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U Siemachy
Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Na Kozłówce” prowadzony przez Stowarzyszenie „U Siemachy” już po raz czwarty otwiera swoje podwoje dla 

wszystkich chętnych u progu nowego roku szkolnego. W sobotę 3 września dyrekcja, stali wychowankowie i kandydaci na Siemachowców uroczystą 
inauguracją rozpoczęli nowy rok Siemachowski. Tegoroczna oferta jest wyjątkowo bogata.
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Jaki powinien być prezydent?
Wybory to czas gdy z olbrzymich bilbordów uśmiechają się do nas kandydaci na prezydenta.
W telewizji mnóstwo debat przedwyborczych, każde ugrupowanie reklamuje swojego kandydata jako jedynego , niezastąpionego i najlepszego 

ze wszystkich! 
Idealnego kandydata przedstawiają przedszkolaki.
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Już od kilkunastu lat Familaiada stanowi rodzinne święto mieszkańców Nowego 
Bieżanowa. Organizatorami tegorocznej Familiady są: Parafia Najświętszej Rodziny,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów”, Dom Kultury, Klub Sportowy „Basz-
ta”, Uczniowski Klub Sportowy „G.29”, Szkoły Podstawowe nr 24 i 111, Gimnazjum 
nr 29 i 30, Liceum Ogólnokształcące nr XXV, Przedszkole nr 176, 180 i 28.

Patronat Wspierający nad przedsięwzięciem zapewnili: Rada Dzielnicy XII, Po-
licja, Straż Miejska, Wojsko Polskie, Krakowska Straż Pożarna i NZOZ „Judym”.
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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.

Hasłem przedsięwzięcia są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „WSTAŃCIE, CHODŹ-
MY!... MUSICIE WYGRAĆ WALKĘ O RODZINĘ!” Organizatorzy za cel stawiają sobie 
troskę o rodzinę. Rodziny potrzebują dziś wielkiego szacunku, uwagi i troski wszystkich. 
Uwrażliwianie na prawa i zadania rodziny, na jej niezastąpione miejsce i rolę dla wychowania 
młodego pokolenia jest poważnym zadaniem dla wszystkich! 

Dochód z Familiady „TOR 2005” przeznaczony zostanie na trzy świetlice dla dzieci i mło-
dzieży w Nowym Bieżanowie: GAGATEK, ORATORIUM, DZIUPLA.

Sprawozdanie z tegorocznej „Familiady TOR 2005” w następnym numerze Dwunastki.

FAMILIADA „TOR 2005” 

Otwarty Konkurs Ofert

Dzielnica XII przystąpiła do otwartego Konkursu Ofert na rok 2006 (Uchwała Rady 
Dzielnicy XII Nr XLVI/480/2005). Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości
44 tys. Rozdzielono je na następujące działy:

1. Opieka Społeczna                                - 9. 000  zł
2. Kultura Fizyczna i Sport                       - 22.000 zł
3. Lokalne Wydarzenia Kulturalne   - 13.000 zł

Rada Dzielnicy realizuje w ten sposób program współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

P.Cz

Wybrane Uchwały Rady Dzielnicy XII Miasta Krakowa
 
Sesja z dnia 30 sierpnia  2005 roku
Uchwała Nr XLV/473/2005 
dotyczy: wykonania oświetlenia ulicy Działkowej w ramach środków priorytetowych 

w 2005 r.

Na podstawie § 5 ust. 5 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 Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
Przeznacza się kwotę 16 tys. zł z rezerwy zadań priorytetowych na wykonanie oświetlenia 

ulicy Działkowej.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Na Ko-
złówce” prowadzony przez Stowarzyszenie 
„U Siemachy” już po raz czwarty otwiera swo-
je podwoje dla wszystkich chętnych u progu 
nowego roku szkolnego. W sobotę 3 września 
dyrekcja, stali wychowankowie i kandydaci 
na Siemachowców uroczystą inauguracją roz-
poczęli nowy rok Siemachowski. Tegoroczna 
oferta jest wyjątkowo bogata.

