkoły podstawowej, 
które nie wyjeżdżają z Krakowa w czasie fe-
rii i wakacji – zajęcia pod hasłem „Lato w mie-
ście” i „Zima w mieście”.

Zajęcia prowadzone są w tygodniowych 
turnusach, co oznacza, że można zapisywać 
się na wybrane tygodnie, ale też można uczest-
niczyć we wszystkich turnusach. Taki turnus 
trwa od poniedziałku do piątku. Zaczynamy 
zabawę o godz. 8 i bawimy się do godz. 15.

Dzieci lubią do nas przychodzić, a rodzice 
lubią je zostawiać pod naszą opieką, bo mają 
pewność, że są bezpieczne, kiedy sami muszą 
pójść do pracy i nie mogą zorganizować im 
bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku.

Zajęcia odbywają się salach Domu Kultury 
oraz poza nim. Staramy się, żeby dzieci mogły 
przynajmniej raz w tygodniu wyjechać poza 
Kraków, w czystsze - jeśli chodzi o powietrze 
-okolice, np. na stok saneczkowy w okolicy 
Rabki. Wtedy pakujemy do autokaru sanki, 
ciepło się ubieramy, zabieramy plecaki pełne 
kanapek i suchych rzeczy do przebrania na 
wypadek przemoczenia – i jedziemy bawić się 
czystym śniegiem!

Lubimy też wyprawy na kryty basen do 
Bochni. To przyjazny nam, atrakcyjny i czysty 
basen, no i jest rura do zjeżdżania, a wiadomo, 

Czarodziejskie 
słowa

W naszych zwariowanych czasach często 
zapominamy o grzecznościowych zwrotach. 
Nawet nie zastanawiamy się, jak duże znacze-
nie odgrywają w codziennym życiu. A ono jest 
bardzo istotne. 

Każdy dobry rodzic wychowując swoją 
pociechę uczy, w jakich sytuacjach posłużyć 
się czarodziejskimi zwrotami. Gdyby się nad 
tym zastanowić, przykładowo - bez problemu 
dostrzegamy, że prędzej małe dziecko przyzna 
się do błędu i przeprosi swojego kolegę za wy-
rządzoną mu przykrość, niż ktoś nieco starszy. 
A przecież powinno być odwrotnie! To samo 
obserwujemy przyglądając się przedszkolako-
wi, który PROSI mamę o słodycze, a później 
jej DZIĘKUJE. Młodzież (i nie tylko) WYMA-
GA, a nie PROSI! A kiedy już ociągnie cel, za-
pomina o ważnej rzeczy, czyli podziękowaniu. 

Cóż możemy w tej sprawie zrobić, żeby 
nasze społeczeństwo nauczyło się odrobi-
nę kultury? Naprawdę niedużo kosztuje nas 
wypowiedzenie słowa, które może okazać 
się ważnym gestem wobec innych. Dlatego 
pamiętajmy, aby używać tych trzech magicz-

nych słów: PROSZĘ, 
P R Z E P R A S Z A M , 
DZIĘKUJĘ.

Barbara 
Michalowska

Jubileusze naszych szkół

25-lecie SP nr 41 im. J. Kochanowskiego
recytowano wiersze... Scenariusz uroczy-

stości opracowały panie nauczycielki: Danuta 
Zdrojewska i Wiesława Kubieniec. Aktorami 
byli uczniowie klas 4 - 6. W sali znajdowała się 
wspaniała dekoracja, wykonana przez uczniów 
pod nadzorem pani od plastyki Katarzyny 
Szromby. Przedstawieniu towarzyszył podkład 
muzyczny, wykonany przez panią Dorotę Gar-
ścię i uczniów naszej szkoły.

Chociaż 17 czerwca ub.r. odbyła się ofi-
cjalna uroczystość 25-lecia naszej szkoły, to

jednak jubileusz trwał prawie przez cały 
rok. Został zorganizowany konkurs recytator-
ski, w którym uczniowie deklamowali utwory 
Jana Kochanowskiego. Warto podać wyniki: 

I miejsce Kasia Reszka z kl. VI c, Emilka 
Żołnierczyk i Asia Siciarz z kl. IV b; II miej-
sce Konrad Piątek i Magda Pieprzyca z kl. V b, 
Magda Głuc z kl. VI c. Wyróżniono także re-

cytację uczniów: Justynę Ślusarczyk z kl. VI 
a, Paulinę Mróz z kl. VI b, Klaudię Dybałę 
z kl. V a, oraz Urszulę Stopę i Basię Rejdych 
z kl. IV b.

