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czytaj na str. 3

Poradnik młodego turysty
Ważnie informacje nie tylko na wakacyjne wojaże

czytaj na str. 7

Sierpień/Wrzesień 2006 rok XI nr 6
Magazyn

Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XII Bie¿anów-Prokocim

Miasta Krakowa

Kilka luźnych  
i spontanicznych uwag 

wokół sąsiedzkiej inicjatywy

Ogródkowe 
dzieło

ruch powoduje rozwój. efekty określonego dzia-
łania poprzedza chaos i zamieszanie. nie może obejść 
się bez sąsiedzkich niesnasek, niezgody i niezadowole-
nia. warto jednakże podejmować wszelki trud wbrew 
krytyce, bądź niemiłych uwag. Tylko ci, którzy siedzą 
znudzeni i zamknięci w magicznym kręgu własnych 
spraw, boją się podejmować jakiekolwiek wysiłek  
i trwają świadomie, a częściej nie, w pustce i poczuciu 
bezsensu wychodzenia z jakąkolwiek inicjatywą.

czytaj na str. 11

FAMILIADA „TOR 2006”
Kraków – Nowy Bieżanów 22–24 września 2006 roku

czytaj na str. 5

PARK ALEKSANDRY
zrobiliśmy kolejny krok w kierunku powstania pomiędzy Bieżanowem nowym i Prokocimiem, Parku aleksandry. Jak już informowaliśmy miasto 

wykupiło od prywatnych właścicieli znaczną część działek, na których powrastanie Park. 
Teraz opracowany został projekt zagospodarowania tego terenu. zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w tworzenie naszego 

wspólnego miejsca wypoczynku. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś propozycje oraz pomysły dotyczące wizerunku i wykorzystania tego terenu to 
serdecznie zapraszamy. Przygotowany projekt zagospodarowania dostępny jest w siedzibie rady Dzielnicy Xii. 

niestety w momencie zamykania tego numeru Dwunastki nie udało nam się uzyskać wizualizacji Parku w rozmiarach, które zmieściły by się na 
naszych skromnych stronach.

Będziemy państwa informować o dalszym przebiegu prac.

Piotr Czajowski 
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Miejski Rzecznik  
Konsumentów 

miejski rzecznik konsumentów przyjmuje mieszkańców naszego miasta  
w swojej siedzibie przy al. Powstania warszawskiego 10, Vi piętro, pokój 615 
i 617 w następujących terminach:
– w poniedziałki w godzinach od godziny 9.30 do godziny 16.30, 
– od wtorku do piątku w godzinach od godziny 8.00 do godziny 15.00.

Pracownicy Biura rzecznika udzielają porad prawnych oraz prowadzą obsługę 
spraw wnoszonych przez konsumentów do rzecznika z jego upoważnienia. 

Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów konsumentów można wnosić 
do rzecznika bezpośrednio (osobiście) lub pisemnie za pośrednictwem poczty. 

w celu osobistego umówienia się w Biurze rzecznika należy skontaktować 
się z Sekretariatem Biura pod numerem telefonu – 0 12 61 69 348, 0 12 61 69 
370, 012 61 69 360 i umówić się na konkretny termin. 

aby uzyskać pomoc lub poradę prawną należy wziąć ze sobą wszystkie orygi-
nalne dokumenty dotyczące poruszanych spraw np. umowy, faktury, dokumenty 
gwarancyjne, rachunki itp. 

Biuro prowadzi telefoniczne porady konsumenckie bezpośrednio pod nume-
rami telefonów: 012 61 69 370 oraz 012 61 69 360. 

opracował
Piotr Czajowski

WYMIANA DOWODÓW
Do końca 2006 roku powinny zostać wymienione dowody wydane w latach 

1992–1995 oraz dowody niewymienione z lat wcześniejszych. można również 
wymienić dowód wydany później. 

wymiana dowodu osobistego jest obowiązkowa.
zachęca mieszkańców do wymiany starych dowodów osobistych na nowe. 

mieszkańcy krakowa mogą dopełnić niezbędnych formalności codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. w wydział Spraw administra-
cyjnych Umk. 

mieszkańcy naszej dzielnicy mogą składać wnioski obsługiwani są na i piętrze 
budynku centrum administracyjnego Umk przy al. Powstania warszawskiego 10.

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności:
– wypełniony wniosek,
– aktualne i jednakowe fotografie,
– dowód uiszczenia opłaty 30 zł,
– odpis aktu stanu cywilnego, jeżeli był on sporządzony poza krakowem (odpis 

skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek 
małżeński lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie 
używanym nazwisku).

Akcja wymiany zakończy się 31 grudnia 2007 roku.
Wtedy też wszystkie dowody „książeczkowe” stracą ważność.

opracował
Piotr Czajowski
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Dziecięcy Parlament Europejski   
w słoneczne popołudnie 20 kwietnia 2006r. 

sala reprezentacyjna Urzędu miasta krakowa 
w rynku Podgórskim rozbrzmiewała radosnym 
różnojęzycznym gwarem. odbywała się wtedy 
sesja Parlamentu Dziecięcego, pierwsza w kra-
kowie, a druga w europie, w ramach projektu 
„my Dzieci europy, obywatele europy”. Jest to 
jeden z unijnych programów edukacyjnych.