W ośrodku - starym zwyczajem - będą się 
odbywać zajęcia z bieżącej pomocy w nauce 
z przedmiotów humanistycznych i ścisłych. 
Wszystkie grupy wiekowe (od pierwszoklasi-
stów po maturzystów) będą mogli przynajm-
niej przez trzy godziny w ciągu dnia korzystać 
z pracowni edukacyjnych. W ramach progra-
mu edukacyjnego będą organizowane kursy 
przygotowujące młodzież do egzaminów gim-
nazjalnych i maturalnych z języka polskie-
go i matematyki.

W ofercie artystycznej Siemacha proponu-
je zajęcia muzyczne, a więc naukę gry na per-
kusji, gitarze, fortepianie, keybordzie lub flecie,
zespoły muzyczne dla młodszych i starszych 

oraz śpiew; także zajęcia teatralne dla młod-
szych i starszych, plastykę, grafikę oraz szybki
kurs origami - japońskiej sztuki artystycznego 
składania papieru. „Piszących” zainteresuje za-
pewne profesjonalne wydawanie gazety, która 
powstaje „Na Kozłówce” - jest nią magazyn 
młodych Śmigło. Wszystkim, którzy złapią 
bakcyla dziennikarskiego Siemacha proponu-
je specjalne warsztaty redakcyjne, a dla tych 
„bardziej uduchowionych” kółko poetyckie.

U Siemachy można się również uczyć ję-
zyków obcych: angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, włoskiego, a od tego roku języka 
migowego.

Niezwykle bogata jest także oferta spor-
towa. Klasyczne zajęcia na sali gimnastycz-
nej z siatkówki i koszykówki rozszerzają: 
siłownia, tenis stołowy, capoeira - taniec bra-
zylijskich niewolników, aerobik, zajęcia spor-
towe ogólnorozwojowe(sporty ekstremalne), 
wszystkie odmiany tańca nowoczesnego i kla-
sycznego oraz kółko szachowe.

Dla ambitnie myślących o świecie młodych 
Siemacha stworzyła klub dyskusyjny Czacha 

dymi oraz kółko filozoficzne. Dla kulinarnych
eksperymentatorów zajęcia Kucharek. Dla cie-
kawych świata i młodych odkrywców Pasję.

Pracownia komputerowa - otwarta co-
dziennie przez kilka godzin - nie tylko kształci 
przyszłych informatyków, programistów i gra-
fików, ale również dostarcza rozrywki, relaksu
i udostępnia Internet. A jeśli tego wszystkiego 
jeszcze mało - młodsi mogą pograć w Euro-
biznes lub inne gry, starsi zaś w rozwijające 
słownictwo Scrabble.

Bardzo ważną częścią oferty Siemachow-
skiej jest cała gama zajęć psychoedukacyjnych, 
treningi asertywności, komunikacji, współ-
pracy w grupie, i inne. Głównym celem naszej 
działalności jest tworzenie prężnego środowi-
ska młodzieżowego, w którym młodzi ludzie 
mogą uczyć się podejmowania odpowiedzial-
ności za siebie, swoje środowisko, współdzia-
łania i współdecydowania o kształcie ośrodka. 
W ośrodku działają grupy liderskie i około-
liderskie, które podejmują różne obowiąz-
ki i zadania na terenie ośrodka oraz poza nim.

Ponadto w ciągu całego roku realizowane 
są przeróżne programy edukacyjne, wyjazdy 
weekendowe, wyjścia do kina, teatru, parku 
wodnego i wiele, wiele innych atrakcji. Od tego 
roku działa również biblioteka. Zapraszamy!

Mariola Szewczyk

U Siemachy

Uzasadnienie: Doświetlenie ul. Działko-
wej ma na celu poprawę bezpieczeństwa. 

Na ulicy Działkowej panują  „egipskie 
ciemności”, zdarzają się napady, włamania, 
gwałty. Mieszkańcy boją się wychodzi wie-
czorami z domów, ciągle interweniuje policja. 
Doświetlenie ul. Działkowej jest obiecywane 
mieszkańcom od 5 lat i nie realizowane.

