
1Sierpień-Wrzesień 2005

Sierpień-Wrzesień 2005  Rok X  Nr 6-7

Drwinka – fakty

Droga z prezesem w tle
Z ogromną ulgą i zadowoleniem przyjęli mieszkańcy terenów objętych Pańskim polem rażenia sprzeciw Rady Dzielnicy XII wobec spornej 

inwestycji, a w szczególności stanowcze NIE dla koncepcji dróg dojazdowo- technologicznych. 
To stanowcze NIE jest znaczącym dopełnieniem wielu dotychczasowych sprzeciwów mieszkańców

czytaj str. 5

Zapraszamy do terapii
Problemy wykształcenia, uzyskania zawodu, pracy są problemami nas wszystkich. Jednak osoby niepełnosprawne napotykają na jeszcze większe 

bariery. Zdrowie większości z nich uniemożliwiło uzyskanie umiejętności zawodowych.
str. 3

Sezon piłkarski w Prokocimiu
Sezon 2004/2005 nie był dla Prokocimia zbyt udany. Była to trzecia próba powrotu Kolejarzy do V ligi. Niestety w tym przypadku nie sprawdziło 

się powiedzenie „do trzech razy sztuka”.
str. 10

str. 3
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Dyżur dzielnicowego

W pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w lokalu Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 
w godz. 1600 - 1700 pełni dyżur pracownik policji, przyjmując uwagi na temat bezpie-

czeństwa publicznego i pojawiających się na osiedlach zagrożeń. 
Telefon  kontaktowy w trakcie dyżurów:  658 26 11.

Plaża na Bagrach
Już w te wakacje mieszkańcy naszej dzielnicy mogli skorzystać z nowej, piaszczystej plaży 

nad zalewem Bagry. 
Plaża została sfinansowana ze środków Rady Dzielnicy XII (Uchwała Nr XLIIl/450/2005).

Powstała od strony ulicy Bagrowej, obok kładki nad przejazdem kolejowym. Mamy nadzieję, 
że będzie ona dobrze służyła naszym mieszkańcom podczas upalnych wakacyjnych dni.

Piotr Czajowski

Filant r op r oku
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy XII inż. Stanisław Dziob został uhonorowany ty-

tułem filantropa roku 2004. Pan Dziob przeznacza swoją dietę, otrzymywaną z tytułu pełnienia
funkcji przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy XII, na fundusz stypendialny dla najzdol-
niejszych dzieci. Stypendium przyznawane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa.

Piotr Czajowski

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Maichrowski, składa gratulacje Przewodniczącemu 
Rady Dzielnicy XII. 
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Problematyka dotycząca Drwinki podej-
mowana na bieżąco przez Radę (także na moje 
wnioski) oraz m.in. Straż Miejską Oddział 
Podgórze-Prokocim w Krakowie, Urząd Mia-
sta Krakowa i in. przedstawia się następująco.

1. W dacie 13.04.2005 Straż Miejska O/j.w. 
skierowała do Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska UMK w Krako-
wie pismo z dołączonym protokołem kontroli 
oraz fotografiami ścieków, w celu podjęcia
działań - przez tenże Urząd w trybie pilnym 
- z uwagi na silne zanieczyszczenie cieku wod-
nego (Drwinka).

2. W dacie 19.04.2005 Miejskie Przed-
siębiorstwo Wody i Kanalizacji w Krakowie 
skierowało pismo do hipermarketu Tesco 
o natychmiastowe i pilne przywrócenie odpro-
wadzenia ścieków do stanu pierwotnego.

3. W dacie 17.05.2005 Tesco Polska Sp. 
z o.o. Biuro Inwestycji w Warszawie pozy-
tywnie odniosło się do wystąpienia MPWiK 
w Krakowie zobowiązując się do wykonania 
poleceń z odnośnym powiadomieniem UMK 
w Krakowie.

Drwinka - fakty
4. W dacie 14.06.2005 UMK w Krakowie 

powiadamia Straż Miejską o wszechstronnych 
działaniach zmierzających do wyeliminowania 
wypływu ścieków do Drwinki.

5. W piśmie z daty 17.06.2005 Straż Miej-
ska w Krakowie O/jw. powiadamia Radę 
Dzielnicy XII o wszechstronnych działaniach 
zmierzających do wyeliminowania niepra-
widłowego odprowadzania ścieków. Nadto 
w piśmie tym wyrażona jest prośba do Rady 
Dzielnicy XII „o rozważenie wystąpienia do 
poszczególnych instytucji w Krakowie w celu 
przyspieszenia działań zmierzających do przy-
wrócenia stanu zgodnego 
z prawem” (cyt. z treści pi-
sma), z dołączonymi w/w 
kserokopiami pism.

6. W dacie 29.04.2005 
odpowiadając na moje 
pismo skierowane do 
Rady w dniu 25.04.2005 
a dotyczące utworzenia 
Parku Rzecznego Drwinka, 
Rada Dzielnicy XII zwró-

ciła się do Zarządu Gospodarki Komunalnej 
w Krakowie o „udzielenie informacji odnośnie 
dalszego postępu prac przy ustalaniu obszaru 
i zakresu prac związanych z utworzeniem Par-
ku Rzecznego Drwinka” (cyt. z treści pisma).

Opracowanie koncepcji zagospodarowa-
nia dla Parków Drwinka, Płaszów Ogród, Roz-
rywka  z dofinansowania (200 000 zł) z budże-
tu miasta na rok 2005 stało się realne wskutek 
stosownego wniosku zgłoszonego przez Radną 
Miasta Krakowa, członka Komisji Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady 
Miasta Krakowa - Panią mgr Barbarę Bubulę.

Maria Antonina Hołuj
Fotografie udostępniła  Straż Miejska

Oddział Podgórze-Prokocim w Krakowie.  

Problemy wykształcenia, uzyskania za-
wodu, pracy są problemami nas wszystkich. 
Jednak osoby niepełnosprawne napotykają na 
jeszcze większe bariery. Zdrowie większości 
z nich uniemożliwiło uzyskanie umiejętności 
zawodowych.

Wychodząc naprzeciw tym problemom 
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei otworzyło 
1 sierpnia 2005r. Krakowie-Podgórzu przy ul. 
Za Torem 22 Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
W programie Warsztatów osoby niepełno-
sprawne mają możliwość zarówno przystoso-

Z ap r a s z amy  d o  t e r ap i i
wania się do samodzielnego życia jak i uzyska-
nia umiejętności zawodowych.

Warsztaty  umiejscowione są pod Kop-
cem Kraka. Jest to bardzo malownicze miejsce 
pełne skałek wapiennych i zieleni. Panujące 
tu zacisze oraz wspaniałe walory rekreacyjne 
terenu kamieniołomu podnoszą wartości pro-
wadzonej terapii. 

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w sied-
miu pracowniach.