Gospodarzami spotkania w krakowie byli 
uczniowie i pedagodzy ze Szkoły Podstawowej 
nr 123 z ul. okólnej. Dla naszej szkoły, naszych 
uczniów mieszkających w mało atrakcyjnej 
części krakowa projekt jest wielką szansą 
na poznanie życia, kultury uczniów z innych 
krajów. Stanowi to również motywację do 
uczenia się języków obcych. nauczyciele mogą 
poznawać inne systemy edukacyjne, wymieniać 
doświadczenia. obradom przewodniczyła Pani 
mec. maria antonina Hołuj z rady Dzielnicy 
Xii (rada Dzielnicy Xii wsparła nasz projekt 
finansowo i merytorycznie). wśród licznie 
zgromadzonych gości byli nauczyciele ze szkół 
partnerskich biorących udział w projekcie  
z Finlandii, Hiszpanii, włoch, Francji oraz  
z dwóch placówek w rumunii, które dołączyły 
ostatnio do naszej grupy, rodzice naszych ucz-
niów, przedstawiciele patronów medialnych 
– Dziennika Polskiego i radia kraków, koła 
krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Pe-
dagogów i animatorów kLanza (instytucji 
wspierającej projekt) oraz gość szczególny 
– asystentka krakowskiego posła do Parlamentu 
europejskiego Leopolda rutowicza, Pani ag-
nieszka maćkówka.

koordynator projektu Patrick Germain  
z Francji w swoim wystąpieniu podkreślił, iż 
to właśnie nam, szkole przypadło w udziale 
wykształcenie przyszłych europejczyków, 
odpowiedzialnych i aktywnych w swojej 
społeczności, znających swoje prawa i obo-
wiązki oraz wartości na których się opierają. 

Podziękował szczególnie 
nam, Polakom doświad-
czonym przez historię  
i wiedzącym co oznacza 
brak równości, sprawied-
liwości, wolności. 

najważniejsze w na-
szym projekcie są dzieci 
i to one zabierały głos 
w dyskusji. wystąpienia 
zostały przygotowane  
w klubach europejskich, 
które są przejawem wielu 
form aktywności uczniów 
w ramach projektu „my 
Dzieci europy, obywa-
tele europy”. Głównym 
zadaniem tego projektu 
jest przygotowanie dzieci 
jako przyszłych obywateli 
wspólnej europy. każdy 
z uczestników projektu zachowuje swoje zwy-
czaje i dziedzictwo, mamy jednak wspólne 
marzenia dotyczące zjednoczonej europy, 
dzieci dostrzegają te same problemy, będące 
przecież problemami dorosłych. a zatem tema-
ty wystąpień dotykają problemów wszystkich 
państw członkowskich Ue – równouprawnie-
nie, zapobieganie przemocy, respektowanie 
tolerancji, prawo do posiadania rodziny, prawo 
do nauki. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 123 przygotowali tekst o ochronie zdrowia  
i środowiska. 

na krakowskie spotkanie robocze szkół 
przyjechało sześć dziewczynek z Finlandii 
wraz z opiekunami. Podczas kilkudniowego 
pobytu wspólnie z naszymi uczniami zwiedzały 
miasto oraz brały udział w zajęciach szkolnych. 
opowiadały o swoim kraju, mieście, szkole i ró-
wieśnikach. Tak jak polskie dzieci lubią chodzić 
do szkoły, śpiewać, tańczyć, rysować.

Podczas sesji Parlamentu Dziecięcego jedna 
z fińskich uczennic przeczytała tekst o systemie 
edukacji w swoim kraju, z którego dowiedzieli-
śmy się, że w Finlandii wszystkie dzieci chodzą 
do świetnie wyposażonych szkół. Po lekcjach 
biorą udział w zajęciach organizowanych  
i finansowanych przez władze lokalne, które 
również fundują obiady w stołówkach szkolnych 
dla wszystkich uczniów bez względu na pocho-
dzenie i status majątkowy rodziców.

młodzi parlamentarzyści stwierdzili zgod-
nie, że w życiu dziecka oprócz nauki bardzo 
ważna jest również zabawa. Pozwala ona zyskać 
nowe przyjaźnie, odkrywać i poznawać świat, 
jest okazją do rozrywki, a także rozwija fantazję 
i kreatywność. niestety, jak stwierdzili, w wielu 
krajach świata dzieci nie mają takiego szczęścia 
i ich prawa nie są respektowane.

w przesłaniach uczniów znalazły się py-
tania: „Jak można nienawidzić kogoś dlatego, 
że jego skóra jest jaśniejsza lub ciemniejsza? 
Jak można nienawidzić kogoś kto żyje inaczej, 
myśli inaczej i mówi o czymś innym?”. Dzieci 
z rumunii proponują wspólnie modlić się do 
Boga, aby pomógł rodzicom uczynić świat 
lepszym i szczęśliwszym, aby nie było dzieci 
zziębniętych, głodnych i bitych.