Sesja z dnia 13 września 2005 r.

Uchwała Nr XLVI/476/2005 
dotyczy: wykonania przystanków  na żą-

danie dla linii autobusowej nr 125

Na podstawie § 4 pkt 5 lit c Statutu Dziel-
nicy XII stanowiącego załącznik nr 12 do 
uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Kra-
kowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organiza-
cji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopol-
skiego z dnia 6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) 
Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, 
co następuje:

§ 1
Rada Dzielnicy XII popiera starania miesz-

kańców ulicy Taborowej i osiedla Złocień 
o wykonanie przystanków na żądanie dla linii 
autobusowej nr 125 wg potrzeb mieszkańców.

§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.
Uzasadnienie: Odległości między przy-

stankami są za duże, a ulica Półłanki  jest nie-
bezpieczna, bo nie ma chodnika. Dodatkowy 
przystanek poprawi bezpieczeństwo podróż-
nych.

Uchwała Nr XLVI/477/2005 
dotyczy: opinii koncepcji chodnika przy 

ul. Prostej w Krakowie na odc. od ulicy Bie-
żanowskiej do ul. Snycerskiej

Na podstawie § 4 pkt 5 lit ł Statutu Dziel-
nicy XII stanowiącego załącznik nr 12 do 
uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Kra-
kowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organi-
zacji i zakresu działania dzielnic (tekst jed-
nolity: Dziennik Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r. Nr 243, poz. 
3278)w odpowiedzi na pismo Firmy inżynie-
ryjnej TECHMA , os. Przy Arce 5/236 z dnia 
22.08.2005 r.  Rada Dzielnicy XII Miasta Kra-
kowa uchwala, co następuje:

§ 1
 Opiniuje się pozytywnie koncepcję chod-

nika przy ulicy Prostej w Krakowie na odc. od 
ulicy Bieżanowskiej do ul. Snycerskiej

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia.
Uzasadnienie: Remont i wykonanie chod-

nika przewidziane jest do realizacji w 2006 r. 

cig dalszy ze str 2
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Festyn w Nowym Prokocimiu

Parafiada 
Dnia 18 września w niedzielne popołudnie oko-

lice Nowego Prokocimia rozbrzmiewały muzyką 
i dobrą zabawą. Na placu zielonym pomiędzy szkołą 
nr 117 a przedszkolem nr 150 odbył się festyn, zor-
ganizowany wspólnymi silami Parafii Miłosierdzia
Bożego w Prokocimiu Nowym, Dzielnicowego Ze-
społu Koordynacyjnego Rady Dzielnicy XII Miasta 
Krakowa, Spółdzielni Mieszkaniowej w Prokocimiu 
Nowym, Straży Miejskiej, Policji oraz wielu dobrych 
ludzi i zaangażowanych serc. 

Dzieci wspaniale się bawiły, dorośli nie szczędzili 
braw dla artysty śpiewającego pana A. Rybińskiego. 
Rozprowadzane cegiełki, pozwolą pomóc dzieciom 
i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. Chwalebny to cel. Chylę czoła przed każ-
dym, kto przyczynił się do zorganizowania przedsię-
wzięcia.

parafianka K.J

Biblioteka 
w Bieżanowie
W Bieżanowie Nowym otwarto nową sie-

dzibę Podgórskiej Biblioteki Publicznej.
Do niedawna jeszcze biblioteka mieściła 

się w bloku mieszkalnym przy ulicy Barbary. 
Teraz posiada nowe, wygodne i dostępniejsze 
dla czytelników pomieszczenie w pawilonie 
handlowym przy ulicy Aleksandry vis á vis 
przedszkola.

