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W ramach ogólnopolskiej akcji profilak-
tycznej raka szyjki macicy organizowanej 
przez NFZ w Krakowie, można przeprowadzić 
bezpłatne badania cytologiczne.

Badaniu powinny poddać się przede 
wszystkim Panie w wieku pomiędzy 30 a 59 
rokiem życia, które nie wykonywały go w ciągu 
ostatnich trzech lat. 

Wymień dowód
Ostateczny termin wymiany dowodów 

ustalony przez MSWiA upływa z końcem 
grudnia przyszłego roku. 
Dokumenty potrzebne do załatwienia for-
malności to: 
– wypełniony wniosek, 
– 2 aktualne fotografie, 
– dowód uiszczenia opłaty 30 zł, 
– odpis aktu stanu cywilnego, jeżeli był on 

sporządzony poza Krakowem (odpis skró-
cony aktu urodzenia w przypadku osób, 

Badania takie przeprowadzić można min. na 
ulicy Brożka 1, w firmie Vaccinmed SP Z.O.O.

Wyniki będą bezpłatnie konsultowane z le-
karzem specjalistą.

Rejestrować się można codziennie godzi-
nach 700-1300. Tel. 012 254 12 52.

Piotr Czajowski

które nie wstąpiły w związek małżeński 
lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz 
z adnotacją o aktualnie używanym nazwi-
sku).

Mieszkańcy Dzielnicy XII obsługiwani 
są na I piętrze budynku Centrum Admini-
stracyjnego przy al. Powstania Warszaw-
skiego 10.

Piotr Czajowski

Drogi po zimie
Jak wyglądają drogi w naszym mieście 

każdy wie. Dziury, dziury i jeszcze raz dziu-
ry, których liczba wydaje się z dnia na dzień 
rosnąć. Aby poprawić stan dróg w naszym 
mieście Prezydent Miasta Krakowa, przezna-
czył dodatkowe 5 milionów złotych na poprawę 
ich stanu. 

Prace związane z remontami i utrzymaniem 
nawierzchni dróg w należytym stanie prowadzi 
Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie.

Miejmy nadzieję, iż w niedługim czasie 
odczujemy pewną poprawę ich stanu. 

Piotr Czajowski

I rocznica odejścia 
Jana Pawła II

Minęła I rocznica odejścia do Domu 
Ojca, naszego ukochanego Jana Pawła II. 

2 kwietnia odbyła się uroczysta Msza 
Święta w Bazylice w Łagiewnikach. Msza 
św. koncelebrowana była z udziałem księży 
kardynałów i biskupów pod przewodnic-
twem Nuncjusza Apostolskiego ks. abp. 
Józefa Kowalczyka. Homilie wygłosił Ks. 
Kardynał Stanisław Dziwisz. 

Wieczorem z pod Kolegiaty św. Anny 
wyruszyła Droga Krzyżowa pod okno papie-
skie. O godz. 21.37 zabrzmiał głos Dzwonu 
Zygmunta. Później nastąpiło połączenie 
z placem św. Piotra w Rzymie. Zebrani na 
placu św. Piotra oraz przed oknem papieskim 
w Krakowie mogli wysłuchać słów Ojca 
Świętego Benedykta XVI. 

Piotr Czajowski
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Okiem kamery
Monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15

Strach, przerażenie to emocje, które ostatnio 
zdominowały nasze życie. Katastrofy, nieszczę-
śliwe wypadki, ale i… napady, wandalizm. 
Niestety, akty przemocy mają miejsce również 
w szkołach, wśród młodzieży. A przecież po-
czucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych 
potrzeb człowieka.

Ostatnio skuteczną formą ochrony bezpie-
czeństwa jest monitoring wizyjny. To rodzaj 
prewencji, narzędzie skuteczne w przeciwdzia-
łaniu przestępczości nieletnich ( obserwacja 
i działanie odpowiednich organów). Wiele szkół 
krakowskich zdecydowało się na ten rodzaj 
ochrony zdrowia i dóbr materialnych. Dzięki 
usilnym staraniom Pani Dyrektor ZSO nr 15, 
Danuty Kohut, od grudnia ubiegłego roku teren 
wokół budynku szkoły jest monitorowany przez 

system kamer. Tak kosztowne przedsięwzięcie 
udało się zrealizować dzięki współpracy i pomo-
cy finansowej ze strony Urzędu Miasta Krakowa 
i Rady Dzielnicy XII. Specjalne podziękowania 
należą się Panom Stanisławowi Piksie i Artu-
rowi Gawrońskiemu - pracownikom Referatu 
Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Krakowa oraz 
Panu Markowi Lelo - Przewodniczącemu Dziel-
nicowego Zespołu Koordynacyjnego, którzy 
poparli inicjatywę Pani Dyrektor.