W Pracowni Malarstwa i Rysunku oraz 
Pracowni Ceramicznej podopieczni rozwijają 
umiejętności manualne, wnikają w tajniki wie-
dzy plastycznej i podnoszą swoją świadomość 
artystyczną. Po przez akt tworzenia wzbogaca-
ją wyobraźnie i osobowość twórczą.

W Pracowni Multimedialnej zapoznają 
się z możliwością wykorzystania komputera 
w życiu codziennym oraz jego obsługi. Poznają 
programy Word, Exel  i pakiety graficzne. Uzy-
skują umiejętności posługiwania się sprzętem 

multimedialnym (DVD, aparat cyfrowy ….).
W Pracowni Gospodarstwa Domowe-

go odbywa się kształcenie nawyków żywie-
niowych, kultury spożywania i umiejętności 
przygotowywania posiłków. 

W Pracowni Technicznej uczą się pra-
cy w drewnie, posługiwania się narzędziami 
i elektronarzędziami. Projektowania i wyko-
nywania ram do obrazów i fotografii.

W Pracowni Muzyczno – Wokalnej pod-
noszą swoją wiedzę i umiejętności muzyczne. 
Uczą się rozróżniania utworów muzycznych, 
rodzajów instrumentów, poznają ich budowę, 
zasadę działania i użytkowania.

W Pracowni Ogrodniczej nabywają umie-
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jętności z zakresu ogrodnictwa i pielęgnacji 
roślin oraz posługiwania się sprzętem ogrod-
niczym. Do zadań pracowni należy opieka 
nad  zwierzętami (konie, kozy), co daje pod-
opiecznym szereg wrażeń i wywiera  pozy-
tywny wpływ na kształtowanie osobowości 
oraz wzbogaca świat ich przeżyć. Rozmaitość 
kształtów, przyjazne parskanie i mile kojarzo-
ny zapach stymulują zmysły dotyku, słuchu, 
wzroku i węchu. 

Prowadzone są również dodatkowe zajęcia 
z zakresu rehabilitacji społecznej, psychotera-

pii, reedukacji.
Uczestnicy warsztatu biorą udział w ra-

mach indywidualnego programu w treningu 
ekonomicznym. Otrzymują do swojej dyspo-
zycji środki finansowe, które służą do nauki
posługiwania się pieniędzmi, rozróżniania 
bilonu. Ta forma terapii ma jeszcze szersze za-
gadnienie prowadzące do umiejętności okre-
ślenia swojej potrzeby, wyboru sklepu, charak-
terystyki wybranego przedmiotu itd. 

Zajęcia terapeutyczne prowadzone na 
Warsztatach są zajęciami bezpłatnymi. Może 

uczestniczyć w nich każda osoba niepełno-
sprawna powyżej 16 roku życia posiadająca 
ważne orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności, zawierające wskazanie do uczestnictwa 
w terapii zajęciowej.

Wszystkich zainteresowanych naszą dzia-
łalnością prosimy o kontakt:

Warsztaty Terapii Zajęciowej  
Stowarzyszenia Dobrej Nadziei

30-542 Kraków, ul. ZA Torem 22,
tel. (012) 257-10-32.

Jarosław Dorszewski

Słuchających te słowa (wspominał Florian 
Wieniawa- Długoszowski) „ogarnęło wzrusze-
nie ogromne, coś ściskało za gardło.” Chwila 
była szczególna, wszyscy wyczuwali, że oto 
zbliża się wojna narodów, o którą za wiesz-
czem modliły się od dziesiątków lat miliony 
potomków powstańców kościuszkowskich, 
listopadowych i styczniowych.      

Gdy na skutek represji, rozstrzeliwań, zsy-
łek na Sybir i konfiskat majątków po upadku
powstania styczniowego  i rewolucji w 1905r.  
partie polityczne, głównie Narodowa Demo-
kracja były przeciwne rewolucji i tzw. ban-
dytyzmowi, a społeczeństwo ogarnęła apatia, 
zmęczenie i ucieczka w życie prywatne - 
„W najswobodniejszej części Polski, w Krakowie, 
stanęła do boju garść młodzieży, robotników 

W ROCZNICĘ 6 SIERPNIA 1914 ROKU
„Żołnierze!
Spotkał was ten zaszczyt  niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska pol-
skiego idącego walczyć o oswobodzenie ojczyzny…”       

                                                                                                                                                                                     J. Piłsudski – Oleandry 3.08. 1914 r.            

i chłopów by w rozpaczliwej chwili próbować 
walczyć nie pod obcym, lecz własnym, polskim 
sztandarem, by umierać na polu bitwy nie jako 
żołnierz z pod obcego znaku, lecz jako żołnierz 
polski” /J. Piłsudski /    

Oto 6 pokolenie po konfederatach bar-
skich wydało wojnę najpotężniejszemu z za-
borców i oni przeżyli CHWILĘ  SPEŁNIENIA. 
W nocy 5/6 sierpnia 1914 r. ok. 150 młodych  
Polaków, „strzelców” i „drużyniaków” było 
gotowych by ruszyć w bój. W tym dniu minę-
ło dokładnie pół wieku od śmierci ostatniego 
dyktatora powstania styczniowego, pół wieku 
nie było też na frontach Europy regularnego 
wojska polskiego. 

Ostatnia noc przed wymarszem; wspomi-
nał Generał Tadeusz Kasprzycki: „noc spędzo-

na na scenie w Oleandrach, spędzona w półśnie; 
co pewien czas otwieram oczy: nikłe światełko 
lampki, dziwacznie poskręcane ciała kadrowi-
czów, tu i ówdzie pogwizdy i chrapania.” 

O godz.3 zarządzono alarm, a pół go-
dziny później nastąpił wymarsz w kierunku 
Kielc. O godz. 9.45 byli już w Michałowicach. 
Dowódca Tadeusz Kasprzycki wydał rozkaz : 
„Przed nami ziemia od lat w niewoli, idziemy 
by ją wyzwolić”. Wyłamano szlabany granicz-
ne zaboru rosyjskiego i austriackiego, dla Po-
laków rozpoczynała się wielka wojna!!!