Na uroczystym otwarciu nowego lokum 
obecni byli min.: Przewodniczący Rady Dziel-
nicy XII (Stanisław Dziob), Radni Dzielnicy z 
Nowego Bieżanowa (Zbigniew Kożuch, Piotr 
Czajowski), Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bieżanów Nowy (Krzysztof Szmigiel), przed-
stawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz znany 
podróżnik Władysław Grodecki.

mm

Uprzejmie informujemy, iż Gabinet Internistyczny lek. Chorób Wewnętrznych Danuty Dżugan-Stanek 
od 15 IX 2005 r. został przeniesiony na ul. Telimeny 31 - Dom Pogodnej Jesieni.

Gabinet czynny w poniedziałki i środy od 16.00 do 18.00, tel. 658-00-69

fot. Krzysztof Reguła

fot. Krzysztof Reguła

fot. Krzysztof Reguła
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Wydarzyło się

Pielgrzymka
Mieszkańcy Dzielnicy XII wzięli udział w XXV Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej.

Urząd Miasta Krakowa rozpoczyna reali-
zację projektu „Małopolski program stypen-
dialny dla studentów na rok akademicki 2005/
2006. Projekt skierowany jest do najbiedniej-
szych studentów z terenu Krakowa, którzy: 

− posiadają stałe zameldowanie na terenie 
Krakowa, 

− pochodzą z rodzin, w których średni 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń 
rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
tj. 504 zł netto oraz 583 zł netto, w przypadku 
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymu-
jące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, 

− są studentami pierwszego lub drugie-
go roku w państwowych lub niepaństwo-
wych szkołach wyższych prowadzonych w 

systemie dziennym, wieczorowym, zaocz-
nym, eksternistycznym działających zgodnie 
z ustawą o szkolnictwie wyższym i ustawą 
o wyższych szkołach zawodowych, w roku 
akademickim 2005/2006, 

− są urodzeni po 31 grudnia 1978 r., 
− nie posiadają wyższego wykształcenia, 
− nie powtarzają roku akademickiego 

z przyczyn innych niż zdrowotne, 
− nie uzyskują innych świadczeń stypen-

dialnych o charakterze socjalnym. 
Komisja stypendialna przyznając stypen-

dia, będzie brać pod uwagę sytuację mate-
rialną studenta, jego sytuację rodzinną oraz 
zdrowotną. Z programu będzie mogło skorzy-
stać 227 studentów. Będą oni otrzymywać co 
miesiąc stypendium w wysokości 250 zł. Gmi-
na Kraków na ten cel zarezerwowała środki 
finansowe w wysokości 567 tys 500 zł.

Studenci, którzy spełniają wyżej wymie-

nione kryteria mogą zgłaszać się od 3 do 21 
października do wszystkich filii Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej Krakowie w celu 
odbioru/składania wniosków wraz  z załączni-
kami.

P. Cz

Świadczenia rodzinne

Od 1 października wnioski 
o świadczenia rodzinne będą przyj-
mowane w dwóch punktach Wydziału 
Świadczeń Socjalnych UMK. Druki 
wniosków będzie można pobrać i zło-
żyć: 

− na ul. Stachowicza 18, godz. od 
8.00 do 18.00, tel. 616-50-00, 616-50-
-01 

− na oś. Handlowe 1, poniedziałek 
godz. od 9.00 do 16.00, wtorek - piątek 
godz. od 8.00 do 15.00, tel. 644-59-44. 

P.Cz

Stypendia dla studentów
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LIST DO REDAKCJI

Gazeta Dzielnicowa
DWUNASTKA
Pan Redaktor Piotr Czajowski

 Szanowny Panie,
dość regularnie czytam Wasz miesięcznik ciągle z nadzieją, że znajdę tam interesujące mnie oraz innych czytelników informacje o wydarzeniach dziejących się 

w dzielnicy, a szczególnie o inicjatywach zmierzających usprawnieniu warunków życia dzisiaj jak i dla przyszłych generacji mieszkańców. Niestety niewiele znajduję 
tychże informacji i często odnoszę wrażenie, iż główne tematy zaprzątające uwagę redakcji są obchody świąt państwowych lub religijnych, jak gdyby sprawom tym nie 
poświęcano aż nadto miejsca w mediach lub wydawnictwach specjalistycznych. 