Szkoła znajduje się na uboczu. Do tej pory 
bezpieczeństwa pilnowały Straż Miejska i Poli-
cja. Mimo ogromnego zaangażowania i wysiłku 
tych służb akty wandalizmu powtarzały się. 
Dopiero ”oko kamery” ( obserwacja przez 24 
h na dobę) skutecznie odstraszyło potencjalnych 
chuliganów. Nagrane taśmy mogą bowiem sta-

nowić dowód potwierdzający czyjąś winę lub 
niewinność. Dziś, po kilku miesiącach funkcjo-
nowania monitoringu, łatwo zauważyć korzyści. 
Świadomość obecności kamer powstrzymuje 
młodych ludzi przed kradzieżami, włamaniami, 
bójkami. Zmniejszył się również poziom agresji 
wśród młodzieży. Teren wokół szkoły stał się 
jeszcze bardziej bezpieczny i przyjazny dla 
uczniów, nauczycieli – dla wszystkich. 

Niewątpliwie system monitoringu w szko-
łach jest niezbędny. To kosztowna inwestycja, 
ale dla Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 15 przy ul. Rydygiera 20 bezpie-
czeństwo wychowanków jest bezcenne. „Oko 
kamery” to „ CZUJNY STRÓŻ”.

Joanna Bysiek

Wybrane uchwały Rady Dzielnicy XII
sesja z dnia 7 marca 2006 r.

                                                                                                Uchwała Nr LIII/555/2006 
dotyczy: rocznego sprawozdania Zarządu 
z działalności merytorycznej oraz z realiza-
cji planu finansowego wydatków Dzielnicy  
w 2005 roku.

Na podstawie § 19 ust 1  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 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy 
XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się roczne sprawozdanie Zarządu 
z działalności merytorycznej oraz z realizacji 
planu finansowego wydatków Dzielnicy XII 
w 2005 roku, które stanowią załącznik do 
uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Komisja zgodnie z § 15 ust 4 lit a w związku 
z § 19 ust 1 pkt 1 i 1a Statutu Dzielnicy XII po-
zytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności 
merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy 
XII. Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowało 
3 – członków komisji (T. Jamro, W. Mazur, 
G. Czekaj) przy nieobecności 4 –tego członka 
komisji p. J. Wójcika.

Uchwała Nr LIII/558/2006 
dotyczy: dofinansowania projektu „My Dzieci 
Europy, Obywatele Europy”

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

§ 1
Przeznacza się środki w wysokości 1000 zł 
w ramach zadań priorytetowych na rok 2006 
Dział 750 – Informacja i łączność z mieszkań-
cami, pozostałe po realizacji  zadania pn. „Wy-
dawanie gazetki dzielnicowej” na zadanie pn. 
Dofinansowanie projektu „My Dzieci Europy, 
Obywatele Europy” w ramach programu So-
krates- Comenius realizowanego przez Szkołę 
Podstawową 123.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Przyznane środki przyczynią się do popularyza-
cji idei europejskich wśród młodzieży.