SZLAKIEM I KOMPANII KADROWEJ

Pierwszym, najważniejszym aktem na 
drodze ku niepodległości Polski w 1918r. był 
wymarsz Kadrówki z krakowskich Oleandrów 
6 sierpnia 1914r.  Dla uczczenia tej ważnej 
daty w dziejach naszej Ojczyzny już  w 1921 
r.  zrodziła się myśl organizacji corocznego 
marszu z Krakowa do Kielc.  Rok później w 
ramach I Zjazdu Legionistów zorganizowano 
marsz z Oleandrów do Michałowic, a w 1924r. 
w 10 rocznicę wymarszu- pierwszy marsz 
na całej trasie. Brało w nim udział 7 drużyn 
strzeleckich. Organizatorem tego i następ-
nych Marszy był Związek Strzelecki. Marsze 
miały charakter elitarny i sportowo - militar-
ny,  a uczestniczyły w nich najlepsze jednostki 
nie tylko z Polski, ale także z Łotwy i Estonii. 
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Trwały one po 3 dni. Do 1939 r. zorganizo-
wano ich 15 (w 1934r. powódź w Małopolsce 
uniemożliwiła jego organizację ). 6 sierpnia 
1939r., tuż przed agresją niemiecką na Polskę 
na Błoniach krakowskich zgromadziło się ok. 
100 tys. Polaków z całego kraju. Początek Mar-
szu poprzedziła wielka manifestacja patrio-
tyczna z udziałem Marszałka Polski Edwarda 
Śmigłego Rydza, żołnierzy I Kompanii Kadro-
wej i 5 żyjących powstańców styczniowych.

W PRL

II wojna światowa na okres półwiecza prze-
rwała niepodległość Polski, a obchody roczni-
cy 6 sierpnia były zabronione. Ale jednak jesz-
cze żyli legioniści i choć byli 
traktowani jak obywatele dru-
giej kategorii to głównie oni 
zaczęli się upominać u władz 
PRL o odnowienie Kopca 
J. Piłsudskiego na Sowińcu 
i o „kult” dla ważnych rocz-
nic historycznych, w tym dla 
rocznicy wymarszu Kadrówki 
i Bitwy Warszawskiej z 1920r. 
Wielkiego wsparcia udzielał 
im były metropolita krakow-
ski Kardynał Karol Wojtyła. 
Na spotkaniu legionowym w 
Krakowie 25. 01. 1975r. po-
wiedział m.in.: „Dobrze, że 
się tu spotykacie, dobrze że 
strzeżecie tych wszystkich śla-
dów i tej rocznicy 6- sierpnia i tego postumen-
tu na dawnej granicy pod Michałowicami…”, 
a w liście do byłego prezesa Związku Legioni-
stów Polskich w Krakowie J. Herzoga /z 1974r./ 
napisał: „Pragnę wyrazić moją pełną solidar-
ność z pańskimi poczynaniami, które mają na 
celu obronę godności Narodu, a zwłaszcza  ho-
noru polskiego żołnierza, tego któremu Polska 
zawdzięcza niepodległość”. W tej sytuacji już 
6 sierpnia 1978r. kilkanaście osób przybyło 
do Michałowic gdzie złożono kwiaty, ale na 
powrót do dawnej tradycji Marszów trzeba 
było poczekać jeszcze 3 lata. Oto w wyniku 
wyboru Kard. K. Wojtyły na stolicę Piotrową 
i „wybuchu Solidarności” z inicjatywy środo-
wisk niepodległościowych i piłsudczykowskich 
oraz pomocy ówczesnego proboszcza katedry 
kieleckiej Mariana Jaworskiego (późniejszy 

biskup i arcybiskup), o. Adama Studzińskiego, 
kapelana spod Monte Cassino, a także regio-
nalnej „Solidarności” w Kielcach i w Krakowie 
udało się  zorganizować  w 1981 r. pierwszy 
powojenny Marsz. W gronie tych co opieko-
wali się Marszem był także bp. Albin Małysiak, 
gen. Mieczysław Boruta Spiechowicz i żołnierz 
I Kadrowej mjr. Tadeusz Brzęk- Osiński.

Następne marsze odbywały się w stanie 
wojennym, gdy władze PRL nie wyrażały zgo-
dy na ich organizację. Wielu  organizatorów 
i uczestników w tym czasie było więzionych 
lub płaciło wysokie grzywny. Najbardziej  
dramatyczny przebieg miał marsz w 1984r. 
102 uczestników niosących przez pół Polski 
antyrządowe transparenty i śpiewający pieśni 

patriotyczne stanowiło zagrożenie dla władz 
reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Już od 
opuszczenia Krakowa dochodziło do częstych 
konfliktów z funkcjonariuszami SB i Milicji.
4 km przed Jędrzejowem w Zajeździe w Łą-
czynie, gdy właściciel zaprosił uczestników na 
obiad pojawiło się nagle kilka samochodów 
ZOMO. Ci, którym nie udało się zbiec zostali 
przewiezieni do Komendy MO w Jędrzejowie 
i tam przesłuchani. 7 osób zatrzymano na 24 
godziny. W nocy trwały trudne pertrakta-
cje w wyniku, których milicja zgodziła się na 
kontynuowanie marszu w godzinach nocnych, 
w znacznym rozproszeniu i bez transparentów. 
Dzięki pomocy płk. Antoniego. Hedy (Ps. Sza-
ry) i miejscowych chłopów udało się dotrzeć 
do Kielc. Sam przemarsz przez to miasto do 
Katedry przypominał wkroczenie Kadrów-

ki w 1914r.: „I tak ze śpiewem na ustach, na 
którego dnie kryło się łkanie, weszliśmy w mil-
czące ulice… Tuż za rogatką po obu stronach 
stały nieruchome tłumy… Nic, żadnego dźwię-
ku, ruchu lub wyrazu…” 

I tym razem tylko nieliczni mieszkańcy 
tego miasta wyszli na chodnik i przyglądali 
się maszerującym w znacznym rozproszeniu 
czwórkom , inni z podziwem, a może i przera-
żeniem obserwowali nas z poza firanek swych
mieszkań!  

Za udział w „nielegalnym marszu” 67 osób 
zostało później ukaranych wysokimi grzywna-
mi. W 1990r. burmistrz Jędrzejowa oficjalnie
przeprosił uczestników Marszu za wydarzenia 
z 1984r. 

W III RZECZYPO-
SPOLITEJ

Tymczasem tak emi-
gracja niepodległościowa 
jak i prezydent R.P. na 
uchodźstwie Kazimierz 
Sabat udzielali popar-
cia uczestnikom Marszu. 
Ten ostatni umarł 19 VII 
1989r., w dniu w którym 
sejm kontraktowy wy-
brał na prezydenta RP           
gen. W. Jaruzelskiego. 
Nie żył już żaden żołnierz 
Kadrówki, ale pamięć po 
tej  formacji i tradycja 

Marszu sprawiła, że w III Rzeczypospolitej 
w sierpniowe dni drogi polne, łąki i lasy mię-
dzy Krakowem, a Kielcami zapełniły się polską 
młodzieżą. 

Od 1989 r. Marsz wrócił do formu-
ły przedwojennej. Ma charakter sportowo 
- obronny. W Marszu uczestniczą  oddziały 
strzeleckie, a od 1991r. przedstawiciele Jed-
nostek WP o tradycjach legionowych. W gro-
nie uczestników znaleźli się również: Litwini 
i Polacy z Wileńszczyzny – komandosi wal-
czący o wolność kraju w 1990r. /1991r./, żoł-
nierze NATO z Holandii i Niemiec /1998r. /, 
a od 2000r uczestniczy także  polska młodzież 
z Wileńszczyzny i Ukrainy.

