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Bieżanów n nowy Bieżanów n Prokocim n nowy Prokocim n na kozłówce n rżąka

MŁODE WILKI
w kolejarskim klubie Sportowym „Prokocim” z zapałem trenują młodzi piłkarze. Przychodzą z różnych osiedli, są kibicami różnych klubów 

piłkarskich w krakowie, ale z tego powodu nie ma między nimi żadnych nieporozumień. 

czytaj na str. 4

FINAŁ ROZGRYWEK LIGII SZKOLNEJ 
czytaj na str. 8

40 lat minęło
40 lat działalności Szkoły Podstawowej nr 111

czytaj na str. 6
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Rada dzielnicy XII  
Bie¿anów-prokocim

ul. kurczaba 3
tel./fax: 658 26 11

e-mail: rada@dzielnica12.krakow.pl
www.dzielnica12.krakow.pl

dy¿ury cz³onków zarz¹du:

Przewodnicz¹cy:
Stanis³aw Dziob pi¹tek 10–12

z-ca Przewodnicz¹cego:
Jaros³aw chodorowski środa 16.30–17.30

zbigniew ko¿uch czwartek 17–18
Dawid kwiatkowski poniedziałek 12–13
krzysztof regu³a wtorek 18–19

Sekretariat przyjmuje:
poniedzia³ek 12–15
wtorek 14–17
œroda 12–15
czwartek 12–15
pi¹tek 12–15

Nowe przystanki 
autobusowe 

w Bieżanowie Nowym

dy¿ury Radnych dzielnicy:

Piotr czajowski czwartek 17–18
wiesław zając środa 16.30–17.30
Tadeusz Jamro wtorek 17–18

rada Dzielnicy przeznaczyła środki finansowe na zorganizowanie nowych 
przystanków autobusowych w ulicach aleksandry i małą Góra.

nowe przystanki będą dużym ułatwieniem dla mieszkańców Bieżanowa no-
wego

Piotr Czajowski

Walka o Park
Trwają starania o utworzenie Parku aleksandry. w chwili obecnej nadal pro-

wadzony jest wykup działek od prywatnych właścicieli pod teren przyszłego 
parku.

na ostatniej sesji rady Dzielnicy zawnioskowano o przystąpienie w trybie 
pilnym do sporządzenia projektu Parku aleksandry.  

Powodem są nasilające się działania inwestorów, mające na celu zabudowę 
części terenu planowanego terenu rekreacyjnego.   

Jak najszybsze przystąpienie do realizacji planu może przyhamować te dzia-
łania i zachować ten obszar jako teren zielony służący mieszkańcom naszej Dziel-
nicy.

Piotr Czajowski

Prezydent w dzielnicy
w czerwcu na terenie naszej dzielnicy odbyło się spotkanie z Prezydentem 

miasta krakowa prof. Jackiem majchrowskim. na spotkaniu przedstawiono 
wiele problemów dotyczących naszej dzielnicy. Dyskutowano między innymi 
o powstającym właśnie Parku aleksandry, poruszono sprawę braku obiektów 
sportowych na terenie naszej dzielnicy, oraz plany i starania rady Dzielnicy  
o powstanie krytego basenu w prokocimiu. Przedstawiona została również spra-
wa złego połączenie komunikacyjnego na linii północ-południe od ulicy wie-
lickiej. Prezydent na spotkanie przybył w towarzystwie swoich zastępców oraz 
dyrektorów poszczególnych wydziałów Urzędu miasta krakowa. mieszkańcy 
mieli, więc możliwość bezpośredniego zwrócenia się do Pana Prezydenta bądź 
do któregoś z dyrektorów. 

Piotr Czajowski
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CHOĆ XIII, NIEPECHOWE I SŁONECZNE

Pogoda dopisała uczestnikom i organizato-
rom Xiii już Dni Bieżanowa. w dwudniowym 
programie, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
w sobotę 10 czerwca obchody koncentrowały 
się wokół boiska SP nr 124, gdzie odbywał 
się półfinał Turnieju Dzikich Drużyn oraz 
Parafii narodzenia najświętszej marii Panny 
w Bieżanowie, w której rocznicę 25 i 50 lecia 
małżeństwa świętowali Szanowni Jubilaci. 
zwyczajowo po uroczystej mszy świętej, pod-
czas której uczestnicy otrzymali z rąk księdza 
Proboszcza Bogdana markiewicza dyplomy 
z błogosławieństwem kardynała S. Dziwisza, 
wszyscy wzięli udział w małym przyjęciu oraz 
występie chóru. 

Słoneczny, niedzielny poranek to gorączko-
we prace przygotowujące estradę oraz stoiska 
różnych instytucji. miejscem drugiego dnia 
obchodów osiedlowego święta były jak zwykle 
obiekty Szkoły Podstawowej nr 124. rozległe 
zielone tereny, utwardzone boiska, idealnie 
nadają się na tego typu imprezy. z sentymentem 
wspominaliśmy stojący tu do niedawna wspa-
niały, ponad stuletni dąb obdarowujący nas 
wielokrotnie chłodnym kojącym cieniem. 

niedzielne uroczystości rozpoczęła msza 
święta w intencji parafian, uczestników ob-
chodów. Potem gospodarze i zaproszeni goście 
dokonali uroczystego otwarcia imprezy. wśród 
nich był m.innymi Senator rP – Piotr Boroń. To 
od niego współorganizator i gospodarz terenu 
– Pani dyr. ewa kazberuk otrzymała dar do 
biblioteki szkolnej – piękny album „Historia 
sejmu”. następnie rozpoczęły się występy 
estradowe, zawody sportowe, sprzedaż losów, 
pokazy, konkursy. wszystko z udziałem licznej 
publiczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży. 
występujący walczyli o każdą minutę na es-
tradzie, prowadzący z żelazną konsekwencją 
starali się zrealizować zaplanowane punkty 
programu. koncertowały trzy zespoły: cogito 
z Siemachy oraz Purple Haze, Dread rock. na 
scenie prezentowały się grające na keybordach 
dzieci katolickiego Domu kultury eDen 
i tańczyła grupa Phantom z Siemachy. 