Gazeta dzielnicowa powinna odzwierciedlać nie tylko życie społeczności w niej zamieszkującej, ale szczególnie śledzić i inspirować eliminację spraw uciążliwych 
i inicjować przedsięwzięcia o znaczeniu przyszłościowym, wręcz cywilizacyjnym. Nie trzeba bowiem przypominać, że obszar miasta wchodzący w skład Dzielnicy 
XII jest pustynią cywilizacyjną. Najbliższego basenu, lodowiska, kortów tenisowych należy szuka w promieniu kilkunastu kilometrów. Posiadamy natomiast okazałe 
supermarkety i żadnych pomysłów lub inicjatyw w zakresie kultury, sportu i wypoczynku.

Unikalne miejsce przy ulicy Kamieńskiego zamiast na salę koncertową przeznaczono na kolejny supermarket, a salę planuje się budować daleko  po drugiej 
stronie miasta. 

Największy zastój obserwuję w pracy Rady Dzielnicy, jak gdyby kompletny paraliż woli i inicjatywy ogarnął to gremium wybranych przez nas radnych.
Kierowany naiwnością przesłałem w bieżącej kadencji dwa listy poruszając w nich kilka problemów i wysuwając parę wniosków. Bez żadnej reakcji. Nie mogło jej 

być, gdyż zamieszczane w Dwunastce, niepotrzebnie w całości Uchwały Rady dotyczą przeważnie drobiazgów większości  nie realizowanych. Czy nie byłoby korzystnie, 
aby Redakcja pokusiła się na kontrolę i publikowanie wystąpień mieszkańców?

Za niedługo też zakończy się kadencja Rady. Każdy z jej członków obiecywał złote góry, a najwięcej obiecywał Przewodniczący. Czy wszyscy po kolei radni nie 
powinni publicznie na waszych łamach złożyć sprawozdania ze swoich czynów?  

Byłoby nam lepiej wybierać w najbliższych wyborach i unikać ludzi nie sprawdzonych, bez inicjatywy ani wyobraźni.
Wojciech Chwaja

Od redaktora

Szanowny Panie,
Na wstępie pragnę zaznaczyć iż cieszę się, że należy Pan do naszych czytelników.
Z uwagą przeczytałem Pański list i pragnę ustosunkować się do zawartych w nim uwag.
Nie odnoszę wrażenia aby w Dwunastce znajdowały się wyłącznie informację dotyczące świąt państwowych czy religijnych. Najważniejsze z nich 

zawsze staramy się uhonorować i nie uważam aby można to było potraktować jako naszą wadę. Staramy się informować naszych czytelników 
o wszystkich inicjatywach, które mogą poprawić warunki życia w dzielnicy. Na bieżąco relacjonujemy wszystkie wydarzenia na w Dzielnicy XII. 

Zwrócił Pan uwagę, iż gazeta dzielnicowa winna „śledzić i inspirować eliminację spraw uciążliwych”. Pragnę zauważyć, że poruszamy najważ-
niejsze wydarzenia oraz sprawy dotyczące mieszkańców i dzielnicy (wspomnę tu m.in. cykl artykułów dotyczących rzeczki  Drwinka, czy inwestycji 
w Prokocimiu Nowym). Mieszkańcy biorą czynny udział w tworzeniu gazety przesyłając do redakcji materiały w interesujących lub bulwersujących 
ich sprawach. 

Jako magazyn Rady Dzielnicy XII staramy się brać pod uwagę wszelkie uwagi napływające od naszych czytelników. To co Pan wymienia jako 
minus np. zamieszczanie fragmentów uchwał Rady Dzielnicy, jest dla innych ważnym elementem i z prośbą o ich zamieszczanie zwracali się do Nas. 
Również stwierdzenia zawarte w Pańskim liście zostaną wzięte pod uwagę. Przedstawię je na najbliższym zespole redakcyjnym. 

Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Pańskie zarzuty dotyczące gazety dzielnicowej Dwunastka. Pozostała treść listu zawiera uwagi i wnioski 
odnoszące się do pracy całej Rady. Przedłożę go Zarządowi Rady Dzielnicy XII i zwrócę się z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do jego treści.