 Obecny Marsz jest już XL w historii i 25 
po II wojnie światowej. Uczestniczyło w nim 
będzie około pół tysiąca osób; w tym około 
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100 osobowa grupa z Kijowa i 20 osobowa 
z Wileńszczyzny! 

W gronie patronów honorowych znalazł 
się m. in.  b. Prezydent na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, Pani Jadwiga Piłsudska - Jara-
czewska, płk Antoni Heda - „Szary” – Prezes 
Światowej Federacji Kombatantów, dowódca 
3 PP Leg. AK, dr Krzysztof Kula- bratanek Le-
opolda Lisa – Kuli, o. płk. Adam Studziński- 
kapelan II Korpusu PSZ, Kapelan Marszu abp. 
gen. Dyw. Sławoj Leszek Głódź  

Jubileuszowy Marsz miał szczególnie 
bogaty program. Już 3 sierpnia o godz. 12oo 

prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrow-
ski  otworzył  w hollu kamiennym Urzędu 
miasta Krakowa wystawę fotograficzną: „Na
szlaku I Kadrowej”. W przeddzień wymarszu 
5 sierpnia odbyły się pokazy kawaleryjskie na 
Błoniach. Później nastąpił przemarsz  ulicami 
: Oleandry-Piłsudskiego- Podwale - św. Anny- 
Rynek- Grodzką na Wawel. Tu w katedrze 
odprawiona została msza św., a wieczorem na 
scenie pod Ratuszem  w Rynku Głównym  była 
lekcja śpiewania z udziałem artystów  Loch 

Camelot.
Następnego dnia o godzinie 640 po apelu 

nastąpił wymarsz z Oleandrów w kierunku  
Michałowic, gdzie odbyły się uroczystości pod 
obeliskiem upamiętniającym obalenie słupów 
granicznych! Tego dnia uczestnicy dotarli 
do Słomnik. Kolejne etapy to Miechów, Wo-
dzisław, Jędrzejów, Chojny nad Nidą, Szewce 
i Kielce.  

W programie obecnego marszu był II Ma-
raton Rowerowy organizowany przez gminę 
Michałowie, spotkanie z mieszkańcami Słom-
nik, msza św. w Bazylice Bożogrobców w Mie-
chowie, zawody strzeleckie i ognisko na Sta-
dionie Partyzanta w Wodzisławiu, odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej zasadzenie w 2004r. 
Dębu Niepodległości w Jędrzejowie, konkurs 
historyczny w Chojny nad Nidą, złożenie 
kwiatów pod pomnikiem poległych żołnierzy 
AK w Szewcach i uroczystości z udziałem naj-
wyższych władz państwowych w Kielcach! 

W tym roku po raz 7 z kolei  komendan-
tem został  Jan Józef Kasprzak. O obecnym 
Marszu przed opuszczeniem Krakowa powie-

dział m.in.: „6 sierpnia jest jedną z nielicznych 
dat w polskiej historii, którą można i należy 
czcić radośnie. Nie jest to data klęski, lecz praw-
dziwego zwycięstwa. 91 lat temu młodzi strzel-
cy i legioniści , wyruszając przeciw potędze za-
borczej Rosji, pokazali swą postawą, że „chcieć 
– to móc”. Ich marsz ku Wolności  zakończył 
się sukcesem- Polska odzyskała niepodległość 
w 1918r.  i obroniła ją w  starciu z bolszewi-
kami w 1920 r. Ta młodzieńcza radość I Ka-
drowej znalazła swój wyraz w wielu pieśniach 
i piosenkach, powstających na froncie, w oko-
pach, w marszu i w bitwach.  Są one takie jak  
i losy legunów: zawierają i radość „Pierwszej 
Kadrowej”, i brawurę „ułanów- malowanych 
dzieci”, i rycerską dumę „szarej piechoty, żal za 
„Jasieńkiem, co w wojence  padł” Chwytają za 
serce i przywołują na pamięć tych, którzy – nie 
pytając „po co” i „za ile”- walczyli o Polskę”.

Władysław  Grodecki

Autor był uczestnikiem obecnego i pięciu 
marszów w stanie wojennym

Pozwoliłem sobie na małą modyfikację ty-

tułu, pod którym drukowane są fragmenty na-

szej wspólnej, osiedlowej walki o spokój zagro-

żony działaniami i pomysłami firmy „Prom-

bud” ponieważ pod drukowanym w ostatnim 

numerze Gazety Dzielnicowej DWUNASTKA 

wyjaśnieniem „Prombudu” podpisał się Prezes 

Zarządu Jan Włodarski - nastąpiła więc perso-

nifikacja owego tła i stąd zmiana tytułu.

A zatem – Panie Prezesie!!

Z ogromną ulgą i zadowoleniem przyjęli 

mieszkańcy terenów objętych Pańskim polem 

rażenia sprzeciw Rady Dzielnicy XII wobec 

spornej inwestycji, a w szczególności stanow-

cze NIE dla koncepcji dróg dojazdowo- tech-

nologicznych. 

To stanowcze NIE jest znaczącym dopeł-

nieniem wielu dotychczasowych sprzeciwów 

mieszkańców - wyborców obecnej Rady Dziel-

nicy. Natomiast szanowny Pan Prezes odnoto-

wuje tylko tych, którzy nie protestowali. Mię-

Droga z prezesem w tle

dzy innymi  Pana Władysława Bugaja.

W punkcie „1” odpowiedzi czytamy: 

„Prombud zakupił teren z przeznaczeniem na 

budownictwo mieszkaniowe w roku 2000”

W punkcie „2” odpowiedzi Prombudu 

pisze Pan: „wobec braku sprzeciwu między 

innymi (…) Pana Władysława Bugaja (…) de-

cyzja otrzymała klauzulę ostateczności w dniu 

22- 2- 2000r.” Z zestawienia dat wynika, że ów 

rok 2000 był dość znaczący dla Prombudu w 

jego staraniach o rozpoczęcie budowy. Zapew-

ne byłby to również ważny rok dla właściciela 

części działki budowlanej o której mowa- Pana 

Władysława Bugaja. Byłby gdyby Pan Włady-

sław żył !!

Pan Władysław Bugaj zmarł bowiem 

7 stycznia 1999 roku, a wg. oświadczenia 

członka rodziny, ostatnie dwa lata życia cięż-

ko chorował, praktycznie nie mając kontaktu 

ze światem. Nie mógł więc ani wcześniej, ani 

tym bardziej później protestować z tego same-

go powodu co np. Piast Kołodziej (też nie żył) 

- z tym , że nazwisko Władysława Bugaja, jak 

wynika z treści odpowiedzi znane było Panu 

Prezesowi. Nie wiem jak jest z Piastem Koło-

dziejem?