 Bogaty i ciekawy program w przygotowała 
Szkoła Podstawowa nr 124. w organizację Dni 
włączyli się aktywnie Dyrekcja, nauczyciele, ro-
dzice i dzieci. mamy i babcie naszych uczniów 
upiekły ciasta na „Szkolny konkurs Domowych 
wypieków – ciast i ciasteczek”, które po jego 

rozstrzygnięciu nauczyciele sprzedawali w polo-
wej, szkolnej kawiarence. Szkoła przygotowała 
także stoisko z artystycznymi wytworami pracy 
uczniów, oraz coś na ostro – stoisko, na którym 
serwowano smaczny bigos i kiełbaski z grilla. 
na scenie prezentowały swoje talenty dzieci 
z klasy „0”. młodzi aktorzy z koła teatralnego 
zaprezentowali się w ciekawej inscenizacji „124 
„Gwiezdna miłość, czyli romeo i Julia w wersji 
kosmicznej”. Pięknie śpiewał chór szkolny. Do 
szkolnej tradycji obchodów tego święta należy 
odbywająca się od kilku lat prezentacja kandy-
datów do tytułu absolwenta roku SP nr 124. 
kilkanaścioro szóstoklasistów osiągających 
bardzo dobre wyniki w nauce, cieszących się 
uznaniem kolegów i grona pedagogicznego oraz 
spełniających wszystkie wymogi regulamino-
we miało okazję przedstawić się społeczności 
bieżanowskiej i przybyłym gościom. w jednej 
z sal budynku szkoły odbył się dla uczniów klas 
1-3 zorganizowany przez nauczycieli nauczania 
zintegrowanego, objęty patronatem rady Dziel-
nicy Xii konkurs “ojciec Święty Jan Paweł ii 
przyjacielem dzieci” . 

interesujący program muzyczny o charak-
terze patriotycznym zaprezentowali uczniowie 
SP nr 111. Gorąco oklaskiwano estradowe 
popisy zespołu Szkół ogólnokształcących nr 
12. Dużą atrakcję, szczególnie dla dzieci, sta-
nowiły konkursy estradowe prowadzone przez 
aktorów teatru Skrzat. Piękną poezję recyto-
wała pani alicja kondraciuk a o nieznanych 
epizodach z życia ojca Świętego Jana Pawła 
ii opowiadał podróżnik władysław Grodecki. 
Tańce milusińskich z Przedszkoli nr 135 i 180 
oklaskiwane były przez liczną rzeszę rodziców, 
dziadków i mieszkańców osiedla. 

Turniej Dzikich Drużyn jak co roku wzbu-
dzał wiele emocji wśród młodych sportowców. 
egzotycznie brzmiące nazwy 12 zespołów (np. 
„absolut”, „chelsea Bieżanów”, „Gremliny”, 
„kS chaszcze”) dodawały kolorytu zaciętej 
walce na boisku. zwycięzcą Turnieju w kategorii 
szkół podstawowych została drużyna „Bąbelki”, 
a królem strzelców, obdarowanym oryginalną 
koszulką z autografem reprezentanta Polski 
Pawła Brożka, Tomek chwaja, strzelec 5 bramek 
w zawodach. w kategorii gimnazjum zwyciężyła 
drużyna „Power rangers”. Tradycyjnie nagrody 
w tym turnieju sponsorowała firma Heban. 

Trudno dokładnie relacjonować dwudniowe 
święto, które nadal obfituje w ciekawe pomysły 
i gromadzi liczną widownię. życzliwość wielu 
sponsorów znacząco ułatwia planowanie i re-
alizację dość wysokiego, społecznego budżetu 
imprezy. Głównym organizatorem czuwają-
cym nad całością przebiegu obchodów było 
Bieżanowskie koło Stowarzyszenie rodzin 
katolickich z prezesem, panią anną Leszczyń-
ską- Lendą. Pracy było moc, ale i satysfakcja 
duża, wszystko po to, aby mieszkańcy Bieża-
nowa i przybyli goście czuli się na imprezie po 
prostu dobrze i swojsko. 

Praktycznie wszystkie zaplanowane punkty 
programu obchodów udało się zrealizować. nie 
obyło się bez wystaw, dmuchanych barwnych 
baloników, koników (prawdziwych) i cukrowej 
waty... wszystko w miłej, serdecznej i rodzinnej 
atmosferze. w sumie podczas obchodów na 
scenie występowało ponad 200 osób, głównie 
dzieci i młodzież. 

Gwiazdą wieczoru, szczerze, owacyjnie 
oklaskiwaną i długo wywoływaną do bisów był 
piosenkarz Janusz Laskowski. Dla osób w śred-
nim i starszym wieku usłyszane utwory stawały 
się powodem do wzruszeń i wspomnień. Piękna 
poezja, mądre słowa, sentymentalna wspaniała 
muzyka, cóż więcej można dodać… 

w loterii wylosowano ponad dwieście fan-
tów. Główną nagrodą były wczasy w Hiszpanii 
dla dwóch osób. zabawa mieszkańców trwała 
prawie do 22.30. 