Uchwała Nr LIII/562/2006 
dotyczy: opinii wniosku o wydanie decyzji WZ 
dla inwestycji pn. Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych  wielorodzinnych z usługami, ga-
rażami indywidualnymi, garażem podziemnym 
oraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 
nr 297/10, 309/7, 309/8, 317/10, 319/10, 320/1, 
321/1, obr.55 Kraków – Podgórze a także 
z wjazdem od ul. Republiki Korczakowskiej 
(działki:317/6, 308/48, 312/10) oraz infrastruk-

turą techniczną na działkach nr 322/3, 317/6, 
308/48, 312/10, 324/3, 322/2, 229/28, 317/10, 
297/10, 309/7, 309/8, 312/14, 319/10, 320/1, 
321/1 obr.55”

Na podstawie § 4 pkt 5 lit j   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 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) w odpowiedzi 
na pismo AU-02-3-JDE.7331-114/06 z dnia 10. 
02. 2006 r. Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1
Opiniuje się negatywnie wniosek o wydanie 
decyzji WZ dla inwestycji pn. Budowa dwóch 
budynków mieszkalnych  wielorodzinnych 
z usługami, garażami indywidualnymi, gara-
żem podziemnym oraz z zagospodarowaniem 
terenu na działkach nr 297/10, 309/7, 309/8, 
317/10, 319/10, 320/1, 321/1, obr.55 Kraków 
– Podgórze a także z wjazdem od ul. Republiki 
Korczakowskiej (działki:317/6, 308/48, 312/10) 
oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 
322/3, 317/6, 308/48, 312/10, 324/3, 322/2, 
229/28, 317/10, 297/10, 309/7, 309/8, 312/14, 
319/10, 320/1, 321/1 obr.55”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszystkie uchwały Rady Dzielnicy XII znajdują 
się na stronie www.dzielnica12.krakow.pl
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Nasze przedszkole jest placówką ar-
tystyczną, która zgodnie ze swoją misją 
proponuje między innymi partnerskie współ-
działanie z rodziną w zakresie kształtowania 
osobowości dziecka wrażliwego na piękno 
otaczającej nas rzeczywistości.

Aby sprostać temu zadaniu, nauczycielki 
z Przedszkola Nr 150 w Krakowie wyszły 
naprzeciw dzieciom i ich rodzicom, którzy 
wyrazili wolę do realizowania niekonwen-
cjonalnych sytuacji edukacyjnych podczas 
warsztatów artystycznych.

Zajęcia te odbywają się o godzinie 16-
-nastej i uczestniczą w nich wszystkie chętne 
dzieci, ich rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, 
babcie oraz personel przedszkola. W trakcie 

warsztatów wszyscy 
uczestnicy mogą napić 
się herbaty lub kawy, 
zjeść ptasie mleczko 
i ciasteczko, dobrze 
się bawić, swobodnie 
porozmawiać z innymi 
rodzicami, nauczyciel-
kami i dziećmi oraz 
s tworzyć wspaniałą 
pracę plastyczną in-
spi rowaną p ięknem 
poszczególnych pór 
roku. 

Warsztaty nie tylko 
rozwijają zdolności pla-
styczne dziecka, jego 
ekspresję twórczą oraz 

przygotowują go do aktywnego uczestnictwa 
w życiu otaczającego świata, również pełnią 
funkcję terapeutyczną, dziecko w trakcie za-
bawy tworzy wspólnie z rodziną. Powoduje 
to wyzbycie się zahamowań i poczucia nie-
pewności, uczy wiary we własne możliwości 
twórcze. Dziecko odczuwa zadowolenie 
i radość z osiągniętego sukcesu oraz uczy się 
współdziałania w zespole ludzi w różnym 
wieku. Zajęcia te są źródłem nowych przeżyć 
i emocji, integrują rodzinę oraz dostarczą 

przykładów i pomysłów na wspólne spędza-
nie wolnego czasu poprzez relaks i dobrą 
zabawę. 

Danuta Lis
Nauczycielka Przedszkola 150 w Krakowie

„Uczymy nasze dzieci być ze sobą razem, 

razem się bawić, przebywać, 

bo stąd już krok do tego by lubiły innych”

Regina Dąbrowska
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27 stycznia w Samorządowym Przedszkolu 
nr. 150 odbyła się uroczystość z okazji Święta 
Babci i Dziadka pt. “Kochana Babciu, kochany 
Dziadziu”

Ten szczególny dzień, bardzo radosny 
i uroczysty zarówno dla Dziadków i ich wnu-
ków rozpoczął się krótkim przedstawieniem 
programu artystycznego w wykonaniu dzieci. 
Przedszkolaki zaprezentowały swoje umie-
jętności wokalno - taneczne, a swoje emocje 
wyrażały w słowach i gestach podczas recytacji 

Święto naszych Dziadków
wierszyków “Życzenia dla Babci”, “Życzenia 
dla Dziadka/’.