To pierwszy rok – z zaplanowanych trzech 
– w realizacji międzynarodowego projektu. 
Szkoły przygotowały również wspólną mozaikę 
( fresk ), której tematyka odpowiada wystąpie-
niom na sesji parlamentu. każda ze szkół wyko-
nała swoją część, wybierając dowolną technikę. 
całość zaprezentowała szkoła koordynująca 
Jules Ferry z arques we Francji w rocznicę 
utworzenia Unii europejskiej .

w następnym roku szkoły partnerskie przygo-
tują przedstawienie teatralne związane tematycznie 
z wystąpieniem na sesji, będą również organizowa-
ne kolejne sesje Dziecięcego Parlamentu.

Dyrektor: Marta Chrupczalska
Szkolny koordynator projektu: Teresa Starzec



Sierpień/wrzesień 2006
�

WYBRANE UCHWAŁY  
RADY DZIELNICY XII

Uchwała Nr LVIII/616/2006 

dotyczy: opinii w sprawie przesunięcia 
przystanku MPK w Krakowie

na podstawie  4 pkt 5 lit c Statutu Dziel-
nicy Xii stanowiącego załącznik nr Xii do 
uchwały nr LXVii/660/96 rady miasta krakowa  
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i za-
kresu 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

 opiniuje się pozytywnie propozycję przenie-
sienia przystanku autobusowego linii 143 sprzed 
budynku nr 84 na lokalizację naprzeciw budynku 
97 przy ulicy Bieżanowskiej.

 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Propozycja zwiększy bezpieczeństwo miesz
kańców.

Uchwała Nr LVIII/618/2006 

dotyczy: wniosku o odkupienie działek 115/9 i 
115/11 będących własnością O. Augustianów

na podstawie  4 pkt 4 lit l 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 za-
kresu 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

wnioskuje się do wydziału Skarbu Umk o od-
kupienie działek 115/9 i 115/11 obręb 59 Podgórze 
będących własnością prywatną o. augustianów.

 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
W/w działki stanowią niewielką część terenu, 
na którym Rada Dzielnicy XII planuje wyko-
nanie ciągu pieszego umożliwiającego dojście 
z przystanku przy Domu Pogodnej Jesieni do 
osiedla Rżąka (między ul. Wielicką a Parkiem 
Rżąka).

Uchwała Nr LVIII/619/2006 

dotyczy: okręgów wyborczych w wyborach 
samorządowych w 2006 roku.

na podstawie  4 pkt 5 lit i oraz  4 pkt 4 lit l 
Statutu Dzielnicy Xii stanowiącego załącznik nr 
Xii do uchwały nr LXVii/660/96 rady miasta 
krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie orga-

nizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: 
Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego 
z dnia 6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278) w odpow-
iedzi na pismo Br-04.0041-10/06 z dnia 9 czerwca 
2006 r., rada Dzielnicy Xii miasta krakowa uch-
wala, co następuje:

 1

opiniuje się negatywnie zarządzenie Prezy-
denta miasta krakowa nr 1153/2006 z dnia  
6 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia okręgów 
wyborczych w wyborach do rad Dzielnic miasta 
krakowa w 2006 roku.

 2

Proponuje się wprowadzenie zmian granic 
okręgów wyborczych zmierzających do zmniejsze-
nia różnic liczebności poszczególnych okręgów do 
niezbędnego minimum, zwłaszcza w osiedlach o 
znacznej intensywności zabudowy (blokowiska).

 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
1. Zmiany granic okręgów wyborczych mają na 

celu zachowanie jednakowej normy przed-
stawicielstwa mieszkańców w Dzielnicy.

2. Należy unikać zbyt dużych zmian granic 
okręgów wyborczych w porównaniu do 
poprzedniej kadencji, ponieważ utrudnia to 
integrację mieszkańców okręgu.

Uchwała Nr LVIII/624/2006 

dotyczy: zadań powierzonych na rok 2006 w za-
kresie problematyki osób niepełnosprawnych

na podstawie  6 ust. 3 Statutu Dziel-
nicy 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: Dzi-
ennik Urzędowy województwa małopolskiego  
z dnia 6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278) w związku  
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 zmianami) rada 
Dzielnicy Xii miasta krakowa uchwala, co 
następuje:

 1

 zmienia się wysokość środków zabez-
pieczonych uchwałami rady Dzielnicy Xii nr 
XLVi/479/2005 i Lii/554/2006 z zadania pn. 
usunięcie barier architektonicznych w zespole 
Szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 4 z 
kwoty 55 000 zł na 50 000 zł.

 2

Środki finansowe zdjęte z ww. zadania w wy- 
sokości 5 000 zł przeznacza się na dofinansowanie 
imprezy plenerowej (iii Dzień ekologiczny) dla 
dzieci niepełnosprawnych organizowanej przez 

Przedszkole nr28 z oddziałami integracyjnymi, 
ul. Duża Góra 30.