Pozyskane przez organizatorów środki 
finansowe wspomogą wyjazdy kolonijne dzieci 
z ubogich rodzin oraz posłużą do sfinansowania 
zajęć dydaktycznych w edenie, a środki wy-
pracowane przez Szkołę Podstawową nr 124 
zasiliły szkolny fundusz socjalny.

organizatorom imprezy, gospodarzom 
terenów, wszystkim darczyńcom i sponsorom 
należą się serdeczne podziękowania. Tym, 
którzy nie mogli nas odwiedzić polecamy 
fotoreportaż na stronie Stowarzyszenia www.
srk9.net lub szkoły www.sp124.com

 
zapamiętajmy także hasło Dni „Trwaj-

cie….” 

tekst: Barbara Kumon
foto: Stanisław Kumon 
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Drużyna 
młodych 
wilków

młodzieżowy magazyn kulturalny

fundacji społeczno-kulturalnej „remedium” i rady Dzielnicy Xii
w Domu kultury spółdzielni Mieszkaniowej „nowy Bieżanów”

W kolejarskim klubie sportowym 
„PrOkOciM” z zapałem trenują młodzi 
piłkarze, a trener pomaga im w realizowaniu 
marzeń.

Drużyna trampkarzy młodszych kkS „Pro-
kocim” odzyskuje awans do pierwszej ligi. Tre-
ner ryszard rybak, od lat pracujący z dziećmi 
i młodzieżą, jest wspaniałym szkoleniowcem. 
Prowadzona przez niego drużyna odniosła kilka 
sukcesów. w ostatnim okresie było to zajęcie ii 
miejsca w Pierwszym wielkanocnym Turnieju 
krakowskim, rok temu iii miejsce w lidze ża-
ków, a dwa lata temu i miejsce w lidze żaków 
i ii miejsce w turnieju na hali. 

Treningi odbywają się w środy i piątki na 
stadionie Prokocimia w parku Jerzmanowskich. 
na początku trener zawsze prowadzi intensyw-
ną rozgrzewkę, a następnie młodzi zawodnicy 
ćwiczą stałe fragmenty gry, strzały na bramkę, 
podbijanie piłki, czyli tzw. „kapki” itp. na końcu 
trampkarze rozgrywają mecz, na który czekają 
od samego początku treningu. 

młodzi piłkarze przychodzą z różnych 
osiedli i z wielką chęcią trenują. Są kibicami 
różnych klubów piłkarskich w krakowie, ale 
z tego powodu nie ma między nimi żadnych 
nieporozumień. Trener jest miły, wymagający, 
a młodzi zawodnicy cenią u niego fachowe 
podejście do treningu. 

kolejarski klub Sportowy „Prokocim” 
został założony w 1921 r. wiele pokoleń treno-
wało w tym klubie, a niektórzy osiągali większe 
sukcesy. obecni trampkarze są zadowoleni 
ze swojego klubu, a także z trenera, który za-
chęca do gry dzieci i zaczyna ich trenować od 
podstaw.

Dzięki trenerowi i jego dobrej technice 
szkolenia wielu piłkarzy ma szansę dostać się do 
kadry małopolski. obecnie szansę na powołanie 
dostali: Szymon wójcik i Bartek Tupta. 

Spędzanie wolnego czasu z piłką, zamiast 
oglądania telewizji, jest zdrowe i bardzo nam 
wszystkim służy. czy jest miedzy nami ronal-
dinio? może tak, a może nie – najważniejsze, że 
kochamy piłkę.

Tekst i foto: Antoni Otałega (SP 24)

Spotkanie papieża Benedykta XVI z młodzieżą na Błoniach

„Trwajcie mocni w wierze!”
Jednym z najważniejszych wydarzeń w tym 

roku była niewątpliwie długo oczekiwana wizyta 
papieża Benedykta XVi w Polsce. odwiedziny 
te, choć tak bardzo celebrowane, u dość sporej 
grupy ludzi, w tym młodych, nie budziły już tak 
wielkiego entuzjazmu, jaki zwykle był obecny, 
gdy przyjeżdżał nasz wielki rodak, ukochany 
przez wszystkich Jan Paweł ii. Dlaczego? cho-
dzi tu oczywiście o narodowość Benedykta XVi. 
najczęściej spotykałam się z opiniami: „Samo 
to, że jest niemcem, to już nie nasz Polak Jan 
Paweł ii, to już nie Ten Papież, to po co mam 
tam iść?”.

mimo wszystko, większość Polaków wło-
żyła całe serce w przygotowania, starała się, 
aby jak najcieplej ugościć Benedykta XVi. 
Świadczyły o tym nie tylko plakaty, billboardy, 
flagi kościelne i papieskie, rozwieszone na ścia-
nach budynków, wizerunki papieża w oknach 
mieszkań, ale także sam nastrój towarzyszący tej 
wizycie – ogromna liczba wiernych zgromadzo-
nych pod kurią, na Błoniach, w łagiewnikach, 
w wadowicach – we wszystkich miejscach, 
które odwiedził papież.

Jego wizyta trwała trzy dni, między 26 a 29 
maja. w piątek po przyjeździe do krakowa, ok. 
6 tys. osób spotkało się z Benedyktem XVi pod 
kurią, przy ul. Franciszkańskiej 3. modlono się, 
śpiewano, papież wyszedł do okna i pobłogosła-
wił zgromadzonych. 

w sobotę zaś odbyło się tradycyjne już 
– zapoczątkowane przez Jana Pawła ii – spo-
tkanie z młodzieżą na Błoniach. miało ono swój 
szczególny charakter. Przybyło w tym dniu ok. 
600 tys. młodych ludzi, z całej Polski i ze świata. 
całość programu składała się z trzech części: 
muzycznej, śpiewanej oraz z modlitwy. 