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Kocha-
nowskiego na Nowy Prokocim to wyjątkowa 
szkoła, nie tylko z racji jubileuszu ćwierćwie-
cza. Realizuje ona swoje funkcje wychowaw-
czo-opiekuńcze na wysokim poziomie, dba-
jąc o wszechstronny rozwój uczniów. Klimat 
szkoły tworzą też kultywowane od lat imprezy 
i uroczystości. Cyklicznie są organizowane 
spotkania integrujące uczniów, rodziców i na-
uczycieli. Od zawsze w naszej szkole najważ-
niejszy jest uczeń.

„DOBRO, TO JEDYNA RZECZ, KTÓRA 
SIĘ MNOŻY, GDY SIĘ NIĄ DZIELI...”

W naszej szkole pomnażamy to dobro.
KATARZYNA RESZKA, 
JOANNA CHROBAZIK
(autorki są redaktorkami 

gazetki szkolnej pt. „Kleksik”)

że rura na basenie to podstawa dobrej zaba-
wy!

Kiedy wyjeżdżamy poza miasto lub bawi-
my się w salach naszego przytulnego Domu 
Kultury, organizujemy wtedy zabawy ruchowe 
w grupach, przeplatane konkursami tematycz-
nymi albo turniejami, np. unihoka lub tenisa 
stołowego. Mamy też do dyspozycji dobrze 
wyposażoną pracownię plastyczną i chętnie 
malujemy. Staramy się chociaż raz wyjść do 
kina na film, który dopiero co wszedł na ekra-
ny. Atrakcji jak zwykle nie zabraknie!

W tym roku szkolnym ferie zimowe wypa-
dają w II połowie lutego, a dokładnie w dniach 
od 13 do 24 lutego. Oczywiście, liczymy na 
to, że będzie śnieg i dopisze ładna pogoda, bo 
mamy w planie kulig z pieczeniem kiełbasy na 
ognisku. Zamierzamy też zapoznać się z ży-
ciem prawdziwego teatru „od kuchni”, a mia-
nowicie chcemy zwiedzić te wszystkie miejsca 
w teatrze, gdzie normalnie widz nie ma wstę-
pu...

Czekamy na wszystkie dzieci w wieku 
7 - 12 lat, które chcą wziąć udział w naszych 
zajęciach „Zima w mieście 2006”. Jest w czym 
wybierać i każdy znajdzie coś dla siebie.

Zapisy w biurze Domu Kultury SM „Nowy 
Bieżanów” od pon. do pt. w godz. 10 – 21, 

tel. 012 658 56 47.
Zaprasza:

Agata Wawryk
DK SM

 „Nowy Bieżanów”
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Bieżący rok szkolny to kolejny etap wielo-
letniej już współpracy Policji z Komendy VI 
Komisariatu w Bieżanowie ze Szkołą Podsta-
wową Nr 124 . Szczególną opieką zostały obję-
te najmłodsze dzieci, których bezpieczeństwo 
potraktowano, jako najważniejsze zadanie do 
realizacji . Dziecko, począwszy od klasy ,,0’’ 
musi nauczyć się bezpiecznego przechodzenia 
przez ulicę, rozpoznawania sygnałów świetl-
nych, ale też unikania zagrożeń w drodze do 
i ze szkoły, jak agresywne psy czy częstujący 
cukierkami nieznajomi. Aby wzmóc bezpie-
czeństwo dzieci, pan dzielnicowy Wojciech 
Wolski uruchomił program edukacyjny dla kl. 
,,0’’ oraz I-III, w zakresie następujących zagad-
nień :

- bezpieczna droga do szkoły 
- zasady ruchu drogowego 
- program ,,Obcy’’ – uczy się odmawiać 
- zachowanie zasad bezpieczeństwa w szkole 
i poza nią 
- policjant przyjacielem dziecka – w ramach 
akcji  ,,Poznaj swojego dzielnicowego 
- zapoznanie z pracą policji oraz wyposaże-
niem radiowozu itp. ( mundur policjanta, 
czapka, skuter )
-  szkolenia nauczycieli .