 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Przedszkole Nr 28 jest placówka integracyjną i 
ma prawo ubiegania się o środki finansowe z za-
kresu problematyki osób niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XLVIII/627/2006 

dotyczy: listy zadań priorytetowych na rok 
2007

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 za-
kresu 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

 Ustala się zadania priorytetowe na 2007 
rok i przeznacza się na nie następujące środki 
finansowe:
i. Dział 600 Gospodarka komunalna

1. remont chodnika w ulicy Snycerskiej – kon-
tynuacja: 50 000 zł.

2. Projekt ciągu pieszego od przystanku mPk 
przy ulicy wielickiej (DPJ) do ul. rydygiera: 
10 000 zł.

3. kontynuacja budowy Parku rżąka: 40 000 zł.
4. Ul. na kozłówce – chodnik wg wskazań 

dzielnicy: 50 000 zł.
5. remont chodnika przy ul. Teligi od Przychod-

ni do ul. kurczaba, przy blokach Teligi 2, 4, 
6 – kontynuacja: 50 000 zł.

6. Projekt i realizacja skeat – parku w nowym 
Bieżanowie – 50 000 zł.

7. chodnik w ulicy ks. łaczka kontynuacja  
– 40 000 zł.

8. opracowanie projektu budowy parkingu przy 
ul. ks. Popiełuszki – 10 000 zł.

 Suma" 300 000 zł.
ii. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

1. Vi komisariat Policji:
a. dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych 

radiowozów dla dzielnicowych – 25 000 zł;
b. zakup czarno – białego zestawu wielofunk-

cyjnego (drukarka-fax skaner-kopiarka) wraz  
z materiałami eksploatacyjnymi – 2 500 zł;

c. zakup poduszek ceramicznych do daktylosko-
powania – 1 000 zł;

d. zakup dysków zewnętrznych do komputerów 
typu Pen DriVe – 500 zł.

 2. Państwowa Straż Pożarna JrG nr 6:
a. osobisty wykrywacz tlenu, gazów toksycz-

nych i palnych typu GeSman – 1 600 zł;
b. radiostacja nasobna typ moToroLa szt. 4  

– 6 000 zł;
c. akcesoria do radiostacji typ moToroLa tj. 

ładownica, akumulatory i anteny,  zewnętrzne 
mikrofony i inne: 3 400 zł.

dokończenie na str. 11 
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mieszkańcy osiedla nowy Bieżanów w kra-
kowie przygotowują XVii FamiLiaDĘ „Tor 
2006” w dniach 22–24 września 2006 roku.

Familiada „TOR” (Familiada „Troski 
o Rodzinę”) to rodzinne święto wszystkich 
mieszkańców osiedla nowy Bieżanów żyjących 
przy Sanktuarium najświętszej rodziny (Sancta 
Familia tzn. Święta rodzina). 

Hasło Familiady: „WSTAŃCIE, CHODŹ-
MY!”. „MUSICIE WYGRAĆ WALKĘ  
O RODZINĘ!” (Jan Paweł ii).

Patronat honorowy: kardynał Stanisław 
Dziwisz, metropolita krakowski

Patronat wspierający: rada Dzielnicy Xii, 
regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w krakowie, Policja, Straż miejska, wojsko 
Polskie, krakowska Straż Pożarna, nzoz 
„Judym”, Gabinet Lekarza rodzinnego, Służba 
maltańska, Harcerze.

Patronat medialny: radio VoX, Telewizja 
kraków, Dziennik Polski.

Organizatorzy: Parafia najświętszej rodzi-
ny i wszystkie zespoły parafialne, Stowarzysze-
nia: rodzina kolpinga, akcja katolicka, Spół-
dzielnia mieszkaniowa „nowy Bieżanów”, Dom 
kultury, klub Sportowy „Baszta”, Uczniowski 
klub Sportowy „G. 29”, Szkoły Podstawowe nr 
24 i 111, Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła ii,  
Gimnazjum nr 30 i Liceum ogólnokształcące  
nr XXV, Przedszkola nr 176, 180 i 28.

cel Familiady Tor: coraz większa u wszys-
tkich TroSka o roDzinĘ!

żyjemy w zasięgu Sanktuarium najświęt-
szej rodziny. widzimy jak rodziny potrze-
bują dziś szacunku, uwagi i troski i pomocy. 
Uwrażliwianie na prawa i zadania rodziny, na 
jej niezastąpione miejsce i rolę w wychowaniu 
młodego pokolenia Polaków jest dziś pilnym  
i poważnym zadaniem dla wszystkich! 

Do udziału w przygotowaniach i w święto-
waniu FamiLiaDy „Tor 2006” zapraszamy 
wszystkie pokolenia od najmłodszych do 
najstarszych.

Dochód z Familiady „TOR 2006” przezna-
czamy na pomoc dla bezrobotnych w osiedlu  
i parafii: CENTRUM WSPARCIA DLA 
BEZROBOTNYCH „PRACATAK”. 