Podczas tego zjazdu została odczytana lista 
osób, które zadeklarowały swoimi podpisami, że 
nie wezmą narkotyków. Ponadto na telebimach 
były prezentowane krótkie filmy o skutkach 
nałogu. miało to na celu przekonać, a zara-
zem przestrzec nas młodych, przed braniem 
narkotyków. Specyficznym elementem tego 
spotkania były przynoszone przez uczestni-
ków zjazdu kamienie z wypisanym imieniem 
i nazwiskiem oraz miejscowością. „zostaną 
one złożone w fundamencie centrum Jana 
Pawła ii w łagiewnikach”. kamienie te miały 
szczególne znaczenie, gdyż odnosiły się do słów 
Benedykta XVi: „Trwajcie mocni w wierze”. 
Papież wzywał nas, młodych, abyśmy budowali 
na skale, „bo tylko wtedy nasz dom (życie) 
nie runie. nie runie dom, gdy na skale będzie 
utwierdzony”. Ponadto mówił, aby budować 
przyszłość na skale – Piotrze, bo to znak chrze-
ścijańskiej tożsamości. Pouczał nas również, 

abyśmy budowali tę skałę „na chrystusie i z 
chrystusem, na Piotrze i z Piotrem, na kościele 
i z kościołem”. 

Benedykt XVi przestrzegał nastolatków 
przed uleganiem tendencji „chrystus – tak, 
kościół – nie”. abyśmy byli wierni chrystu-
sowi, ale także kościołowi, gdyż wielu ludzi 
w dzisiejszym świecie coraz częściej odwraca 
się od kościoła, akceptując tylko swoją wiarę. 
Papież umacniał nas w wierze słowami: „kto 
wierzy w chrystusa, na pewno nie dozna za-
wodu”. odmówił wspólnie ze zgromadzonymi 
modlitwę „ojcze nasz”. 

Spotkanie zakończyło się błogosławień-
stwem Benedykta XVi. Papież był bardzo wzru-
szony i zachwycony uroczystością, a także sa-
mym przyjęciem go przez Polaków. można było 
to usłyszeć w jego głosie, czy zobaczyć choćby 
po jego gestach, pełnych ciepła i serdeczności. 
z pewnością wesołe okrzyki: „Benedetto!”, 
„kochamy ciebie!”, „zostań z nami! ”, oklaski, 
powiewanie flagami i chustkami – dodawały mu 
odwagi. nietrudno się bowiem domyśleć, jaką 
nieśmiałość musiał w sobie przezwyciężyć, aby 
móc swobodnie wypowiedzieć choć kilka zdań 
po polsku do tak ogromnej liczby zebranych 
ludzi. Ponadto samo to spotkanie, pierwsze 
takie doświadczenie niewątpliwie było dla 
niego stresujące.

Benedykt XVi dziękował wielokrotnie za 
tak liczne przybycie oraz za tak gorące przyjęcie 
go w ojczyźnie jego poprzednika, Jana Pawła ii. 
w swej homilii również kilkakrotnie odwoływał 
się do słów karola wojtyły. 

na zakończenie sobotniego zjazdu młodzi 
zapalili świece – jako symbol światłości życia, 
śpiewając hymn tegorocznej pielgrzymki Bene-
dykta XVi do Polski: „nie lękajcie się, ja jestem 
z wami, Bóg jest miłością, nie lękajcie się, trwaj-
cie mocni w wierze”. 

Potem, dla licznych grup i osób nocujących 
na Błoniach, zaplanowano m.in. koncert orato-
rium „Tu es Petrus”, nocne czuwanie…

i choć uroczystość nie trwała długo, zale-
dwie trzy godziny – młodzi spędzali ten czas 
w rozmaity sposób. Jedni słuchając słów gło-
szonych przez papieża i modląc się, inni jedząc 
i rozmawiając, a niektórzy nawet śpiąc… im 
dalej przesuwając się w głąb sektorów, tym 
rzadziej można było spotkać kogoś, kto godnie 
i rozsądnie przeżywałby to spotkanie. mogłoby 
się wydawać, że jest to sprawa indywidualna 
każdego, kto tu przyszedł w tym wyjątkowym 
i uroczystym dniu. Pozostaje tylko pytanie: po 
co tu przyszedłeś?

Magdalena Bednarska (uczennica IV LO) 
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„Podaj łapę mi, na szczęście...”

Dni Dziecka na Bieżanowie
w Domu kultury Spółdzielni mieszkaniowej 

„nowy Bieżanów” jak co roku świętowano Dzień 
Dziecka. odbyło się wiele imprez oraz konkursów. 
Podajemy rozstrzygnięcia niektórych z nich.

w konkUrSie LiTerackim jury posta-
nowiło nagrodzić:
– agata Foryciarz lat 10, SP 148 (ul. żabia) – za 

wiersz pt. „Pies”;
– Tomasz Filar, lat 11, SP 148 – za wiersz pt. 

„wróble” i „wiersz o kocie”.
wyróżnienia otrzymali:
alicja Janik, lat 7, Przedszkole nr 49 (ul. nad 

Potokiem) - za wiersz „mam przyjaciela”; kamil 
Jabłoński, lat 8, SP 117 (ul. kurczaba) – za wiersz 
„Podaj łapę mi, na szczęście...”; mikołaj Jabłoński, 
lat 11, SP 148 – za wiersz „Dudek”; magdalena 
Gręzicka, lat 12, SP 24 (ul. aleksandry) – za wiersz 
„wilczur”; oraz marcin wachacki, lat 8, SP 117 
– za wiersz „mój pies”. 