Z poważaniem
Piotr Czajowski

Odpowiedź Zarządu Rady Dzielnicy XII

W odpowiedzi na pismo skierowane do Rady Dzielnicy XII pragnę poinformować, iż zgadzam się z Pana sformułowaniem, że „obszar miasta 
wchodzący w skład Dzielnicy XII jest pustynią cywilizacyjną”. Nie posiadamy na swoim terenie basenu, lodowiska, kortów tenisowych  pomimo, 
że dzielnicę zamieszkuje blisko 70. 000 mieszkańców.

Radni właśnie tej kadencji zgłaszali wielokrotnie propozycje budowy obiektów sportowych na terenie naszej dzielnicy. Np. wniosek o dofinan-
sowanie budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 111 przy ul. Bieżanowskiej był dwukrotnie składany do Urzędu Miasta w przeciągu 
ostatnich dwóch lat – bez rezultatu.
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Budowa obiektów sportowych, o których Pan pisze znacznie przekracza możliwości finansowe każdej z osiemnastu Dzielnic Miasta Krakowa.
Bez zdecydowanego poparcia finansowego Miasta nie jesteśmy w stanie z posiadanych środków nawet rozpocząć realizacji takiego zadania.

Rada Dzielnicy XII stara się brać pod uwagę wszelkie propozycje napływające ze strony naszych mieszkańców i sprawnie na nie reagować.
Informuje również, iż Rada Dzielnicy działa kolektywnie i niejednokrotnie Radni bardzo różnią się w poglądach na potrzeby i prioryte-

ty w Dzielnicy. Dlatego też nie zawsze członek Rady ma możliwość zrealizowania swoich obietnic wyborczych i swoich propozycji, które przecież 
muszą znaleźć  posłuch wśród innych członków Rady Dzielnicy.

Z poważaniem
Stanisław Dziob

Przewodniczący Zarządu i Rady Dzielnicy XII

Wakacje zakończone. Puste przez dwa miesiące szkolne korytarze 
znowu tętnią życiem. Trzeba mieć nadzieję, że dla większości młodych 
mieszkańców XII dzielnicy były to wakacje udane. Z pewnością mogą 
tak powiedzieć Siemachowcy - wychowankowie Dziennego Ośrodka 
Socjoterapii „Na Kozłówce”. Z letniej oferty „Siemachy” skorzystało nie-
co ponad 150 młodych ludzi. Warto zauważyć, że nie byli to jedynie 
wychowankowie ośrodka. Podczas tegorocznych wakacji „Siemachą” 
po raz pierwszy zaprosiła do wspólnej zabawy dzieci i młodzież, nie 
uczęszczają na co dzień na zajęcia do ośrodka. Z zaproszenia skorzysta-
ło dwudziestu kilku młodych krakowian, a nawet osoby, które do Kra-
kowa przyjechały na wakacje.

Od zbójników do Anglików
Zajęcia przygotowane przez ośrodek były niezwykle różnorodne. 

Warsztaty stacjonarne -przygotowane dla dzieci spędzających wakacje 
w mieście dawały szansę dokonania wielu nowych odkryć.

Siemachowcy uczestniczyli w warsztatach zbójnickich - propagują-
cych folklor podhalański, tworzyli własny teatr lalkowy, podczas dwuty-
godniowych zajęć teatralnych, mieli także okazję uczestniczyć w inten-
sywnym kursie językowym.

Ale pierwszym akordem wakacji był organizowany już po raz dru-
gi Turniej piłkarski drużyn podwórkowych. W tym roku drugim obok 
„Siemachy” współorganizatorem zawodów był Klub Sportowy Garbar-
nia. Mecze rozgrywano na jego obiektach. Warto zauważyć, że jest to 
przykład niezwykle udanej i pożytecznej współpracy dwóch instytucji 
z naszej dzielnicy. W turnieju wzięło udział 18 drużyn w trzech katego-
riach wiekowych. Oprócz nagród zwycięzcy otrzymali zaszczytny Pu-
char Podgórza w piłce nożnej.