Trudności życia codziennego nie mogą nas 
pogrążyć w beznadziei. Przy braku możliwości 
znalezienia pracy widzimy, jak dużo jest do 
zrobienia wśród nas. w naszych rodzinach  
i u znajomych są ludzie szlachetni, ambitni, któ-
rzy mają wiele inicjatywy, zdolności i odwagi. 
cieszymy się każdą inicjatywą i działaniem, 
które przynosi dobro ludziom, rodzinom, spo-
łeczności.

JARMARK FAMILIADOWY W NO-
WYM BIEŻANOWIE w sobotę 23 IX 2006 r. to  
jarmark wszelkich towarów – owoców ziemi  
i pracy ludzkich rąk i serc. Jarmark płodów rol-

INFORMACJA:
Łukasz Majka, rzecznik prasowy FA-
MILIADY TOR 2006: tel. 012 658 91 97, 
lukmajka@wp.pl 
Wiesław Kiełbasa, dyrektor Gimnazjum 
nr 29: 30-837 kraków, ul aleksandry 17, 
012 658 53 30
Ks. Józef Jakubiec, proboszcz: tel./fax 012 
658 62 66, 30-837 kraków, ul. aleksandry 
1, Parafia tel. 012 658 03 50, 
www.nowy.biezanow.diecezja.krakow.pl 
e-mail: jozef.jakubiec@poczta.fm 

INFORMACJA DLA SPONSORÓW  
I OFIARODOWCÓW Familiady 
TOR 2006:

na liście Sponsorów Familiady Tor 
2006 znajdą się ofiarodawcy darów powyżej 
100 zł. Dary rzeczowe można przekazać 
osobie upoważnionej przez proboszcza lub 
dyrektora Gimnazjum nr 29. 

Dar pieniężny proszę przelewać na konto 
gimnazjum lub parafii:
Gimnazjum nr 29 w Krakowie: konto 
Dochodów własnych
nr 93 1060 0076 0000 3310 0002 7466, 
tytuł: „Familiada”
Parafia Najświętszej Rodziny: 30-837 
kraków, ul. aleksandry 1
nr 78 1240 1431 1111 0010 0160 8297, 
tytuł: „Familiada”

FAMILIADA „TOR 2006”
Kraków – Nowy Bieżanów, 22–24 września 2006 roku

nych, przetworów domowych i staroci, które mo- 
gą okazać się przydatne w gospodarstwie 
domowym. To jarmark tańszych towarów  
i usług. 

na Jarmark FamiLiaDowy do nowe-
go Bieżanowa zapraszamy małe firmy rodzinne, 
firmy sąsiedzkie. Stoiska można ustawiać na 
deptaku w części południowej osiedla.

Zgłoszenia stoisk na Jarmark: Centrum 
Wsparcia Bezrobotnych „PRACATAK”: 
Kraków, ul. Aleksandry 1 (dom parafialny), 
tel. 012 659 14 44 (od poniedziałku do piątku: 
8.30–13.00).

W imieniu Organizatorów XVII FAMI-
LIADY „TOR 2006” zapraszamy uprzejmie 
do Grona Sponsorów i Przyjaciół FAMILIA-
DY TROSKI O RODZINĘ 2006. 

Zapraszamy także do udziału w dogod-
nym punkcie programu naszego familiado-
wego święta.

mgr Wiesław Kiełbasa
Dyrektor Gimnazjum nr 29

im. Jana Pawła II w Krakowie

Ks. Józef Jakubiec
Proboszcz Parafii Najświętszej Rodziny 

w Krakowie

PROGRAM FAMILIADY 
„TOR 2006”

Piątek, 22 września 2006 roku (dzień 
modlitwy i pielgrzymki).

15.00 – rozpoczęcie FamiLiaDy Tor 
2006 w SankTUariUm miłoSierDzia 
BożeGo w łaGiewnikacH: Godzina 
miłosierdzia i msza święta w Bazylice w in-
tencjach rodzin, a zwłaszcza chorych, biednych  
i bezrobotnych. 

zapalenie „ognia miłosierdzia” i przeniesie-
nie go w iii Pieszej Pielgrzymce z łagiewnik do 
Sanktuarium najświętszej rodziny w nowym 
Bieżanowie (od godz. 17.00).

20.00 – nabożeństwo Światła w Sanktua-
rium najświętszej rodziny.

Sobota, 23 września 2006 roku (dzień 
zakupów, sportu, teatru i refleksji).

6.00 – Śpiewamy matce Bożej – pieśni  
i Godzinki.

6.30 – msza święta.
8.00–13.00 – Jarmark Familiadowy.
9.00–13.00 – imprezy Sportowe (boiska 

szkolne i osiedlowe, plac zabaw przy Przed-
szkolu nr 176 – ul. aleksandry).

10.00 – mSza Św. – PieLGrzymka 
akcJi kaToLickieJ arcHiDiecezJi 
krakowSkieJ w SankTUariUm naJ-
ŚwiĘTSzeJ roDziny.

11.00–12.30 – konferencja: Systemy barte-
rowe szansą dla drobnych i średnich przedsię-
biorców (sala teatralna św. Brata alberta).

16.00–20.00 Spektakle teatralne (sala 
teatralna św. Brata alberta).