Decydowało jury w składzie: Grzegorz Berna-
sik, redaktor radia kraków, Jarosław kajdański 
– redaktor „wiadomości”, zbigniew rozkrut 
– polonista, kierownik Domu kultury.

w konkUrSie PLaSTycznym wyniki 
były następujące:

– w grupie wiekowej 5 – 8 lat nagrody otrzymali: 
kamil czuba, lat 6, klub kultury „chełm”; 
Lulu Sieradzka, lat 5, klub kultury „chełm”; 
michał magierowski, lat 7, mDk „Fort 49”. 
wyróżnienia: Joanna kucharczyk, lat 6, mDk 
„Fort 49”; maria Skrzyńska, lat 6, mDk „Fort 
49”; Jan Skawiński, lat 6, mDk „Fort 49”; Feliks 
Pobiedziński, lat 7, mDk im. a. Bursy.

– w grupie wiekowej 9–11 lat nagrody otrzyma-
li: weronika chwastek, lat 9, SP 117; Sandra 
Świerk, lat 9, SP 117; Grzegorz Florczyk, lat 
9, SP 117; michał Lejca, lat 9, SP 117; kamil 
włodarczyk, SP 137. wyróżnienia: kelly mc 
knight, lat 10, klub kultury „chełm”; emilka 
rogulska, lat 10, Studio Plastyczne ul. wiedeń-
ska.

– w grupie wiekowej 12 –16 lat nagrody otrzy-
mali: ola nowak, lat 13, mDk „Fort 49”; ania 
Jamróz, lat 12, klub kultury „chełm”; konrad 
czuba, lat 13, klub kultury „chełm”. wyróż-
nienie: aneta Śliwa, lat 15, czerwonoprądnicki 
Dk.

– Grupa osób niepełnosprawnych: GranD PriX 
– agnieszka Dopierała, Dk „nowy Bieżanów”. 
nagrody: agnieszka Dopierała, Dk „nowy 

Bieżanów”; Dominik walczak, Dk „nowy Bie-
żanów”; ala Błachut, Dk „nowy Bieżanów”.

Jurorzy: kazimierz machowina – artysta ma-
larz, mateusz król – plastyk, Grzegorz Bernasik 
– radio kraków.

zwieńczeniem imprezy była prezentacja oraz 
wybór najpiękniejszego, najmniejszego, najdłuż-
szego, najbardziej kudłatego i najbardziej łaciatego 
pupila. a następnie wieLki PocHóD. 

warto nadmienić, że impreza była dofinanso-
wana przez Urząd miasta krakowa.

nagrodzony wiersz

WRÓBLE
Oblepione nimi są gałązki drzewa, 
Całe drzewo w wróblach gałązkami śpiewa.
Pod błękitnym niebem, każdą porę roku,
Wróble największym śpiewakom dotrzymują 
kroku.
Nie muszę mieć budzika,
Bo wróbla muzyka sprawia, 
Że sen mój za chmurami znika...

Tomasz Filar, lat 11, SP 148, ps. Tom

Pomaluj swój świat!
Wywiad z panią Moniką Kraszewską, prowadzącą zajęcia plastyczne w Domu Kultury 

SM „Nowy Bieżanów” przy ulicy Aleksandry 11 oraz uczestniczkami zajęć.
– kiedy odbywają się warsztaty plastyczne?
– warsztaty trwają od września do czerwca. 
– co robią dzieci na zajęciach?
– malujemy, rysujemy, rzeźbimy, ale także po-

znajemy inne ciekawe techniki plastyczne, np. 
batik, witraż, collage i inne. wychodzimy też na 
wycieczki i plenery.

– czy warsztaty cieszą się popularnością?
– raczej tak. Przychodzą głównie dziewczynki, 

ale niektórzy chłopcy też są zainteresowani.  
– czy w najbliższym czasie odbędą się jakieś 

wystawy malarskie?
– Tak. Planujemy wystawę końcowo-roczną. nie-

stety na razie nie wiem, kiedy ma się odbyć.

– czy mogłybyśmy pozadawać kilka pytań 
dziewczynom z kółka?

– oczywiście, na pewno będą chętnie odpowiadać 
na pytania.

– cześć, jak się nazywasz?
– nazywam się Grażyna Tor.
– Od kiedy chodzisz na zajęcia plastyczne?
– na zajęcia chodzę już cztery lata.
– zawsze tu przychodzisz, czy tylko czasami?
– Przychodzę tu  w każdy wtorek i czwartek.
– co najbardziej lubisz malować?
– Bardzo lubię malować zwierzęta oraz martwą 

naturę.

– czy zdobyłaś jakieś osiągnięcia plastyczne?
– Tak. zdobyłam wyróżnienie w konkursie patrio-

tycznym.
– Dziękujemy za rozmowę tobie oraz pani 

Monice.
– my także dziękujemy i zapraszamy na nasze 

zajęcia od września!