Całkiem serio rodzi się następujące pyta-

nie: W jaki sposób, mimo świadomości istnie-

nia współwłaściciela działki (przecież powołu-

je się Pan na Niego) doszło do jego przejęcia?

Wraz z pytaniem nie sposób oprzeć się 

wrażeniu obrzydliwości metod stosowanych 

w tej sprawie dotyczących zarówno żywych 

(np. przedszkole i żłobek) jak i umarłych: Nie 

żyje?- ale nie protestował - dalej robimy swoje! 

Obrzydliwość z odpowiednim tłem.

Artur Bober
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Sesja nr XXXVIII 

Uchwała Nr XXXVIII/398/2005 
Dotyczy: nadania Szkole Podstawowej nr 157 imienia Ignacego 

Jana Paderewskiego.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. ł Statutu Dzielnicy XII stanowiącego 
załącznik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzę-dowy Województwa Małopolskiego 
z dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krako-
wa uchwa-la, co następuje:

§ 1
Popiera się starania Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie przy ul. 

Rydygiera 20 o nadanie szkole imienia Ignacego Jana Paderewskiego.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Szkoła Podstawowa nr 157 w Krakowie wchodzi w skład 

ZSO nr 15 wraz z Gimnazjum nr 33, które ma swojego patro-
-na I.J. Paderewskiego.

Uchwała Nr XXXVIII/400/2005
Dotyczy : poparcia inicjatywy mieszkańców w sprawie komuni-

kacji miejskiej.

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. h Statutu Dzielnicy XII stanowiącego 
załącznik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzę-dowy Województwa Małopolskie-
go z dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Kra-
kowa uchwa-la, co następuje:

§ 1
Wnioskuje się o zwiększenie pojemności taboru obsługującego linie 

163 poprzez zamianę autobusów standardowych na przegubowe. 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Liczne interwencje i wnioski mieszkańców dotyczące ułatwień o ko-

rzystanie z linii autobusowej 163. 
Rada Dzielnicy XII w roku 2003 podjęła uchwałę dotycząca zamia-

ny taboru na linii 163. 

Uchwała Nr XXXVIII/403/2005
Dotyczy: zadania priorytetowego na rok 2005.

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Mia-sta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędo-wy Województwa Małopolskiego z dnia 

Wybrane Uchwały Rady Dzielnicy XII Miasta Krakowa
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1
W ramach zadania priorytetowego na rok 2005 pn. „Konkursy mię-

dzyszkolne” przeznacza się środki finansowe na następujące placówki:
Szkoła Podstawowa – 117 „Śpiewać każdy może” – 500 zł.
Szkoła Podstawowa – 117 „Historia mojego osiedla” – 300 zł.
Szkoła Podstawowa – 24 „Konkurs biblijny” – 700 zł.

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Konkursy są atrakcyjną formą realizacji procesu dydaktyczno-wy-

chowawczego i dają możliwość prezentacji dorobku artystycznego ma-
łych twórców na forum dzielnicy .

Uchwała Nr XXXVIII/404/2005
Dotyczy: zadania priorytetowego na rok 2005.

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Mia-sta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędo-wy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1
W ramach zadania priorytetowego na rok 2005 pn. „Konkursy mię-

dzyprzedszkolne” przeznacza się środki finansowe na następujące pla-
cówki:
Przedszkole – 49 „Najpiękniejsza palma i stroik Wielkanocny” – 400 zł.
Przedszkole – 150 „Bajkowy bohater – konkurs plastyczny” – 400 zł.
Przedszkole – 176 „Mały ekolog” – 400 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Konkursy są atrakcyjną formą realizacji procesu dydaktyczno-wy-

chowawczego i dają możliwość prezentacji dorobku artystycznego ma-
łych twórców na forum dzielnicy.

Sesja nr XL 

Uchwała Nr XL/415/2005
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2004.

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Mia-sta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędo-wy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
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§ 1
 Przyjmuje się roczne sprawozdanie Zarządu z działalności mery-

torycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XII
w 2004 r., które stanowią załącznik do uchwały.

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Komisja zgodnie z § 15 ust. 4 lit. a i § 19 ust. 1 Statutu Dzielnicy 

XII pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności merytorycznej i 
finansowej Zarządu Dzielnicy XII. Sprawozdanie pozytywnie zaopinio-
wało 3 członków komisji (T. Jamro, W. Mazur, G. Czekaj) przy braku 
akceptacji czwartego członka komisji (W. Markowicza).

Uchwała Nr XL/418/2005
Dotyczy: protestu mieszkańców ul. Mała Góra w Krakowie prze-

ciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.
 
Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. ł Statutu Dzielnicy XII stanowiącego 

załącznik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzę-dowy Województwa Małopolskie-
go z dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Kra-
kowa uchwa-la, co następuje:

§ 1
Popiera się protest mieszkańców ul. Mała Góra w Krakowie prze-

ciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA na tere-
nie działki 275 obr. 100 Podgórze.

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Protest popiera się ze względu na interes mieszkańców tego rejonu.

Uchwała Nr XL/420/2005
Dotyczy: wniosku w sprawie wykonania zespołu boisk sporto-

wych.

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. d Statutu Dzielnicy XII stanowiącego 
załącznik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzę-dowy Województwa Małopolskiego 
z dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krako-
wa uchwa-la, co następuje:

§ 1
Wnioskuje się o wykonanie zespołu boisk sportowych w rejonie 

ulic: Teligi i Konrada Wallenroda.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
W osiedlach N. Prokocim, N. Bieżanów i Kozłówek liczących ponad 

50 tys. mieszkańców, brak jest jakiejkolwiek infrastruktury sportowej. 
Budowa boisk sportowych na tym terenie jest wnioskowana przez osie-
dlowe kluby spółdziel-cze, Zespół Koordynacyjny i Radę Dzielnicy XII.

Uchwała Nr XL/421/2005
Dotyczy: zadania priorytetowego na rok 2005. 

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Mia-sta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędo-wy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1
W ramach zadania priorytetowego na rok 2005 pn. „Konkursy mię-

dzyszkolne” przeznacza się środki finansowe na następujące placówki:
Szkoła Podstawowa nr 41- „Prastary Kraków”– 300 zł.
Szkoła Podstawowa nr 124- „Konkurs wiedzy o Krakowie” – 500 zł.
Szkoła Podstawowa nr 123- „Moje ukochane zwierzątko” – 500 zł.
Szkoła Podstawowa nr 111- „Konkurs ortograficzny” – 500 zł.
Szkoła Podstawowa nr 111- „Unia Europejska” - 300 zł.
Szkoła Podstawowa nr 61- „Kraków w fotografii i malarstwie” – 300 zł.
Szkoła Podstawowa nr 61 - „Zdrowy Krakowianin” – 500 zł.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – „Konkurs artystyczny”–800 zł.
Gimnazjum nr 29 – „ Konkurs Sportowy” – 900 zł.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Integracyjnych nr 4 – „Pod żabim 
parasolem” – 400 zł.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Integracyjnych nr 4 – „Czar Par” 
– 400 zł.
Gimnazjum nr 31 – „ Kozłówkowo na sportowo” – 400 zł.
Gimnazjum nr 31 – „ Przegląd chórów” – 400 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Konkursy są atrakcyjną formą realizacji procesu dydaktyczno – wy-

chowawczego.