W listopadzie 2005r. najmłodsze dzie-
ci Szkoły Podstawowej Nr 124 wzięły 
udział w konkursie plastycznym pt. ,,Poznaj 
swojego dzielnicowego’’ zorganizowanym 
przez p. dzielnicowych Wojciecha Wolskiego, 
Krzysztofa Michalika i Wojciecha Stramka. 
Dzieci chętnie wzięły w nim udział, bo wcze-

Poznaj swojego dzielnicowego
śniejsze spotkania z panami policjantami były 
bardzo udane . Dzieci oglądały radiowóz, sku-
tery, mundury i słuchały uważnie na czym po-
lega praca policjanta. Dzielnicowi nie byli już 
postaciami nieznanymi , anonimowi i groźny-
mi, ale sympatycznymi przyjacielami dzieci. 
Nic dziwnego, że na konkurs wpłynęło wiele 
prac. Jury w składzie p. dyr. Ewa Kazberuk,  
Komendanta Komisariatu Policji VI p. mł.insp. 
Mirosław Skwarka, asp. sztab. Andrzej Warze-
cha i p. pedagog Urszula Grzybowska  miało 
kłopoty z wyborem najpiękniejszych , ale uda-
ło się wyłonić trzy najlepsze prace uczniów: 
Łukasza Potaczek, Konrada Mróz i Jasia So-
pel.

9 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 124 
nastąpiło wręczenie wszystkim dzieciom bio-
rącym udział w konkursie upominków. Dla 
dzieci była to 
oczekiwana im-
preza. Czekały 
też na nagrody. 
A było na co cze-
kać! Były i przy-
bory szkolne, 
książeczki, za-
bawki, ale i wspa-
niałe maskotki 
– smoczki poli-
cyjne. Pan dziel-
nicowy W. Wol-
ski nigdy nie 
odwiedza szko-
ły z pustymi ręka-

mi. Tym razem też przywiózł broszury , plaka-
ty , kolorowanki i filmy edukacyjne  Najmłodsi
dostali jeszcze opaski odblaskowe i plakietki 
,,Bądź widoczny’’. To w okresie zimowym  bar-
dzo przydatny prezent .Dzięki sponsorom p. 
Jan Zawiślak i Jan Dymek z firmy KW trade
Sp. Z o.o. Kraków ul. Mała Góra 91B wręczone 
nagrody były bardzo atrakcyjne.

Dzieci wraz z gronem pedagogicz-
nym SP 124 w Krakowie dziękują  Komisaria-
towi Policji VI i liczą na dalszą owocną współ-
pracę , którą koordynuję z ramienia szkoły: 
wych . kl. ,,0’’ p. mgr Katarzyna Kerep , wych. 
kl. III  mgr Małgorzata Latocha i p. pedagog 
Urszula Grzybowska.

Informacje i zdjęcia ze spotkania na stro-
nie internetowej naszej szkoły www.sp124.
com

30 listopada 2005 roku w Gimnazjum Nr 32 
przy ul. Żabiej 20 w Krakowie odbył się V Mię-
dzyszkolny Konkurs „Matematyczno – Przy-
rodniczy Czar Par”. 

W konkursie uczestniczyło 40 uczniów 
klas drugich z następujących szkół: Społeczne-
go Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum Nr 29, Gim-
nazjum Nr 30, Gimnazjum Nr 31, Gimnazjum 
Nr 32. 

Zawodnicy musieli wykazać się wie-
dzą z pięciu przedmiotów: matematyki, fizyki,
biologii, chemii i geografii. Uczniowie nie oka-
zywali ani strachu ani zdenerwowania, ponie-
waż startowali parami, a problemy, z którymi 
przyszło się im zmierzyć, zostały przeniesione 
na grunt gier dydaktycznych. 