Rozmawiały: Iza Kubrak i Magda Fecko 
(uczennice SP 24)

Zdjęcia: pani Monika Kraszewska

„MŁODa DWunasTka” – pismo warsztatów dziennikarskich Fundacji Społeczno-kulturalnej „remedium” w Domu kultury Sm „nowy Bieżanów”. 
Uczestnicy: Magdalena Bednarska, Magda Fecko, Zuzanna Kmak, Iza Kubrak, Aneta Majchrowska, Aleksandra Malicka, Kamil Nowosadzki, Antoni Otałęga, 
Katarzyna Stachurska, Angelika Szczepańska, Magdalena Zamojska, Marek Ziobro. wszyscy młodzi dziennikarze są mieszkańcami Dzielnicy Xii m. krakowa. 
Prowadzenie: redaktor JaroSław kaJDaŃSki
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Stawiamy na BEZPIECZEŃSTWO!

40 lat – to dużo czy mało w życiu szkoły? 
Taką właśnie rocznicę świętowała Szkoła Pod-
stawowa nr 111 przy ul. Bieżanowskiej 204. 
obchodom nadano bardzo uroczystą formę.

6 czerwca, w kościele pod wezwaniem na-
rodzenia maryi Panny, odbyła się msza św. w 
intencji Szkoły, jej pracowników, uczniów i ab-
solwentów.

Poświęcono Sztandar, który będzie od-
tąd uświetniał każdą szkolną uroczystość. 
we wzruszających słowach ks. proboszcz 
Bogdan markiewicz podkreślił patriotyczną 
wymowę tego wydarzenia. a gdy na ko-
niec chór szkolny zaintonował „rotę”, nikt 
chyba nie miał wątpliwości, że w tej szko-
le kształci się nie tylko uczniów, ale i Po-
laków.

nazajutrz w bu-
dynku, którego budo-
wę rozpoczęto 9 wrze-
śnia 1964 r., a oddano 
do użytku dwa lata 
później, odbyła się 
akademia z udziałem 
zaproszonych osób. 
Były życzenia i gra-
tulacje.

w imieniu pre-
zydenta miasta kra-
kowa J. majchrow-
skiego przekazał je 
pan v-ce prezydent 
H. Bądkiewicz, a w 
imieniu kuratora ma-

łopolskiego J. ro-
stworowskiego dy-
rektor wydziału nad-
zoru Pedagogicznego 
pan m. miłkowski. 
obecni byli również 
pp., przewodnicząca 
komisji edukacji i 
kultury Fizycznej – T. 
Starmach, wizytato-
rzy kuratorium - m. 
Liberek i a. Pasek, 
inspektor wydziału 
edukacji Umk – k. 
Szwed, przewodniczą-
cy Dzielnicy Xii – S. 

Dziob oraz wielu innych znamienitych gości. 
Pani dyr J. Piotrowska opowiedziała o historii i 
dniu dzisiejszym tej zasłużonej dla środowiska 
Starego i nowego Bieżanowa placówki.

Uczniowie zaprezentowali piękny program 
przygotowany specjalnie na tę okazję oraz wspa-
niałe prace plastyczne - pokłosie konkursów zor-
ganizowanych na cześć Patrona Szkoły - woj-
ska Polskiego. w Przygotowaniach obchodów 
społeczność szkolną wspierali także żołnierze 6 
Brygady Desantowo Szturmowej. może 40 lat 
to niezbyt dużo, ale to 3561 absolwentów, któ-
rzy często przyprowadzają do „stojedynastki” 
swoje dzieci, a nawet wnuki i z ogromnym sen-
tymentem wspominają dawną szkołę.

Małgorzata Scholl

40 lat minęło

w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, 
we wrześniu 2003 roku w zespole Szkół ogól-
nokształcących nr 12 w krakowie, został uru-
chomiony program zintegrowanej Polityki Bez-
pieczeństwa. Podstawowym założeniem tego 
programu stała się szeroko pojętą współpraca 
różnych instytucji w  celu przeciwdziałania za-
grożeniom, w tym przemocy rówieśniczej. 

Tworzenie zintegrowanej Polityki Bez-
pieczeństwa wymagało podjęcia przez Dy-
rekcję, nauczycieli, rodziców, a przede wszyst-
kim Uczniów naszej szkoły określonych dzia-
łań, które dziś, z perspektywy czasu, można 
podzielić na trzy podstawowe etapy: diagnozy, 
wdrażania programu i realizacji zaplanowanych 
zadań. etap trzeci oczywiście okazał się naj-
trudniejszym, bowiem oprócz naszych szczerych 
chęci i zaangażowania, wymagał także dużych 
nakładów finansowych. i tu z pomocą przyszli 
nam nasi Partnerzy. 

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, 
mających na celu poprawienie bezpieczeństwa 
naszych uczniów na terenie szkoły, było za-
łożenie systemu monitoringu wizyjnego. na 
początku roku szkolnego 2004/2005, po kon-
sultacjach z komendantem komisariatu Vi 
komendy miejskiej Policji w krakowie, roz-
poczęto wdrażanie systemu. w pierwszej fa-
zie zamontowano 4 kamery z regulowanym 
kątem widzenia, zaś centrum monitorowania 
wyposażono w rejestrator cyfrowy umoż-
liwiający ogląd i rejestrację w  sposób cią-
gły. Takie rozwiązanie po pierwsze pozwalało 
na dalszą rozbudowę całego systemu, po dru-
gie umożliwiało przesył informacji do współ-
pracujących ze szkołą instytucji – Policji, 
Straży miejskiej czy agencji ochrony. cał-
kowity koszt monitoringu został pokryty ze 
środków wydziału ochrony Ludności Urzę-
du miasta krakowa, rady Dzielnicy Xii, 

Spółdzielni mieszkaniowej Bieżanów oraz 
ze środków pozabudżetowych Szkoły. i choć 
wdrożenie systemu okazało się poważną in-
westycją finansową, to nie pieniądze były tu-
taj najważniejsze, a bezpieczeństwo naszych 
uczniów.

czy przez ten rok coś się zmieniło? Spo-
ro – odpowiadają uczniowie. nikt nie może 
wejść i wyjść ze szkoły niezauważonym, 
przed szkołą nie kręcą się już podejrzani lu-
dzie! a poza tym wystarczy sama świadomość 
tego, że ktoś na nas patrzy, a robimy się ja-
cyś grzeczniejsi.