Uchwała Nr XL/422/2005
Dotyczy: zadania priorytetowego na rok 2005.
 
Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-

nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Mia-sta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędo-wy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1
W ramach zadania priorytetowego na rok 2005 pn. „Konkursy mię-

dzyprzdszkolne” przeznacza się środki finansowe na następujące pla-
cówki:
Przedszkole nr 180 – „Ulubione miejsca w Krakowie” – 400 zł.
Przedszkole nr 28 – „ Witaj smoku” – 400 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Konkursy są atrakcyjną formą realizacji procesu wychowawczo 
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– dydaktycznego.

Uchwała Nr XL/424/2005
Dotyczy: zadania priorytetowego na rok 2005. 

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Mia-sta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędo-wy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1
Rozdysponowuje się środki finansowe na dofinansowanie wypo-

czynku dzieci i młodzieży na rok 2005  na następujące placówki:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Integracyjnych nr 4 – 900 zł.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 – 1500 zł.
Szkoła Podstawowa nr 24 – 1000 zł.
Szkoła Podstawowa nr 41 – 900 zł.
Szkoła Podstawowa nr 61 – 900 zł.
Szkoła Podstawowa nr 111 – 900 zł.
Szkoła Podstawowa nr 117 – 1500 zł.
Szkoła Podstawowa nr 123 – 1500 zł.
Szkoła Podstawowa nr 124 – 900 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Komisja Edukacji stwierdza konieczność pomocy uczniom znajdu-

jącym się w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać jest na opłace-
nie wyjazdu na ww. wypoczynek.

Sesja nr XLI 

Uchwała Nr XLI/425/2005
Dotyczy: pisma AS0/26/2004/2005 dotyczącego zaopiniowania 

lokalizacji Archidiecezjalnej Szkoły Organistow-skiej na terenie 
Dzielnicy XII.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. e Statutu Dzielnicy XII stanowiącego 
załącznik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzę-dowy Województwa Małopolskiego 
z dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krako-
wa uchwa-la, co następuje:

§ 1
Rada Dzielnicy XII opiniuje pozytywnie lokalizację Archidiecezjal-

nej Szkoły Organistowskiej na terenie Dzielnicy XII, przy ul, Prostej. 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLI/427/2005
Dotyczy: przeznaczenia kwoty 1000 zł. z rezerwy zadań priory-

tetowych na dofinansowanie dojazdu na basen dla dzieci niepełno-
sprawnych.

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Mia-sta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędo-wy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1
Przeznacza się z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2005 środki 

finansowe w wysokości 1000 zł. na
na dofinansowanie dojazdu na basen dla dzieci niepełnosprawnych

w Przedszkolu nr 28 przy ul. Duża Góra.
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Dofinansowanie dojazdu na basen umożliwi dodatkową terapię

dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do w/w przedszkola.

Sesja nr XLIII

Uchwała Nr XLIII/446/2005 
Dotyczy: wydania opinii budowy stacji paliw płynnych

Na podstawie § 4 ust.5 pkt. j Statutu Dzielnicy XII stanowiącego 
załącznik nr 12 do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzę-dowy Województwa Małopolskiego 
z dnia 6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krako-
wa uchwala, co następuje:

§ 1
Opiniuje się negatywnie zamierzenie inwestycyjne pn. budowa sta-

cji paliw płynnych na działkach nr 49/22, 48/25, 41/24 obręb 57 Podgó-
rze przy ul. Ćwiklińskiej na etapie ustalenia warunków zabudowy.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Rada Dzielnicy XII w lipcu 2004r. wydała negatywną opinię w spra-

wie lokalizacji stacji paliw płynnych, jednocześnie Rada nie widzi po-
trzeby budowy stacji paliw w tym miejscu. 

Uchwała Nr XLIIl/450/2005
Dotyczy : rozdysponowania środków z rezerwy zadań prioryte-

towych na 2005 r.

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XlI stanowiącego załącz-
nik nr 12 do uchwały Nr LXVll/680/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Mia¬sta Krakowa 
uchwala, co następuje:
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§1
Rada Dzielnicy XII przeznacza z rezerwy budżetowej dzielnicy 

w 2005 r. środki w wysokości 10 000 zł na wykonanie piaszczystej plaży 
nad zalewem Bagry od ul. Bagrowej obok kładki nad torami.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Nad zalewem Bagry w sezonie letnim odpoczywają mieszkańcy 

naszej dzielnicy. Wykonanie plaży poprawi i uatrakcyjni wa-runki re-
kreacji.

Sesja nr XLIV 

Uchwała Nr XLIV/457/2005 
dotyczy : budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ul. Wielic-

kiej.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. ł Statutu Dzielnicy XII stanowiącego 
załącznik nr 12 do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzę-dowy Województwa Małopolskiego 
z dnia 6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krako-
wa uchwala, co następuje:

§1
Rada Dzielnicy XII popiera starania mieszkańców  w sprawie budo-

wy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ul. Wielic-kiej od istniejących 
do ul. Teligi od przystanku tramwajowego do wysokości szkoły na ul. 

Żabiej oraz od ul. Prostej do ulicy Bieżanowskiej w nawiązaniu do ist-
niejącej zabudowy.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Starania mieszkańców trwają od 1996r. i do chwili obecnej brak wy-

konania.

Uchwała Nr XLIV/468/2005 
w sprawie poparcia mieszkańców Podgórza z Dzielnicy XIII  do-

tyczącej kopca Krakusa i fortu św. Benedykta. 

Na podstawie § 4 pkt 5 lit ł  Statutu Dzielnicy XII stanowiącego 
załącznik nr 12 do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzę-dowy Województwa Małopolskiego 
z dnia 6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krako-
wa uchwala, co następuje:

§1
Popiera się starania mieszkańców Podgórza z Dzielnicy XIII w spra-

wie zachowania historycznego charakteru otocze-nia kopca Krakusa 
i fortu św. Benedykta a tym samym uniemożliwienie przebudowy fortu 
oraz budowy podziemnego parkingu. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
Historyczny charakter kopca Krakusa i fortu św. Benedykta powin-

ny zostać zachowane

Sezon 2004/2005 nie był dla Prokocimia 
zbyt udany. Była to trzecia próba powrotu 
Kolejarzy do V ligi. Niestety w tym przypad-
ku nie sprawdziło się powiedzenie „do trzech 
razy sztuka”.