Uroczystość została zakończona rozdaniem 
laurek i piosenką /Sto lat//, w czasie której Bab-
cie i Dziadkowie nie kryli swego wzruszenia.

Na spotkaniu, oprócz najważniejszych gości 
obecna była także Pani dyrektor. Wszyscy byli 
zadowoleni z programu artystycznego, w ich 
słowach skierowanych do przedszkolaków 
były wyrazy uznania oraz podziękowania na-
uczycielkom.

Dzieci zostały nagrodzone dużymi brawami, 
a nagrodą za odważną prezentację był słodki 
poczęstunek.

Wszystkie dzieci radosne i uśmiechnięte 
udział w uroczystości potraktowały jako miłą 
zabawę na scenie przed dużą publicznością.

Kto wie, może dla niektórych z nich był to 
początek do kariery I/małego aktora.

Monika Kwiecień 
Samorządowe Przedszkole nr 150 Kraków

Trzeci świat, czyli piekło zwane Syberią
Rok 1939, odcisnął nieodwracalne i trwałe 

piętno na ludziach, żyjących w tym czasie. II 
wojna światowa oraz wszystkie okrucieństwa, 
które w tym okresie miały miejsce, już na zawsze 
pozostaną w pamięciach osób, które przeżyły to 
“piekło” na własnym ciele. Osób, które każdego 
dnia walczyły w obronie ojczyzny, rodziny, ale 
przede wszystkim samych siebie...

Wszyscy pamiętamy o ludziach, którzy 
w czasie wojny dokonali czegoś wspaniałego, 
o poległych na placu boju w obronie kraju, czy 
też w obronie bezbronnych, a zapominamy 
o tych, których kara nosiła nazwę Syberia. 

Bowiem, prawdziwe piekło i prawdziwa walka 
o życie i przetrwanie toczyła się właśnie tam. 
Niewielu ludzi wracało stamtąd żywych. Prze-
ważnie umierali z przemęczenia, z głodu, lub 
z zimna. To właśnie te czynniki, jak również 
okrucieństwo żołnierzy, było największym 
wrogiem zesłańców.

Dnia 13 grudnia 2005 roku, w Hotelu Zy-
blikiewicza odbyła się konferencja poświęcona 
Sybirakom. Została ona podzielona na dwie 
części - oficjalną i mniej oficjalną. W pierwszej 
części głos mieli zaproszeni goście. Można było 
usłyszeć relację naocznego świadka zesłania na 

Sybir, profesora Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, jak również fragmentów z pamiętników 
zesłańców. Podczas przerwy, młodzież miała 
możliwość osobiście porozmawiać z Sybiraka-
mi. Zapytać o nurtujące ich sprawy, dowiedzieć 
się czegoś więcej, dać upust swojej ciekawości. 
W części mniej oficjalnej, wypowiedzieć mogła 
się młodsza część zaproszonych na spotkanie. 
Jak się okazało, ta miała wiele do powiedzenia. 
Na początku uczennice z Gimnazjum numer 
29 w Krakowie, pod opieką pani mgr Marty 
Pszczoły, podzieliły się z rówieśnikami wraże-
niami, związanymi z projektem „Sprawiedliwi 
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Drwinka
Pismo, które wpłynęło do Rady dzielnicy XII z Zarządu Gospodarki Komunalnej

wśród narodów świata, sprawiedliwi wśród 
nas”. Opowiadały o rozmowach ze świadkiem 
II wojny światowej, przygotowaniach, do takich 
spotkań, jak również o swoich odczuciach. 
Następnie, uczniowie liceum w Bochni, podzie-
lili się swoimi doświadczeniami związanymi 
z wyprawą do Lwowa, oraz przybliżyli sytuację 
Polaków na wschodzie. Każdy z nauczycieli 
prowadzących, miał możliwość wypowiedzenia 
się. Przemówienie opiekunów, poprzedzało 
wystąpienia młodzieży.