Dzięki naszym Partnerom, dzięki zintegro-
wanej Polityce Bezpieczeństwa uczniowie nie 
tylko czują się w naszej szkole bezpieczniej, ale 
co ważniejsze – Są w niej bezpieczni, bo my 
„stawiamy na BezPieczeŃSTwo!”

Agnieszka Cholewa
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Wybrane uchwały Rady Dzielnicy 
XII Miasta Krakowa

Sesja LVII
uchwała nr LVii/593/2006 
dotyczy: zadań z zakresu problematyki 
osób niepełnosprawnych w ramach zadań 
powierzonych na 2007 rok

na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Dzielnicy 
Xii stanowiącego załącznik nr 12 do uchwa-
ły nr LXVii/660/96 rady miasta krakowa  
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i za-
kresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dzien-
nik Urzędowy województwa małopolskiego  
z dnia 6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278) w związ-
ku z § 1 pkt 7 Uchwały nr XXXi/232/99 rady 
miasta krakowa z dnia 6 października 1999 r.  
w sprawie powierzenia dzielnicom kompetencji 
decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań 
w określonych dziedzinach ( z późniejszymi zmia-
nami) rada Dzielnicy Xii miasta krakowa uchwa-
la, co następuje:

 § 1

 Przeznacza się środki finansowe w ramach 
zadań powierzonych na rok 2007 w zakresie pro-
blematyki osób, niepełnosprawnych dla:
1. zespołu Szkół Specjalnych nr 11 – kwota 40 tys. 

zł na zadanie pn. modernizacja łazienek (zakup 
i montaż podnośnika dla dzieci niepełnospraw-
nych ruchowo), wymiana drzwi z otwieranych 
na przesuwne

2. zespołu Szkół Specjalnych integracyjnych nr 4 
w kwocie 40 tys. zł na likwidację barier archi-
tektonicznych (wymiana podłóg, zakup i mon-
taż wykładzin antypoślizgowych w pawilonach 
a, B, c

3. Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 28 
w kwocie 20 tys. zł na zadanie pn. zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego (maty rehabilitacyjne, zakup 
pomocy logopedycznych, dostosowanie toalet 
na potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo, 
budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzaSadNIeNIe:
Wymienione inwestycje i zakupy są niezbędne 
dla poprawy bezpieczeństwa dzieci niepełno-
sprawnych, ułatwienia im poruszania się i lep-
sze funkcjonowanie tych placówek.

uchwała nr LVii/594/2006 
dotyczy: zadań powierzonych na 2007 
rok z zakresu problematyki osób nie-
pełnosprawnych 

na podstawie § 6 ust. 3 Statutu Dzielnicy 
Xii stanowiącego załącznik nr 12 do uchwa-
ły nr LXVii/660/96 rady miasta krakowa  
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i za-
kresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dzien-
nik Urzędowy województwa małopolskiego  
z dnia 6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278) w związ-
ku z § 1 pkt 7 Uchwały nr XXXi/232/99 rady 
miasta krakowa z dnia 6 października 1999 r.  
w sprawie powierzenia dzielnicom kompetencji 

decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań 
w określonych dziedzinach ( z późniejszymi zmia-
nami) rada Dzielnicy Xii miasta krakowa uchwa-
la, co następuje:

 § 1

Przeznacza się środki finansowe w wysokości 
20 000 zł w ramach zadań powierzonych na rok 
2007 w zakresie problematyki osób niepełnospraw-
nych na zainicjowanie prac Gminy miejskiej kra-
ków w celu przygotowania kompleksowego pro-
jektu likwidacji barier architektonicznych w pla-
cówkach oświatowych oraz placówkach opieki 
medycznej do funduszy europejskich 2007–2013 
(zintegrowany Program operacyjny rozwoju re-
gionalnego).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzaSadNIeNIe:
należy w możliwie największym stopniu starać 
się o wykorzystanie funduszy unijnych na dzia-
łania inwestycyjne w obiektach gminnych.

uchwała nr LVii/595/2006 
dotyczy: zadań powierzonych w zakresie 
budowy i modernizacji ogródków jor-
danowskich oraz zieleńców i skwerów  
w 2006 r.

na podstawie § 6 ust 1 pkt 3 i 4 Statutu Dziel-
nicy Xii stanowiącego załącznik nr 12 do uchwa-
ły nr LXVii/660/96 rady miasta krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy 
województwa małopolskiego z dnia 6.11.2002 r. 
nr 243, poz. 3278) rada Dzielnicy Xii miasta kra-
kowa uchwala, co następuje:

§ 1

wprowadza się na listę rankingową zadań 
powierzonych w zakresie budowy i modernizacji 
ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwe-
rów na 2006 r. doposażenie Parku rżąka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzaSadNIeNIe:
Doposażenie jest konieczne ze względu na funk-
cjonowanie Parku rżąka.

uchwała nr LVii/596/2006 
dotyczy: poparcia stanowiska Dzielnic no-
wohuckich

na podstawie § 4 pkt 5 lit ł Statutu Dziel-
nicy Xii stanowiącego załącznik nr 12 do uchwa-
ły nr LXVii/660/96 rady miasta krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy 

województwa małopolskiego z dnia 6.11.2002 r. 
nr 243, poz. 3278) rada Dzielnicy Xii miasta kra-
kowa uchwala, co następuje:

§ 1

 rada Dzielnicy Xii stoi na stanowisku, iż na-
leży utrzymać dotychczasową strukturę podziału 
ulic i chodników, które są w utrzymaniu zarządu 
Gospodarki komunalnej i zarządu Dróg i ko-
munikacji w krakowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzaSadNIeNIe:
ubiegłoroczne zadania zlecone przez Dziel-
nice do zarządu Dróg i komunikacji były wy-
konywane bardzo późno, nierzadko w grud-
niu, co miało negatywny wpływ na jakość wy-
konania tych prac.

uchwała nr LVii/605/2006 
dotyczy: opinii wniosku o wzizt dla in-
westycji pn. „Budowa budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego przy ul. konrada 
Wallenroda”

na podstawie § 4 pkt 5 lit j Statutu Dziel-
nicy Xii stanowiącego załącznik nr 12 do uchwa-
ły nr LXVii/660/96 rady miasta krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy 
województwa małopolskiego z dnia 6.11.2002 
r. nr 243, poz. 3278) w odpowiedzi na pismo 
aU-02-4.mni.7331-3099/05 z dnia 28.12. 2005 
r. rada Dzielnicy Xii miasta krakowa uchwa-
la, co następuje:

§ 1

 opiniuje się negatywnie wydanie wz i zt dla 
inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego wraz z wbudowanymi garażami na 
działce nr 244/3 obr. 55 Podgórze położonej przy 
ul. konrada wallenroda w krakowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzaSadNIeNIe:
Lokalizacja budynków wielorodzinnych w ob-
rębie budynków jednorodzinnych jest nie-
właściwa. Teren znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie Parku Lilii Wenedy. W ii eta-
pie realizacji Parku, zarząd gospodarki ko-
munalnej w tym miejscu przewidział budowę 
infrastruktury sportowej.

Opracował 
Piotr Czajowski
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w dniu 10 czerwca 2006 r. na terenie Gim-
nazjum numer 33 przy ul. rydygiera odbyło 
się zakończenie rozgrywek tzw. Ligi Szkol-
nej. Finał był zwieńczeniem prowadzonych  
w latach 2005 i 2006 rozgrywek piłki siatkowej 
i koszykówki dziewcząt i chłopców. 

w rozgrywkach uczestniczyły reprezentacje 
Gimnazjów numer:
– 29 z ulicy aleksandry, 
– 30 z ulicy Telimeny,
– 31 z ulicy Spółdzielców,
– 32 z ulicy żabiej,
– 33 z ulicy rydygiera.

rozgrywki Ligii Szkolnej były zorganizo-
wane przez Dzielnicowy zespół koordynacyjny 
i prowadzone przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego wymienionych szkół. ich celem nie 
była jedynie rywalizacja sportowa, ale także 
zapewnienie młodzieży możliwości ciekawego 
spędzenia wolnego czasu.  

w wyniku rozgrywek finałowych wy-
łoniono najlepsze drużyny wśród dziewcząt  
i chłopców, zarówno w piłce siatkowej, jak  
i koszykówce. 

w rozgrywkach piłki siatkowej wśród 
dziewcząt zwyciężyła reprezentacja gimna-
zjum 31 z ulicy Spółdzielców, a wśród chłop-
ców najlepsi byli uczniowie gimnazjum 33 z 
ulicy rydygiera.

w rozgrywkach koszykówki zwyciężyły 
dziewczęta z gimnazjum 32 z ulicy żabiej  

FINAŁ ROZGRYWEK 
LIGII SZKOLNEJ 
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i chłopcy z gimnazjum 29 z ulicy alek-
sandry. 

Finaliści rozgrywek otrzymali pamiątkowe 
puchary, a szkoły – które reprezentowali – na-
grody rzeczowe ufundowane przez Dzielnicowy 
zespół koordynacyjny Dzielnicy Xii.  

Finał konkursu uświetniły występy zespołu 
tańca akrobatycznego, a strażacy z Jednostki ra-

towniczo – Gaśniczej numer 6 przy ul. alek-
sandry specjalizujący się zazwyczaj w gaszeniu 
ognia, tym razem rozpalili ogień na grillu z któ-
rego następnie serwowali smakowite kiełbaski 
dla wszystkich uczestników finałowych roz-
grywek Ligi Szkolnej. 

Tadeusz Góralik

CZYTELNIA
czytelnia i wypożyczalnia Popularnonaukowa Podgórskiej Biblioteki Publicznej zaprasza do korzystania ze swych zbiorów. księ-

gozbiór biblioteki liczy blisko 15 500 woluminów. 
czytelnik znajdzie szczególnie dużo książek z zakresu historii Polski, powszechnej, opracowań literackich, ale także dzieła z innych 

dziedzin m.in. sztuki, psychologii, filozofii, pedagogiki, ekonomii. Dostępne są utwory klasycznej literatury pięknej, polskiej i obcej oraz 
lektury szkolne dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej .

książki można wypożyczać do domu.
Biblioteka dysponuje czytelnią (22 miejsca) a także własną kserokopiarką.

w wakacje czytelnia jest czynna w następujących godzinach:
Poniedziałek 12:00–19:00
wtorek 10:00–15:00
Środa  12:00–19:00
czwartek 10:00–15:00
Piątek 12:00–19:00
Sobota nieczynne

ul. Teligii 24
Tel. 658-81-80