Niedziela, 24 września 2006 roku 
odpust św. michała archanioła w Sank-

tuarium.
mSze Św.: 6.30, 8.00, 17.00, 19.00
 9.30  msza św. dla zakochanych. 
11.00 – msza św. dla dzieci: ks. pro-

boszcz Stanisław kasela.
12.30 – Suma odpustowa: ks. prof. Józef 

makselon z PaT w krakowie.
15.00 – „korowód anielski” – uroczysty 

przemarsz od zespołu Szkół ogólnokształcą-
cych nr 12 (ul. Telimeny 9) do estrady Domu 
kultury (ul. aleksandry 11), orkiestra Dęta 
rodziny kolpinga z Jodłowna k/Gdańska.

15.15 – zasadzenie „dębu papieskiego 
Jana Pawła ii” przy Sanktuarium najświętszej 
rodziny (Leśnicy małopolski).

16.00 – imprezy kulturalne na estradzie 
Familiady w wykonaniu zespołów szkolnych  
i przedszkolnych, rodzinnych, sąsiedzkich.

20.00 – Losowanie nagród (Loteria Fami-
liadowa w sobotę i niedzielę).

zakończenie FamiLiaDy.

„Ratujemy życie bliźniemu!”. w nie-
dzielę w godz. 7.00–19.00 możliwość oddania 
krwi w PUnkcie krwioDawSTwa przy 
kościele. 

Małgorzata Scholl
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„kultura jest paradą wartości” – powiedział 
sławny filozof Henryk elzenberg. Jest to ogół za-
sad, reguł, wytworów pracy człowieka, wpisanych 
w zbiorowy dorobek społeczeństw ludzkich.

Powszechnie uważana jest również za przeci-
wieństwo natury; efekty ingerencji człowieka w 

nią, wynikające z zaspokojenia potrzeb biologicz-
nych, psychicznych oraz społecznych.

Uczestnictwo człowieka w kulturze wzbo-
gaca go o wiedzę, umiejętności, wartości, daje 
mu poczucie zakorzenienia, posiadania włas-
nego miejsca i tożsamości. Tak więc słowo 
„kultura” najczęściej odnosimy do moralnego  
i umysłowego doskonalenia człowieka, który od 
urodzenia „wkracza” w kulturę, oraz rozwoju wielu 
dziedzin sztuki.

Dzieła kultury
na co dzień spotykamy się ogromną ilością 

dzieł sztuki, które pozwalają nam na zaspokoje-
nie potrzeby piękna. należą do nich m.in. takie 
dziedziny, jak: literatura, malarstwo, rzeźba czy 

architektura. można powiedzieć, że są 
to najśmielsze akty kultury, ponieważ 

piękno jest pojęciem jak najbardziej 
względnym.

kraków, jak wiadomo, jest 
kulturalną stolicą Polski, ale tak-

że jedną ze stolic kulturalnych 
europy. nasze miasto jest miej-

scem powszechnie znanym 
pod względem wszelkiego 

rodzaju sztuki; mamy ją 
na wyciągnięcie ręki. 

niestety, zafascyno-
wanie nią jest coraz 

rzadsze wśród mło-
dzieży. ale czy na 

pewno?

Recenzja filmowa

„X-men 
ostatni 

bastion”

młodzieżowy magazyn kulturalny

Fundacji SpołecznoKulturalnej „Remedium” i Rady Dzielnicy XII
w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

Finałowa część trylogii o super bohat-
erach jest nie tylko filmem akcji opartym 
na komiksie. Oczywiście jego mocną stroną 
są sceny batalistyczne i efekty specjalne, 
ale jest to również dramat poszczególnych 
postaci. Pojawiają się nawet wątki roman-
tyczne. Nawet osoba, która nie oglądała 
poprzednich części, a jest uważnym widzem, 
jest w stanie zorientować się w fabule pod wa-
runkiem, że miała kiedykolwiek styczność z serią  
X-men.

w świecie,  w których obok normal-
nych ludzi, żyją również mutanci obdarzeni 
niezwykłymi mocami, zostało wynalezione 
„lekarstwo”, które pozwala odwrócić skutki 
mutacji. wywołuje to sporo kontrowersji, strach 
przed „rozłamem”, do którego faktycznie musi 
dojść. odmieńcy mogą poddać się leczeniu  
i stać się przeciętnymi obywatelami lub żyć jak 
dotąd ze swym niezwykłym „darem”, jaki dał im 
los w izolacji od społeczeństwa. 

całą sytuacją pragnie wykorzystać magneto 
wyznający zasadę, że przetrwają najsilniejsi. or-
ganizuje on ruch oporu przeciwko firmie farma-
ceutycznej, która wyprodukowała specyfik, i 
dąży do podkreślenia wyższości mutantów nad 
przeciętnymi okazami homo sapiens. na to nie 
chce się zgodzić charles Xavier – potężny telepata 
uczący zasad tolerancji w swej „szkole talentów”. 
konflikt nabiera rozmachu, gdy „powraca do 
żywych” jedna z bohaterek poprzednich części. 
nie jest jednak już ta samą osobą. Posiada moc, 
która przewyższa wszystkich innych mutantów. 
niektórzy będą ją chcieli wykorzystać.