To było na pewno ważne wydarzenie dla 
wszystkich zaproszonych, a dla młodzieży 
szczególnie. Nie zawsze mamy okazję wysłu-
chać osób, które przeżyły niewyobrażalne dla 

nas piekło, a co więcej porozmawiać z nimi. 
Powinniśmy pamiętać o tych ludziach. A jeżeli 
nie o nich samych to o ich ogromnej odwadze, 
determinacji oraz sile, dzięki której udało im się 
przeżyć w “trzecim świecie”.

Uczennice Gimnazjum nr 29 wraz z opieku-
nem panią mgr Martą Pszczołą, nie po raz pierw-
szy uczestniczyły w takim przedsięwzięciu. Już 
wcześniej miały okazję przeprowadzić wywiad 
z osobą, która przeżyła II wojnę światową. 
Było to związane z projektem „Sprawiedliwi 
wśród narodów świata, sprawiedliwi wśród 
nas”. Gimnazjalistki mogły wysłuchać relacji 
naocznego świadka wojny. Zobaczyć w oczach 
rozmówczyni łzy, smutek, lecz także radości 

i malujący się na twarzy momentami ledwie 
widoczny uśmiech. Te spotkania pozwoliły im 
poznać historię “wielkiej wojny” na nowo, lecz 
tym razem nie z książek, a z ust autentycznego 
świadka. Co im dały te spotkania? Myślę, że 
bardzo wiele. Niewątpliwie to co pozostanie 
w ich pamięciach na zawsze to zdanie sobie 
sprawy z tego, że zło jest wszędzie. Nawet jeśli 
nie umiemy go dostrzec, ono czai się gdzieś 
w cieniach drzew. Jest wpisane w nasz świat 
drukowanymi literami. Jednak nie oznacza to, 
iż mamy mu się poddać i w momentach krytycz-
nych zapominać o tym, co naprawdę ważne.

Klaudia Kamińska

Rada Dzielnicy XII zaapelowała do władz miasta o wprowadzenie zakazu prowadzenia handlu w niedzielę. 
Jest to poparcie wniosku krakowskich kupców, którzy wyszli z taką inicjatywą do wszystkich rad dzielnic.

NIE dla handlu w niedzielę
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1. Zapisy dzieci do przedszkola pełniącego 
dyżur przyjmuje dyrektor placówki dyżurnej. 
Zapisy na lipiec oraz sierpień dokonywane są 
do 15 czerwca 2006 r. – dotyczy to również 
dzieci uczęszczających do przedszkola pra-
cującego w miesiącach wakacyjnych. 

2. Dopuszcza się możliwość dokonywania 
dodatkowych zapisów dzieci do przedszko-
la pełniącego dyżur, w innych terminach, 
w miarę wolnych miejsc. 

3. Umowa w sprawie korzystania z przedszko-
la dyżurnego, może zostać zawarta na cały 
miesiąc bądź na połowę miesiąca (tj. 15 dni). 
W przypadku zawarcia umowy na okres do 
15 dni wysokość opłaty wnoszonej przez 
rodziców wynosi 50 % miesięcznej opłaty 
stałej określonej w § 6 UCHWAŁY NR 
LXXIV/723/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 
30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu ko-
rzystania z przedszkoli samorządowych pro-
wadzonych przez Gminę Miejską Kraków 

4. Umowa powinna być podpisana przez obie 
strony najpóźniej do 15 czerwca danego 
roku.

5. Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęsz-
czającego do przedszkola w okresie wakacji 
zobowiązany jest do wniesienia opłat określo-
nych w § 6 ust. 2, 3, 4, 5 i 8 z zastrzeżeniem 
ust. 4 UCHWAŁY NR LXXIV/723/05 Rady 
Miasta Krakowa , do 5 dni od dnia podpisania 
umowy. 

6. Opłata, o której mowa w § 6 ust. 2, 3, 4, 5 oraz 
§ 12 ust. 4 UCHWAŁY NR LXXIV/723/05 
Rady Miasta Krakowa nie podlega zwroto-
wi. 

7. Opłata, o której mowa w § 6 ust 8 UCHWA-
ŁY NR LXXIV/723/05 Rady Miasta Kra-
kowa, podlega zwrotowi w przypadku nie-
obecności dziecka w przedszkolu pełniącym 
dyżur w wysokości obliczanej wg zasady: 
stawka żywieniowa mnożona przez liczbę 
dni nieobecności dziecka w przedszkolu . 