Zawodnicy rywalizowali ze sobą w ośmiu 
konkurencjach:
1. Gra planszowa 
Wielki wyścig - zawodnicy pokonywali trasę, 

przesuwając pionek do przodu, o tyle pól za ile 
było pytanie. Jeżeli udzielili błędnej odpowie-
dzi, to cofali się lub pozostawali na miejscu. 
Wygrywała ta para, która pierwsza osiągnęła 
metę. Pytania dotyczyły obliczeń procento-
wych. (Np. pytanie za 4 punkty: „Oprocento-
wanie w banku wynosi 12% w skali roku. Jaką 
kwotę należy wpłacić do banku, aby po roku 
od dokonania wpłaty zyskać 240 zł odsetek?”)
2.Gra w wojnę. 
Talia składała się z 24 kart, na których umiesz-
czone były różne działania na liczbach rzeczy-
wistych. Wartość karty, to wynik zapisanego na 
niej działania. Zawodnicy wykładali po jednej 
karcie, porównywali je i ci którzy mieli „wyż-
szą” kartę zabierali obie, w przypadku równej 
wartości dochodziło do wojny. Wygrywała ta 
para, która zebrała wszystkie karty. 
3. Domino
Z 40 kostek domina uczniowie układali jak 

najdłuższy łańcuch, połączonych ze sobą ko-
stek tak, aby wzorom związków chemicznych 
odpowiadały ich nazwy systematyczne.(Np. 
tlenek glinu - Al2O3)
4. Krzyżówka literowa.
Zadaniem zawodników było odgadnięcie 
osiemnastu nazw rzek Europy, wpisanie ich 
do diagramu i odczytanie hasła. Rozwiązując 
krzyżówkę można było korzystać z atlasu. (Np. 
Płynie wzdłuż 40 równoleżnika (40° N) i ma 
ujście najdalej wysunięte na zachód na konty-
nencie europejskim.)
5. Krzyżówka liczbowa.
Hasłami w krzyżówce były zadania dotyczące 
pól i obwodów wielokątów. Wyniki obliczeń 
uczniowie wpisywali do diagramu. Wykonując 
obliczenia można było korzystać z kalkulatora. 
(Np. Rynek Krakowa to kwadrat o polu 4 ha. 
Podaj długość jego boku w metrach.)
6. Laboratorium.

Matematyczno – Przyrodniczy Czar Par
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Zawodnicy w sposób doświadczalny wyzna-
czali współczynniki tarcia dla kostki metalowej 
przesuwanej po stoliku nakrytym serwetką.
7. Puzzle
Uczniowie układali z 11 części prostokątny ry-
sunek przedstawiający cztery różne komórki. 
Następnie podawali nazwy komórek i odpo-
wiadali na pytania z nimi związane. (Np.Które 
z narysowanych komórek należą do eukario-
tycznych i dlaczego?)
8. Problem
Zawodnicy odkrywali własności różnic pew-
nych ułamków, a następnie uzasadniali praw-
dziwość odkrytej reguły.

Czas przeznaczony na pokonanie każdej 
z konkurencji był ograniczony do 10 minut. 
Wykonanie zadań, oceniali odpowiednio 
przeszkoleni sędziowie, którymi byli ucznio-

wie klas trzecich. Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu czuwało jury złożone z pięciu 
nauczycieli. 

O zwycięstwie decydowała łączna liczba 
punktów uzyskanych we wszystkich konku-
rencjach. W przypadku uzyskania tej samej 
liczby punktów, o przyznanym miejscu de-
cydował łączny czas wykonania wszystkich 
zadań. 

Nagrody dla zwycięzców oraz poczęstunek 
(konkurs trwał cztery godziny) ufundowała 
Rada Dzielnicy XII. Drobne upominki dla po-
zostałych uczestników ufundował Pan Adam 
Łach właściciel Sklepiku Szkolnego w Gimna-
zjum Nr 32. 

Konkurs przygotowali pod względem me-
rytorycznym i technicznym nauczyciele ma-
tematyki: Bożena Jeziorek, Jolanta Piekarska, 

Halina Pulchny, Wojciech Wiercioch; fizyki:
Renata Balwierz, Anna Kowalska; biologii: 
Urszula Chrabąszcz; chemii: Halina Mrozik i 
geografii: Kinga Rokicka.

Zwycięzcy V Międzyszkolnego Kon-
kursu  „Matematyczno – Przyrodni-
czy Czar Par”:
I miejsce: Paweł Sikora, Tomasz Spryńca 
– Gimnazjum Nr 32
II miejsce: Łukasz Gurgul, Tomek Wojtan 
– Gimnazjum Nr 32
III miejsce: Maciej Gruca, Mateusz Majer-
czyk– Gimnazjum Nr 30
IV miejsce: Monika Szczurek, Krzysztof Gro-
chal – Gimnazjum Nr 29
V miejsce: Łukasz Krzesiwo, Paweł Kula 
– Gimnazjum Nr 30

Na ukończeniu są prace związane z wyda-
niem przez Wydział Architektury i Urbanisty-
ki decyzji o warunkach Zabudowy terenu ob-
jętego „Koncepcją programowo przestrzenną 
tzw. Park Aleksandry” zlokalizowanego mie-
dzy osiedlami Nowy Prokocim i Nowy Bieża-
nów ograniczonego w I etapie ulicami Wielic-
ką i Ćwiklińskiej.