Początek rundy jesiennej był obiecujący. 
W pierwszej kolejce Prokocim rozgromił na 
wyjeździe Dąbskiego aż 8-0 i objął fotel lidera. 
W drugiej kolejce przed własną publicznością 
podopieczni Marka Chróściela pokonali be-
niaminka rozgrywek Bronowiankę 2-0, która 
ostatecznie wygrała ligę. Wyjazdowa porażka 
z Borkiem 0-3 została przyjęta w Prokocimiu 
jako wypadek przy pracy, ponieważ Koleja-
rzom nigdy nie grało się łatwo na stadionie 
przy Żywieckiej. Od zwycięstwa u siebie z 
Trzebolem Wielkie Drogi 7-1, rozpoczęła się 
kolejna seria zwycięstw: Na wyjeździe w der-
bach z Płaszowianką 3-0, u siebie z rezerwą 
Hutnika 4-0. Później były dwa kolejne wy-
jazdowe zwycięstwa: z Liszczanką w Liszkach 

Sezon piłkarski w Prokocimiu
4-2 i w Jaśkowicach z Wiślanami 7-1. Również 
Wanda wyjechała ze stadionu przy ulicy Na 
Wrzosach z bagażem 4 bramek. Serię zwy-
cięstw Prokocimia przerwała Pozowianka. 
Początek meczu w Pozowicach nie zapowiadał 
klęski gości. Podopieczni Marka Chróściela 
zgodnie z planem po bramkach A. Chróściela 
i K. Chróściela prowadzili już 2-0. Gospodarze 
zabrali się do odrabiania strat i jeszcze przed 
przerwą wyrównali. Po przerwie Pozowianka 
zdobyła aż 5 bramek, na co Prokocim odpo-
wiedział tylko trafieniami Wójcika i Maca. Bar-
dzo słabo Kolejarze wypadli na własnym bo-
isku w derbach z Armaturą przegrywając 0-3. 
Szybka rehabilitacja nastąpiła w wyjazdowym 
meczu z Victorią wygranym 4-1. W ostatniej 
kolejce rundy jesiennej Prokocim podejmował 
rezerwę Garbarni i po bramkach zdobytych 
przez Rapacza w 30 i A.Chróściela w 33 mi-
nucie prowadził już 2-0, jednak jeszcze przed 
przerwą goście zdążyli wyrównać. Po przerwie 

Garbarnia uzyskała trzecią bramkę i wygrała, 
ponieważ Rapacz w końcówce spotkania nie 
wykorzystał rzutu karnego. 

Przed rundą wiosenną Prokocim rozpo-
czął sparingi turniejem w hali Bronowianki. 
W grupie eliminacyjnej podopieczni Marka 
Chróściela wygrali z czołowymi zespołami 
V ligi: Płomieniem Jerzmanowice 2-1 i z Wie-
czystą 1-0, oraz z występującą w A klasie Wisłą 
Rząska 2-1. W grupie półfinałowej Kolejarze
rozgromili kolejnego V ligowca- Wawel aż 
4-0 i zremisowali z Tonianką 0-0 i o awansie 
do grupy finałowej zadecydowały rzuty kar-
ne, w których Tonianka wygrała 4-3. Po tym 
turnieju nastąpiły sparingi na...białych bo-
iskach. Zaczęły się one od pokonania na wy-
jeździe występującej w klasie B Gwiazdy Brzegi 
5-0 i remisu w Dobczycach z Rabą. Zwycięzcy 
Bocheńskiej grupy klasy A: Novi Jodłówka 
musieli uznać wyższość Prokocimia, przegry-
wając 2-5. Po dobrych występach nastąpiły 
dwa słabsze mecze: u siebie remis z Tempem 
Rzeszotary 2-2 oraz porażki z Czarnymi Sta-
niątki 4-5 i z mającymi V ligowe aspiracje 
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Mogilanami 2-3. W ostatnim sparingu na 
stadionie Zrywu Szarów doszło do rewanżu 
z Czarnymi Staniątki i w tym spotkaniu Pro-
kocim wygrał aż 9-2. 

Przed rundą wiosenną w Prokocimiu 
pojawił się kłopot z bramkarzami. Jeszcze 
w rundzie jesiennej kontuzji doznał Harnik, 
a w przerwie zimowej kontuzji na nartach na-
bawił się Szczepański. Do drużyny powrócili 
Balog i Mielnik, którzy mieli już za sobą wy-
stępy w Prokocimiu. 

Początek rundy wiosennej obiecujący: 
Prokocim pokonał u siebie Dąbskiego 3-1. 
W meczu na szczycie podopieczni Marka 
Chróściela zmierzyli się na wyjeździe z Bro-
nowianką. Przez większość spotkania Proko-
cim miał przewagę i prowadził już 1-0 i 2-1, 
ale kilka decyzji sędziego sprawiło, że to go-
spodarze wygrali 3-2. W meczu z Borkiem 

Prokocim zagrał już znacznie słabiej niż w 
Bronowicach i skończyło się remisem 2-2. 
Wydawało się, że w meczach z najsłabszy-
mi zespołami Prokocim zdobędzie komplet 
punktów i zacznie pościg za czołówką. Nieste-
ty porażka na wyjeździe z Trzebolem, znaczą-
co zmniejszyła szanse na doścignięcie lidera. 
Po bezbramkowym remisie z Płaszowianką, 
Marek Chróściel zrezygnował z funkcji trene-
ra Prokocimia. Zastąpił go na tym stanowisku 
Zbigniew Wietecha. W pierwszym meczu pod 
wodzą nowego szkoleniowca Prokocim zapre-
zentował się dobrze i był bliski pokonania sil-
nej rezerwy Hutnika, tracąc bramkę 5 minut 
przed końcem meczu (2-2). Znacznie słabiej 
Kolejarze prezentowali się w meczach  u sie-
bie z Liszczanką (2-3) i z Wiślanami Jaśkowice 
(0-2). Dużo lepiej wyglądała I połowa meczu z 
Wandą, kiedy Prokocim prowadził już 2-0, ale 

w drugiej połowie zespół Zbigniewa Wietechy 
zagrał słabiej i spotkanie zakończyło się remi-
sem 2-2. Mecz w Prokocimiu z Pozowianką 
ustawiła szybko zdobyta bramka przez gości 
(0-1). W derbowym pojedynku z Armaturą 
powtórzyła się historia z meczu z Wandą: do 
przerwy Prokocim prowadził 2-0, ale rywale 
uratowali remis (2-2) w doliczonym czasie gry. 
Wreszcie w dwóch ostatnich kolejkach Proko-
cim zagrał zgodnie z oczekiwaniami trenera, 
działaczy i kibiców, pokonując u siebie Victo-
rię 3-1 i na wyjeździe Garbarnię II 4-1. 