8. Zwrot opłaty następuje w przedszkolu dyżur-
nym w terminie 1–15 września danego roku, 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

9. UCHWAŁA NR LXXIV/723/05 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 
zasad i trybu korzystania z przedszkoli sa-

morządowych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Kraków - znajduje się w przedszkolu 
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl.

Rejon Podgórza

Lipiec 

Samorządowe Przedszkole nr 127 
ul. Komandosów 13 
Samorządowe Przedszkole nr 179 
ul. Sanocka 4  

Sierpień

 Samorządowe Przedszkole nr 71 
ul. Ludwinowska 6 
 Samorządowe Przedszkole nr 150 
ul. Teligi 28 

 

Zasady zapisu dzieci do samorządowych 
przedszkoli pełniących dyżur  

w okresie wakacji na terenie miasta Krakowa 

Z kolejarskim rodowodem
Pewnikiem zgodna z prawdą legenda głosi, 

że ojców to miał KS PROKOCIM co najmniej 
czterech. Piłkę kupił świeżo osiedlony w tym 
rejonie Krakowa Franciszek Piędzik. Różowe 
koszulki z zielonymi wypustkami uszył, choć 
nie ze swojego materiału, Adolf Furgalski. Nie-
co później kawałek łąki pod boisko piłkarskie 
biegnące za torami kolejowymi użyczył Piotr 
Dudek. Zaś pierwszym prezesem klubu Krakus 
został Antoni Slatnik.

W 1921 teren Prokocimia zamieszkany 
był głównie przez rodziny kolejarskie. Zresztą 
nie mogło być inaczej, skoro tuż obok biegła 
trasa na Lwów, a w sąsiedztwie zlokalizowana 
była parowozownia Kraków-Płaszów. Trzy 
lata później Krakus połączył się z Ortlątkiem, 
ustanowiono nową nazwę, Świtezianka. W 1933 
Świtezianka dokonała fuzji z Orionem i wtedy 
oficjalnie pojawiła się nazwa KS Prokocim. 
Jeszcze przed okupacją jego drużyna futbolowa 
wywalczyła awans do B-klasy.

Prawie w drugiej lidze

Krótko po zakończeniu II wojny światowej 
ukończono budową stadionu sportowego przy 
ul. Bieżanowskiej. Uroczyste otwarcie obiektu 
połączono z nieco spóźnionymi obchodami 25-
-lecia klubu. Rok później otwarto Dom Sportu. 

W 1954 Prokocim był zdecydowanie najbliżej 
awansu do II ligi państwowej, mając za rywali 
Naprzód Lipiny, Polonię Gdańsk i Stal Radom. 
Do pełni szczęścia zabrakło jednego punktu... 
Następne sukcesy sportowe wiązały się przede 
wszystkim z udziałem w rozgrywkach Pucharu 
Polski. W 1/32 finału PP tamę dalszemu awan-
sowi kolejarskiej drużyny stawiały kolejno Stal 
Mielec (1964), Stal Rzeszów (1965) i Broń 
Radom (1985). Najlepiej było w 1979, gdy po 
wyeliminowaniu AKS Niwka można było go-
ścić Górnika Zabrze. W składzie wielokrotnych 
mistrzów Polski pojawił się znakomity stoper 
Jerzy Gorgoń, tak potężnej przeszkody już 
nie udało się sforsować (2-5), choć Stanisław 
Sitkowski i Jan Bugaj mieli dużą satysfakcję 
z powodu zmuszenia do kapitulacji Waldemara 
Gimandera. W rozgrywkach ligowych apogeum 
możliwości stanowiły dwa awanse do III ligi, 
oba w drugiej połowie lat 70. Z kwitkiem od-
prawiono dwukrotnie Garbarnię, której mocno 
dał się we znaki pozyskany przez nią niebawem 
Andrzej Basista, ale na dłuższą metę nie można 
było tego szczebla rozgrywkowego utrzymać. 
Aktualnie plasują się piłkarze Prokocimia w A-
-klasie, tracąc przed rozpoczęciem bieżącego 
sezonu trenera Marka Chróściela (z dobrym 
skutkiem pracował przez kilka sezonów) i aż 
dziewięciu graczy z podstawowego składu. 