Wniosek o Warunki Zabudowy złożony 
został przez ZGK w wydziale Architektury 
w dniu 31.08.2004 a postępowanie wszczęto 
20.01.2005 

Postępowanie było dłu-
gotrwałe ze względu na 
dużą ilość stron oraz trud-
ności z odszukaniem spad-
kobierców. Poza  tym już 
dwukrotnie zmieniano pro-
wadzącego sprawę, a więc 
czas zapoznania się z obszer-
nym materiałem również 
opóźniał  załatwienie sprawy. 
Równolegle do toczącej się 
sprawy w Wydziale Architek-
tury i Urbanistyki UMK po 
uzyskaniu pozytywnej opinii 
Zarządu Gospodarki Komu-
nalnie Wydział Skarbu Mia-
sta prowadzi wykupy działek 
usytuowanych w granicach 
projektowanego parku. W br. roku transak-
cje wykupu przebiegały bardzo sprawnie i od 
momentu wyrażenia zgody przez właściciela 
trwały około dwóch miesięcy, a wartość każdej 
działki była określana przez rzeczoznawców. 
Podstawę do wyceny stanowiło przeznaczenie 
terenu, który  zgodnie z wytycznymi obowią-
zującego „Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagopodarownia Przestrzennego Miasta 

Krakowa” stanowi tereny zieleni publicznej. 
Niestety wykupiono mniej działek niż można 
się było tego spodziewać m in. z powodu dłu-
gotrwałych postępowań sądowych przy uzy-
skiwaniu praw własności przez spadkobierców. 
Docierają do nas informacje, że przy braku 
obowiązywania miejscowych planów zago-
spodarowania terenu operatywni pośrednicy 
wykorzystując istniejące możliwości prawne,  
w warunkach znacznego braku mieszkań, ku-
szą właścicieli działek szybkim wzbogaceniem 

się przez zabudowę mieszkaniową nawet wie-
lokondygnacyjną, terenów zlokalizowanych w 
granicach projektowanego Parku Aleksandry. 

Biorąc jednak pod uwagę silną presję 
mieszkańców osiedli Nowy Prokocim i Nowy 
Bieżanów na pilne utworzenie parku jest na-
dzieja, że negocjacje zakończą się sukcesem, 
w ten sposób, iż bez strat dla właścicieli dzia-
łek rejon Parku pozostanie niezabudowany.

W przeciwnym razie w przypadku protestu 
mieszkańców może dojść do wstrzymania in-
westycji i narażenia inwestorów na finansowe
straty. 

Kilka Faktów z historii tworzenia Parku 
Aleksandry.

 1) Obszar położony między ul. Aleksan-
dry i Jerzmanowskiego, oznaczony w planie 
Miasta Krakowa z 1988 symbolem nr A4. 
28.042 ZP/US, zgodnie z planem ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Krakowa zatwierdzonym Uchwałą Rady Mia-
sta Krakowa NR LXXXI/523/93 z dnia 30.04 
1993 r. wchodził w skład terenu przeznaczo-

nego pod „Obszar Miejskiej Zie-
leni Publicznej” z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod 
zieleń parkową, parki leśne, zie-
leń izolacyjną, zieleń urządzoną, 
ogrody działkowe, tereny zieleni 
towarzyszące ciekom wodnym. 

2) Uchwałą Nr IV /16/92 
R. DZ XII M. K. z dnia 24.06. 
1992 r. Rada Dzielnicy XII przed-
kłada wniosek o umieszczenie 
w planie społeczno gospodarczym 
na rok 1993 i lata następne Parku 
Aleksandry położonego w dolinie 
potoku Bieżanowskiego między 
ulicami Wielicką, Ćwilkińskiej, 
Jerzmanowskiego i Aleksandry. 