na X-mena 3 spokojnie można się wybrać, 
obejrzeć i co najważniejsze wynieść z niego pewne 
przesłanie, jeżeli tylko wcześniej miało się kontakt 
z tą serią – z komiksów czy chociażby z kreskówek. 
wymaga to tylko trochę koncentracji na filmie (a 
nie tylko na osobie siedzącej obok)... 

ekranizacja jest ciekawa i godna polecenia, 
między innymi ze względu na charakter fabuły. nie 
jest to tylko walka dobra ze złem. Jest to również 
świat pełen emocji i uczuć, często kontrowersji 
oraz paradoksów. akcja jest wartka, dynamiczna, 
tempo zmienne. wątki płynnie się przeplatają. 
Film nie tylko dostarcza wrażeń estetycznych 
i emocjonalnych, ale również spełnia funkcję 
dydaktyczną. można doszukać się nie jednego, a 
kilku morałów. Jakich? To pozostawiam własnej 
interpretacji po oglądnięciu filmu na ekranie jed-
nego z krakowskich kin.

Paulina Belczyk 

Raport o kulturze
Czym jest i jaką rolę odgrywa?

Kulturalna sonda
Przeprowadziłyśmy sondę wśród rówieś-

ników na ten temat. okazało się, że najczęściej 
czytamy... lektury szkolne, takie jak: Pan Tadeusz 
a. mickiewicza, Lalka B. Prusa lub Wesele S. 
wyspiańskiego.

za to najchętniej czytane książki to Szklany 
klosz autorstwa Sylvii Plath lub wręcz legendarne, 
lecz ciągle żywe Przeminęło z wiatrem margaret 
mitchell. Popularna jest także książka Śladami Pie-
rzastego Węża (o kulturze majów), której autorem 
jest andrzej kapłanek. ogromną popularnością 
cieszą się również biografie, np. iwana Groźnego 
lub Perła – o życiu znanej gwiazdy muzyki Janis 
Joplin.

najbardziej jednak lubimy chodzić do kina, 
a czasem nawet do teatru. Mayday 1,2,3, Noc Li-
stopadowa, to spektakle, które zostały w ostatnim 
czasie obejrzane przez ankietowanych.

natomiast hitem kinowym okazał się naj-
nowszy Omen, ale duża liczba osób nawiązuje 
do filmów obejrzanych nawet rok temu, jak np. 
Straszny Film 3 lub Opowieści z Narnii.

To jednak daje nam do zrozumienia, że nawet 
w najprzyjemniejszej formie zaprzyjaźniania się z 
kulturą mamy spore braki.

ostatnia część sondy dotyczyła wystaw, które 
obejrzeliśmy w ostatnim czasie. niestety, więk-
szość ankietowanych przyznała, że na takowe nie 
uczęszcza. na szczęście, znalazła się i taka część 
osób, które na wystawach bywają. najbardziej 
interesującymi uznali te, które były poświęcone 
Janowi Pawłowi ii w czasie obchodów rocznicy 
Jego śmierci, a także w trakcie pobytu papieża 
Benedykta XVi w Polsce.

Jakkolwiek wyniki tej sondy byłyby za-
dowalające, to musimy pamiętać, że 
kulturę trzeba pielęgnować. Jest czymś, 
co dostaliśmy, wzbogacamy i do nas 
należy przekazać ją dalej. Tylko i 
wyłącznie od nas zależy, jak będzie 
wyglądał świat w przyszłości oraz 
jak bardzo różnorodne będzie 
jego piękno.

 
Aleksandra Malicka

(IV LO)
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Poradnik młodego turysty
Większość uczniów marzy, by móc wyje-

chać poza Kraków. Góry to bardzo ciekawe 
miejsce na spędzenie wolnego czasu. Tu 
można odpocząć, nabrać sił i sprawdzić swoją 
kondycję fizyczną. Wędrując górskimi szla-
kami, będziemy mogli nacieszyć się pięknymi 
widokami i spotkać ciekawych ludzi. 

Co zabrać do plecaka
wyruszając w góry każdy turysta musi się 

dobrze przygotować i zaplanować swoje wyjście. 
niezbędnym elementem w plecaku jest mapa. 
Przed wyjściem należy starannie zaplanować trasę. 
w plecaku powinna znaleźć się woda mineralna, 
suchy prowiant i kurtka przeciwdeszczowa. warto 
zabrać ze sobą małą apteczkę, wyposażoną w wodę 
utlenioną, plastry, bandaże i inne środki pierwszej 
pomocy. zawsze trzeba pamiętać, że są to góry, 
czekają tam nas liczne górskie podejścia, drogi 
wymagające dobrego, wygodnego, na twardej 
podeszwie obuwia.

wyruszając w trasę pamiętajmy, jakimi 
szlakami podążamy. idąc bacznie śledźmy kolory 
szlaków, a gdy zobaczymy np. wykrzyknik, to 
trzeba wzmóc czujność. wybierając się na dłuższą 
wycieczkę, powinniśmy również zaplanować 
miejsca postojów. warto też pamiętać, aby 
rozłożyć siły na długość zaplanowanej trasy. każdy 
szlak ma ustalony średni czas przejścia. Jeżeli 
jesteśmy w lesie, a zastała nas burza, powinniśmy 

czym prędzej ubrać kurtkę przeciwdeszczową, 
nie chować się pod drzewami, tylko udać się do 
najbliższego schroniska. również bardzo ważną 
rzeczą przed wyjściem w góry jest pozostawianie 
komuś informacji, aby mógł on wezwać pomoc  
w razie potrzeby.