Siłą rzeczy musi otworzyć się szansa przed 
młodzieżą.

Oko w oko z Kopą

W Prokocimiu nigdy nie brakowało ludzi 
po uszy zakochanych w klubie i oddanych mu 
bezgranicznie. Przed wojną doskonale działali 
m.in. inż. Palimączyński i Edward Rakoczy. 
Identycznie było już po okupacji, choć klub 
przeżywał trudne chwile, to zdołał wychować 
lub przyjąć pod własne skrzydła zawodników, 
o których było głośno w całym kraju. Regular-
nie wraca w stare strony, niejako na ojcowiznę 
znakomity obrońca Wisły i reprezentant Polski, 
Stanisław Flanek. Po prestiżowym meczu Kra-
kowa z Poznaniem red. Stanisław Habzda dziwił 
się publicznie „jak to możliwe, aby gracz tej 
klasy wyrósł w Prokocimiu i nie był wcześniej 
dostrzeżony przez „Białą Gwiazdę” czy Craco-
vię. Po przejściu do Wisły pan Stanisław długo 
był filarem jej defensywy, a jeszcze dekadę 
wstecz, już mając 75 lat na karku, prezentował 
doskonałą technikę podczas oldbojskiego meczu 
Polska - Węgry. Na oczach Ferenca Puskaka 
i Nandora Hidegkutiego...

Także na stadionie przy ul. Reymonta 
wylądował słynący z bezpardonowej gry Jerzy 
Piotrowski, choć wcześniej musiał odbyć służbę 
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wojskową w stołecznej Legii. Bardzo chytrym 
napastnikiem był Zbigniew Lach, też „wiślak” 
mający wysokie notowania na boiskach eks-
traklasowych. Zdarzyło s/ę któregoś dnia, że 
podczas okazjonalnego meczu po drugiej stronie 
piłkarskiej barykady stanęło kilku sławnych 
Francuzów z ekipy, która w 1958 wywalczyła 
brązowy medal podczas MŚ. Był w tym gronie 
znakomity zawodnik Stade Reims (a wcześniej 
Realu Madryt), Raymond Kopa. Absolutny as 
światowego futbolu. Pan Zbyszek już nigdy 
nie wrócił w roli zawodnika do Prokocimia, 
ale sercem i duszą zawsze przy nim był i jest. 
Również w charakterze prezesa, albo kiedy 
z innych pozycji stara się pomóc macierzystemu 
klubowi.

Spełnione życzenie Klimka

Z początkiem lat 50. grającym trenerem 
Prokocimia był doskonały napastnik Cracovii 
i drużyny narodowej, Henryk Bobula. I właśnie 
za jego kadencji był kolejarski klub dosłownie 
o krok od drugoligowego awansu, ale akurat 
właśnie wtedy nie stanął na wysokości zadania 
ktoś, kto zazwyczaj był gwarantem bramkarskiej 
pewności między słupkami. Ogromne zasługi 
w sportowy progres Prokocimia w drugiej 
połowie lat 70 wniósł Andrzej Wełniak, pod 
którego wodzą klub po raz drugi awansował 
do III ligi i przebył długą drogę w Pucharze 
Polski. Okazuje się, że wylosowanie w PP 
zabrzańskiego Górnika sprowokował wielce 
zasłużony działacz Prokocimia, niestety przed-
wcześnie zmarły Antoni Klimek. Piękną kartę 
wciąż zapisuje w klubie Ryszard Rybak, który 
deklarację członkowską do Prokocimia podpi-
sał jeszcze w 1955. I do tej pory wciąż trwa na 
posterunku, za naprawdę symboliczną stawkę 
szkoląc trampkarzy klubu. Panu Ryszardowi nie 

ma sensu tłumaczyć znaczenia sztafety pokole-
niowej, on zna temat pierwszorzędnie. Sam jest 
ojcem Mariusza, który kiedyś z powodzeniem 
bronił bramki Prokocimia, choć nie tylko, bo 
prawie drugoligowej Garbarni również (1989). 
Tę listę zasłużonych można ciągnąć bardzo 
długo. Wiesław Aniserowicz, Kazimierz Furtak, 
Franciszek Kostrzewa, mec. Andrzej Tarnowski 
(konsul RP w Paryżu)... A gdzie inni, którym 
należy się szacunek za lata pracy w Prokocimiu? 
Hm, gazeta nie z gumy, przepraszam wszystkich 
niezasłużenie nieobecnych.