Sprzątanie nad Drwinką
Ważne miejsce w letniej ofercie „Siemachy” znalazły programy eko-

logiczne. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za świat, w którym 
żyjemy, to ważny element wychowania młodego człowieka. Podczas 
zajęć ekologiczno-przyrodniczych młodzi ludzie odwiedzili ogród bo-
taniczny i krakowskie muzeum przyrodnicze, uczestniczyli w wyciecz-
kach przyrodniczych z ornitologiem i spotkaniu z hodowcą węży. Dla 
Siemachowców była to okazja do spotkania się oko w oko z żywym wę-
żem boa. Na szczęście ze spotkania wszyscy powrócili cało. Nie zabra-
kło także zdrowej, słonecznej zabawy nad wodą, na kąpielisku „Bagry”. 
Najważniejszym jednak elementem warsztatów były zajęcia polegające 
na zbieraniu śmieci na łajkach nad rzeką Drwinką. W ciągu trzech zale-
dwie godzin młodzi ludzie zebrali kilkanaście wielkich worków śmieci. 

Wakacje z „Siemachą”
Nie świadczy to najlepiej o osobach wypoczywających w tym miejscu. 
Zresztą wielbicieli plażowania na łąkach młodzi ludzie mieli okazje 
poznać osobiście. Ponieważ był to upalny lipcowy dzień odpoczywają-
cych nie brakowało. Zastanawiać jednak musi, że wielu z nich opalało 
się „w towarzystwie” zużytych plastikowych butelek i toreb, puszek po 
piwie, niedopałków papierosów i rozbitego szkła. Młodzi ludzie byli 
bardzo zdziwieni, że porzucone odpady nie przeszkadzają dorosłym w 
wypoczynku i nie psują relaksu.

Konie, żagle, świat szeroki
Ekologia - rozumiana jako życie w szacunku dla przyrody była także 

tematem wyjazdowego programu, jaki realizowano podczas dwutygo-
dniowego obozu konnego w Czasławiu. Dla wielu młodych mieszkań-
ców Podgórza były to pierwsze wakacje, podczas których mieli okazję 
jeździć konno.

W tym roku Siemachowcy z naszego ośrodka uczestniczyli w sze-
ściu turnusach wyjazdowych. Oprócz Czasławia były to wyjazdy do 
Ochotnicy, Odporyszowa k. Tarnowa i Międzylesia k. Warszawy, gdzie 
młodzież przebywała wspólnie z pensjonariuszami Domu Pomocy Spo-
łecznej, a także obozy: wędrowny po Beskidzie Niskim i żeglarski po 
jeziorach mazurskich. Ponadto dziesięciu wychowanków ośrodka „Na 
Kozłówce” wyjechało do Isny w Niemczech, a jeden z wychowanków 
w nagrodę za nienaganną postawę Siemachowca Roku wyjechał do na 
dwa tygodnie do USA .

Pozostaje mieć nadzieję, że wakacyjne doświadczenia, nowe odkry-
cia i wrażenia, których nie brakowało dadzą młodym ludziom nieco za-
pału do pracy w czasie roku szkolnego.                                               T.T.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Nowa siedziba
Przeniesiono siedzibę Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności z Oś. Handlowego 1 do budynku przy ulicy Stacho-
wicza 18. 

− wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków, a także udziela-
nie informacji na temat postępowania przed Zespołem - parter pokój nr 9, 

− wydawanie orzeczeń oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej 
- IV piętro pokój nr 401, 

− przyjmowanie odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności - IV piętro pokój nr 417. 

Nowe telefony kontaktowe: 616-52-12, 616-52-17, fax. 616-52-14.

Piotr Czajowski
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Jaki powinien być prezydent?
Wybory to czas gdy z olbrzymich bilbordów uśmiechają się do nas 

kandydaci na prezydenta.
W telewizji mnóstwo debat przedwyborczych, każde ugrupowanie 

reklamuje swojego kandydata jako jedynego , niezastąpionego i najlep-
szego ze wszystkich! 