3) Skutkami tej uchwały były 
działania i opinie jednostek pod-

ległych Urzędowi Miasta ( w tym ustalenie 
granic Parku na planie miasta) potrzebne do 
podjęcia uchwały przez Radę Miasta Krako-
wa. Z uzasadnienia projektu Uchwały Rady 
Miasta przytoczyć warto argumenty: „na te-
renie Dzielnicy XII w rejonie dużych osiedli 
mieszkaniowych o dużej intensywności zabu-
dowy, ilość terenów zielonych jest niezgodna 
z obowiązującą normą na jednego mieszkańca 

Park Aleksandry
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określoną na 15 m2. Odległość między kolejnymi parkami winna wyno-
sić od 500-1000 m.

Oceniając ilość zieleni w odniesieniu do norm należy stwier-
dzić, że w między czasie, od strony ulicy Wielickiej wybudowano w są-
siedztwie parku osiedle, wzrosła intensywność zabudowy Osiedla Rżon-
ka a z rejonu Parku wyłączono teren zajęty ogródkami działkowymi, 
planując tam również budownictwo mieszkaniowe.

 4) Pismem GS 7638-35/3/93 z dnia 30. 09. 1993 r.  Wydział Ochro-
ny Środowiska  zwraca się do Wydziału Geodezji i Mienia Komunal-
nego UMK z prośbą o przejęcie na rzecz gminy w drodze wykupu lub  
komunalizacji działek niezbędnych dla realizacji Parku. Wykupy pierw-

szych działek rozpoczęto dopiero w roku bieżącym, tj. po 12 latach od 
podjęcia przytoczonej powyżej uchwały. W roku 2006 zakres wykupu 
działek przeznaczonych pod Park Aleksandry zależny będzie od kwo-
ty przyznanej na ten cel w budżecie Miasta. Aktualnie w opracowaniu 
jest ranking parków, w którym Rada Dzielnicy XII oczekuje wysokiego 
miejsca dla Parku Aleksandry. Spodziewamy się też opracowania pro-
jektu technicznego Parku i rozpoczęcia pierwszych inwestycji. 
PS.

 Dobrą wiadomością dla mieszkańców osiedla Nowy Prokocim jest to, 
iż w wyniku starań Rady Dzielnicy XII wprowadzono do rankingu par-
ków dolinę w okolicy ul Kurczaba.                                      Wiesław Zając

Po rocznej przerwie młodzież z koła ekologiczno-krajoznawczego 
Gimnazjum nr 31 powraca do systematycznych patroli ekologicznych 
Drwinki. Jest to rzeczka, którą część uczniów mija codziennie w drodze 
do szkoły. 

Oto nasze informacje:
• W dniu 6 września br. Towarzystwa Ochrony na Rzecz Przyrody 

zorganizowało spotkanie przedstawicieli szkół oraz Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Krakowa. Omówiono 
na nim planowane do utworzenia parki miejskie, m.in. park rzeczny 
Drwinka. Powstała nowa lista rankingowa przyszłych parków w Kra-
kowie. Czy Drwinka będzie miała jakąś szansę, zależy m.in. od starań 
władz Rady Dzielnicy XII. 

• W związku z awarią kanalizacji w rejonie hipermarketu TESCO, 
16 września odbyło się w Wydziale Architektury UM Krakowa spo-
tkanie przedstawicieli TESCO, ZGK, Wydziału Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej, Rady Dzielnicy XII i Gim-
nazjum nr 31. Czekamy na informacje o ostatecznych rozwiązaniach.

• Podczas patrolu w dniach 12 i 19 października zauważyły-
śmy w okolicy mostku przy ul. Facimiech plamę żółtego, pieniącego 
płynu, bez wyczuwalnej woni. Wraz z opiekunką naszego koła napisały-
śmy w tej sprawie pismo do Straży Miejskiej.

• Samotny spacer w okolice Drwinki w dalszym ciągu nie jest zbyt 
bezpieczny, ze względu na bywające tam towarzystwo. Poza tym nie jest 
przyjemnie: w pobliżu wieżowca przy ul. Spółdzielców 17 rozchodzi się 
okropny zapach, teren jest zaniedbany, zaśmiecony. Widać, że nie ma tu 
gospodarza.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2003 r. nasze koło wystąpiło z pety-
cją do radnej Rady Dzielnicy XII Marii A. Hołuj w sprawie ochrony 
Drwinki. W grudniu 2003 r. całe środowisko, wspólnie (Gimnazjum nr 
31, SP nr 123 i 27, Przedszkole nr 36 i 87, „ U Siemachy”, mieszkańcy, 
Rada Dzielnicy XII, „Wiadomości”) wystosowało podobną petycję do 
prezydenta Krakowa. Zebraliśmy blisko 2 tys. podpisów. Naszą petycję 
poparła radna miasta Barbara Bubula.