Wymarzony prezent

Razem z sekretarzem urzędującym klubu, 
Wojciechem Peterkiem, gwarzymy sobie przede 
wszystkim o tym, co jest. Kadra trenerska 
w osobach Zbigniewa Wietechy (seniorzy i ju-
niorzy), Stanisława Tabaka (trampkarze starsi 
i młodsi) oraz Ryszarda Rybaka (trampkarze 
najmłodsi i żaki) ma do dyspozycji liczną, bo 
180-osobową kadrę zawodniczą (wliczając 
oldboyów). Przy utrzymywaniu stałego kontaktu 
z pobliskimi szkołami (SP 41, 61, 124, 128) 
jest kładziony ogromny nacisk na zrealizowa-
nie podstawowego zadania pedagogicznego, 
jakim jest jedność nauczania i wychowania. 
- To u nas świętość -jasno eksponuje ten ka-
non Wojciech Peterek, który jako wieloletni 
trener drużyn młodzieżowych sam wychował 
tak klasowych zawodników jak Marek Kusto 
i Wiesław Dziuba.

Głównym źródłem finansowego utrzymania 
klubu są dotacje Urzędu Miasta Krakowa, do 
czego dochodzi pomoc płynąca z Polskich Kolei 
Państwowych plus składki członkowskie. Bu-
dżet klubowy jest dopiąć w Prokocimiu bardzo 
ciężko, ale wielkich długów nie ma. Zaś dzięki 
rodzicom, którzy regularnie łożą na organizowa-

nie dla młodzieży obozów sportowych dziatwa 
może wyjeżdżać, ostatnio na Słowację. Warto 
też pamiętać, że organizowane na obiekcie 
Prokocimia turnieje piłkarskie są możliwe przy 
pomocy Rady Dzielnicy XII.

Obiekt... 16 lipca 1966 rozpoczęto budowę, 
zaś 20 czerwca 1971 oddano w użytkowanie 
stadion w Parku Jerzmanowskich, który znako-
micie służy upowszechnianiu kultury fizycznej. 
Skomplikowana sytuacja prawna dotycząca 
terenu rodzi niebezpieczeństwo opuszczenia do-
tychczasowej siedziby Prokocimia. Za rok czeka 
ten wielce zasłużony klub piękny jubileusz 
85-lecia. Wręcz wyśnionym prezentem będzie 
świadomość, że bliźni dogadał się z bliźnim. 
W imię sensownego kompromisu na którym 
wygra każdy, a nade wszystko młodzież.

Jerzy Cierpiatka

Artykuł opublikowano także w miesięczniku 
„Futbol małopolski”

PREZESI KS PROKOCIM
Antoni Slatnik, Stanisław Leśniak, inż. Palimączyński, Jan Czuła, Jan Kramarz, Jó Wiesław Ani-
serowicz, Karol Rzemiński, Antoni Andrzejczak, Andrzej Janusz, Zbigniew Zemanek, Franciszek 
Kostrzewa, Zbigniew Lach, Józef Małecki

ZARZĄD KS PROKOCIM
Prezes – Józef Małecki, wiceprezes ds. sportowych – Marek Harnik, wiceprezes ds. organizacyjnych 
– Jacek Jaglarz, członkowie – Piotr Bakowicz, Marek Błeszyński, Jarosław Gross, Jacek Gucwa, 
Franciszek Kostrzewa, Zbigniew Lach, Stanisław Sitkowski, Stanisław Zelek. Sekretarzem urzę-
dującym jest Wojciech Peterek, księgową Krystyna Ślusarczyk. Skład Komisji Rewizyjnej two-
rzą: Edward Buczek (przewodniczący) oraz Grzegorz Kmita, Ryszard Rybak, Zbigniew Tokarz, 
Krzysztof Zięba.

PREZESI HONOROWI
Stanisław Kaleta, Mieczysław Konieczny, Tadeusz Skóra, Czesław Witecki. 