Na kogo się zdecydować, komu zaufać, na kogo oddać swój głos?
Często jesteśmy zdezorientowani i zmęczeni tymi przedwyborczy-

mi przepychankami, dlatego spróbujmy na chwilę zapomnieć o tym, co 
sądzą dorośli i przysłuchajmy się wypowiedziom  dzieci z Przedszkola 
Nr 150 w Krakowie.

Zadałam im pytanie: Jaki powinien być prezydent?
 Odpowiedzi dzieci są proste i mądre, czasami zabawne, świadczą 

o rozległej wiedzy  na temat otaczającego ich świata, którego częścią są 
także dorośli, pełniący różne, ważne i odpowiedzialne role.   

„ Prezydent powinien być mądry, miły i mieć na wszystko 
lekarstwo”.                                                                      

  Jarek l.6. 

„Musi być bardzo bogaty, żeby mógł ludziom coś dać”
Radek l.6.

„Powinien być sprawiedliwy, zawsze uśmiechnięty i miły 
dla ludzi”

Maja l.6. 

„Musi dobrze odpowiadać na pytania i mówić prawdę”
Emilka l.6. 

„Powinien dbać o ludzi i wszystkim dać pracę”
Ola l.6.

„Prezydent musi mieć czyste spodenki”
Kuba l.3.

„Pan prezydent mieszka w takim dużym domu i kupuje sobie 
zabawki”

Julia l.3.

„ Prezydent dba o przyrodę i zwierzęta też!”
Ania l.4.

„Musi być cierpliwy i opanowany, pamiętać o wszystkim i 
mieć czas dla ludzi”

Natalka l.6. 
Danuta Lis Nauczycielka P-150 

W dniu 16 września  dzieci z Przedszkola nr 49 „Wróbelka Elemel-
ka” brały udział w „Sprzątaniu Świata 2005”.

Tydzień wcześniej została ogłoszona zbiórka puszek oraz butelek 
z tworzywa sztucznego. Dzieci oraz rodzice bardzo chętnie włączyli 

się w akcję, czego dowodem była pokaźna ilość worków z tymi surow-
cami.     

Przed akcją „Sprzątanie świata” odbyły się rozmowy dotyczące 
sprzątania świata, problemu śmieci, ich segregacji w ramach edukacji 
ekologicznej. Zrobione zostały również transparenty o treści ekologicz-
nej, zachęcające innych do sprzątania oraz dbania o czystość naszej Zie-
mi. Ustalono także, jakie tereny zostaną objęte akcją sprzątania.

Akcja „Sprzątanie świata” rozpoczęła się następnego dnia o godzi-
nie 9:30. Dzieci zostały pouczone o bezpieczeństwie podczas sprzątania 
(zakaz zbierania igieł, strzykawek, potłuczonego szkła itp.) Z przedszko-
la wyruszyły dwie grupy: III i IV oraz grupa II i III z Oddziału w tere-
nie. Dzieci wraz z opiekunami grup sprzątali wyznaczone tereny (część 
ulicy Bieżanowskiej, ul. Dygasińskiego, ul. Gersona, ul. Libery, ul. Nad 
Potokiem, ul. Górników). Każde dziecko miało rękawice jednorazo-

„Sprzątanie
Świata”

16 - 18 września 2005 r.

we, a opiekunowie z pomocą dzieci nieśli worki, do których wrzucane 
były śmieci. W trakcie zbiórki robione były zdjęcia upamiętniające tę 
akcję. Po dwóch godzinach sprzątania dzieci wróciły do przedszkola. 
Po południu na placu przed przedszkolem odbyła się segregacja śmieci, 
przeliczenie i podpisywanie worków. Nauczyciele wraz z dziećmi omó-
wili i podsumowali całą akcję sprzątania świata. 

Opiekunowie akcji:
Elżbieta Marek

mgr Anna Wiśniewska
mgr Anna Wolak