 Oto powody, dla których chcemy ochronić Drwinkę: 
1. Obszar cenny, zarówno pod względem przyrody ożywionej (bardzo 

rzadko występujące na terenach miast starodrzewia – łęgi jesiono-
wo-olszowe), jak i nieożywionej (wąwóz erozyjny o ciekawej rzeźbie 
i naturalnym przebiegu koryta).

2. Ważny naturalny obszar leśny na mapie Krakowa.
3. Teren lęgowy ok. trzydziestu gatunków ptaków.
4. Rejon występowanie ptaków objętych ochroną: dzięcioł zielony, 

dzięcioł duży, sokół pustułka, sokół wędrowny, sowa uszata, sowa 
pójdźka, pliszka siwa, kwiczoł, sikora modra, sikora bogatka, pier-
wiosnek.

5. Specjaliści (dr Tadeusz Zając z PAN, Andrzej F. Felger, leśnik, Mar-
cin Krzyżański z Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego) 
podkreślają degradację środowiska Drwinki: wymarcie traszki grze-
bieniastej, traszki zwyczajnej i innych płazów, a także rozbicie kilku 
głazów narzutowych z wysp Alandzkich.

6. Z ankiety przeprowadzonej we wrześniu 2003 r. przez uczniów naszej 
szkoły (181 wypowiedzi) pt. „Jak wypoczywamy?” wynika, że nie za-
budowany teren doliny Drwinki jest bardzo potrzebny:

a. 41% mieszkańców os. Na Kozłówce najczęściej odpoczywa w domu;
b. 76% uważa, że w pobliżu brakuje terenów spacerowych;
c. 56% ankietowanych odczuwa uciążliwość wynikającą z dużego za-

gęszczenia osiedla;
d. 96% źle ocenia stan środowiska doliny Drwinki;
e. 99% sądzi, że okolice Drwinki należy przeznaczyć na miejsce wypo-

czynku dla mieszkańców.

I jeszcze kilka informacji o tym, co udało się dotąd osiągnąć:
1. Obietnice i zapewnienia o pomocy ze strony władz m. Krakowa.
2. Stwierdzenie źródeł skażenia wody Drwinki przez Wydział Gospo-

darki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM.
3. Usunięcie części dzikich wysypisk śmieci przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej. 
4. Umocnienie przez ZGK brzegów Drwinki kołkami faszynowymi, za-

miast betonowymi płytami. 
5. Zbudowanie mostka na wysokości ul. Facimiech.
6. Ukaranie osoby wysypującej gruz do Drwinki.
7. Nagłośnienie sprawy w środowisku i mediach („Wiadomości”, „Dwu-

nastka”, radio Kraków i Wanda, „Dziennik Polski”). 
8. Opracowanie przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody strony 

internetowej poświęconej Drwince (www.tnrop.most.org.pl).
9. Pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony 

Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 30.11.2004 r. i przeznacze-
nie 200 tys. zł „na opracowanie koncepcji utworzenia parków: Pła-
szów-Ogrody, Rozrywka i Drwinka”.

Nasz raport zakończymy cytatem: „Teren doliny Drwinki powinien 
zostać przekształcony w półnaturalny obiekt zieleni miejskiej, chronio-
ny jako użytek ekologiczny, wykorzystywany do celów edukacyjnych i 
rekreacyjnych przez lokalną społeczność” (dr Tadeusz Zając z Instytutu 
Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk).

Adrianna Bąkowska, Katarzyna Karolczak 
Koło Ekologiczno-Krajoznawcze im. E. Romera 

w Gimnazjum nr 31 w Krakowie

Raport o stanie Drwinki

Dyżur Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 10 stycznia 2006r. (wtorek) w godz. 14.00 -16.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XII przy ul.  Kurczaka 3, odbędzie się dyżur Miejskiego Rzecz-
nika Konsumentów.                                                                                                                                                                                                Zapraszamy