Juniorzy starsi, jesienią prezentowali się 
nieźle, plasując się w środku ligowej tabeli. 
Niestety liczne osłabienia zespołu przed run-
dą wiosenną spowodowały, że nie udało się 
piłkarzom Zbigniewa Wietechy prolongować 
ligowego bytu.

 Adam Jagielnicki-Hawryszków

Jak Pan podsumuje miniony sezon? Se-
niorzy pod koniec sezonu grali coraz lepiej, 
zaś juniorzy starsi nie utrzymali się  w I lidze 
juniorów.

Seniorów przejąłem po 5 kolejkach rundy 
wiosennej, kiedy drużyna straciła już prak-
tycznie szanse na awans do V ligi. Głównym 
zadaniem jakie postawiłem drużynie to: po-
prawa gry w obronie i ataku, pełne zaangażo-
wanie w treningach i meczach, nielekceważe-
nie teoretycznie słabszych przeciwników oraz 
sportowa postawa na boisku tj. „niełapanie” 
głupich kartek za dyskusje z sędziami. Niestety, 
nie wszystkie założenia udało się zrealizować. 
Zdarzały się spotkania, w których prowadzili-
śmy już 2-0, a mecze kończyły się remisami. 
Stwierdziłem, że są zawodnicy, którzy grali już 
w wyższych ligach, ale nie ma zgranej drużyny, 
która realizowałaby założenia taktyczne przez 
cały mecz. Dopiero w dwóch ostatnich me-
czach z Victorią Kraków i Garbarnią II druży-
na zagrała tak jak powinna. Dla nas sezon po-
winien się dopiero rozpocząć. Żałować należy, 
że zakończony sezon nie przyniósł sukcesu, bo 
wszystkie zespoły były w zasięgu Prokocimia.

Juniorzy starsi w rundzie jesiennej pre-
zentowali się dobrze i zajmowali miejsce 
w środku tabeli. W przerwie zimowej odeszło 
dwóch zawodników (pomocnik Kucabiński 
do Orła Piaski Wielkie i bramkarz Gross do 

Wywiad 
z trenerem seniorów i juniorów starszych Prokocimia Zbigniewem Wietechą

Słomniczanki), natomiast bramkarz Szcze-
pański i obrońca Kuśnierz (kapitan) odnieśli 
poważne kontuzje. W marcu dołączyli do nich 
Światowiec i Mielniczek, więc zespół przystą-
pił do rundy rewanżowej mocno osłabiony. Na 
domiar złego w trakcie rozgrywek Haszczyc 
doznał kontuzji, a Kochanowski poważnie za-
chorował. Było to zbyt duże osłabienie zespołu 
i niestety spadliśmy do niższej klasy.

Czy i jakie zmiany kadrowe nastąpią 
w Prokocimiu w przerwie letniej?

Drużynę seniorów po tym sezonie opusz-
cza wielu zawodników: Dąbrowski, A. i K. 
Chróściel, Jabłoński, Wójcik, Leśniak, Balog. 
Możliwe, że odejdzie także Mac. Oznacza to 
bardzo duże osłabienie, drużynę trzeba będzie 
budować od nowa uzupełniając skład kilkoma 
doświadczonymi zawodnikami. Do pierwszej 
drużyny przejdzie 3-4 naszych wychowanków, 
którzy skończyli wiek juniora. W trakcie se-
zonu szanse gry otrzymają także najzdolniejsi 
junorzy. Trzeba te klocki układać od nowa.

Jak będą wyglądały przygotowania do 
nowego sezonu?

Treningi wznawiamy 12 lipca. Będziemy 
trenować trzy razy w tygodniu plus mecz kon-
trolny. Mamy zaplanowane sparingi z Pogonią 
Skotniki, Wisłą Jeziorzany, Górnikiem II Wie-
liczka i Libertowem. Juniorzy starsi jadą na 
obóz do Mszany Dolnej (29 lipca – 7 sierpnia), 

aby połączyć wakacyjny odpoczynek z jak naj-
lepszym przygotowaniem się do sezonu.

O jakie cele będzie Prokocim walczył 
w następnym sezonie? Czy jest szansa, by 85 
lecie istnienia klubu uczcić awansem senio-
rów do V ligi i powrotem juniorów do I ligi?

Po odejściu 7-8 zawodników konieczne 
jest uzupełnienie kadry zespołu. Po kontu-
zji powinni powrócić do drużyny bramkarze 
Harnik i Szczepański. Szanse na awans zależą 
od tego, kogo uda się nam pozyskać. Jeżeli 
będą to zawodnicy z „górnej” półki tj. prezen-
tujący poziom klasy okręgowej, wtedy szanse 
na awans wzrosną. Wiadomo jednak, że tacy 
zawodnicy kosztują i mogą być zbyt dużym 
obciążeniem finansowym dla klubu. Jeżeli nie
pozyskamy 4-5 zawodników, pozostanie nam 
walka o jak najwyższe miejsce w tabeli.

Co do juniorów, to cel jest już wytyczo-
ny, walka o powrót do I ligi. W Prokocimiu 
posiadamy uzdolnioną młodzież, systema-
tycznie pracujemy i odnosimy sukcesy w niż-
szych kategoriach wiekowych (trenerzy Rybak 
i Tabak), dostarczając także talenty do takich 
klubów jak Wisła czy Cracovia, a o to przecież 
chodzi, aby spełniać marzenia tych młodych 
piłkarzy.

Rozmawiał 
Adam Jagielnicki-Hawryszków
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KLUB KULTURY 

„ Z A C H Ę TA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”

30-868 Kraków ul. J. Kurczaba 25

tel. 658 - 58 -72
Zaprasza i proponuje w sezonie 2005/2006 r.

Kursy języka angielskiego (dla dzieci, młodzieży i dorosłych)

Aerobik (dla pań)

Gimnastyka francuska (dla pań)

Ju – jitsu (nauka wschodnich sztuk walki i samoobrony dla dzieci i młodzieży 

połączona z ćwiczeniami  ogólnorozwojowymi)

Nauka gry na gitarze (dla dzieci i młodzieży)

Zajęcia plastyczne (dla dzieci w wieku 5-12 lat)

Szkoła Muzyczna Casio

Rytmika (dla dzieci młodszych)

Szkoła Tańca As

Modelarstwo (dla dzieci i młodzieży)

Szachy (dla dzieci, młodzieży i dorosłych)

Tenis stołowy (dla dzieci, młodzieży i dorosłych)

Zajęcia w pracowni dziewiarstwa ręcznego i haftu

Zajęcia rekreacyjne (dla dzieci, młodzieży, dorosłych) 

- wycieczki turystyczne

- wyjazdy na basen

Kurs prawa jazdy kat.B

 INFORMACJE I ZAPISY:              
w sekretariacie Klubu w godz. 14:00 – 19:00

tel. 658-58-72