GOT czyli Górska Odznaka Turystyczna
Jeżeli już dobrze przygotujemy się do wy-

prawy, możemy zacząć zdobywać punkty na 
Górską odznakę Turystyczną. w każdym schro-
nisku znajdziemy „książeczkę GoT PTTk”, do 
której będziemy wpisywać punkty i trasy wyciec-
zek. aby dowiedzieć się, ile punktów otrzymuje 
się za daną wycieczkę, trzeba będzie zajrzeć do 
książki „Górska odznaka Turystyczna PTTk”; 
np. za wejście na Babią Górę, od przełęczy krowi-
arki przez Sokolicę, można dostać 14 pkt. Jeżeli 
przechodzimy obok schroniska PTTk, trzeba 
przybić pieczątkę, która potwierdzi autentyczność 
przebycia danej trasy. 

Po jakimś czasie (najlepiej po sezonie) 
powinniśmy oddać naszą książeczkę do weryfi-
kacji, aby sprawdzić, czy otrzymaliśmy odznakę. 
w każdej z czterech kategorii wiekowych jest inna 
ilość punktów na daną odznakę. 

Do zobaczenia na szlaku!

Marek Ziobro
(SP nr 24)

Przykazania Podróżnika
wg Władysława Grodeckiego

1. Być młodym (bez względu na 
wiek).

2. Mieć marzenia (inne niż np.  
o emeryturze).

3. Być odważnym i działać  
z ogromną determinacją.

4. Być uczciwym, koleżeńskim, 
mieć miłe i przyjazne uspo-
sobienie.

5. Posiadać jak najwięcej 
umiejętności (nie tylko języ-
kowych).

6. Mieć czas, trochę pieniędzy  
i wielu przyjaciół na świecie.

7. Dbać o sprawy „ducha”, za- 
chować dystans do spraw 
codziennych.

8. Przygotować wyprawę.
9. Chcieć żyć – czyli opanować 

sztukę przetrwania.
10. Nosić brodę.

Przed rozpoczęciem wa-
kacji, w Domu kultury Spół-
dzielni mieszkaniowej „nowy 

Bieżanów” miała miejsce druga 
z kolei i również interesująca 
wystawa fotografii znanego 
podróżnika z Bieżanowa, pana 
władysława Grodeckiego.

Ten słynny globtroter ma 
na swoim koncie 5 wyjątko-
wych osiągnięć:
1. Półtoraroczny pobyt na pu-

styni w iraku (1975–76).
2. Samotna, 18-miesięczna wy- 

prawa dookoła świata (1992– 
–94): Polska – Słowacja – wę- 
gry – rumunia – Bułgaria – Tur- 
cja – iran – Pakistan – in-
die – Sri Lanka – australia 
– nowa zelandia – Hawaje 
– USa – Peru – kolumbia  
– Brazylia – Paragwaj – Bel-
gia – niemcy – Polska.

3. Samotna, 6-miesięczna wy-
prawa przez europę, azję  
i afrykę (1997–98): Polska 
– Białoruś – rosja – chiny 

„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

– Laos – Tajlandia – indie 
– nepal – kenia – Tanza-
nia – zambia – zimbabwe 
– rPa – Holandia – niemcy 
– Polska.

4. Samotna, 10-miesięczna wy- 
prawa dookoła świata (1999– 
–2000): Polska – austria – USa  
– kanada – meksyk – Poline- 
zja Francuska – Tajwan – in- 
donezja – Singapur – malezja 
– Tajlandia – kambodża – Ban- 
 gladesz – indie – niemcy 
– Polska.

5. Samotna, 10-miesięczna wy-
prawa dookoła świata (2002– 
–03): Polska – Finlandia – USa  
– kanada – meksyk – Gwate-
mala – Honduras – nikara-
gua – kostaryka – Panama  
– kolumbia – ekwador – Peru  
– Boliwia – argentyna – chile  
– Tajlandia – Szwajcaria 
– Polska.

krajobraz, za którym najbardziej bym tęskniła, 
to widok zachodu słońca. 

za każdym razem, gdy jestem w Jabłonce, 
wychodzę na taras lub balkon, by oglądać zachód 
słońca za Babią Górę. Jest to piękny moment, gdy 
słońce tonie za szczytami polskich gór i gasząc 
swe promienie owija całą wieś wieczorną, chłodną 
mgiełką. Słońce wtedy wygląda jak jaskrawopo-
marańczowa kula, wokół której tańczą i pląsają 
różowe chmury. Pod stopami gór widać wieś, która 
gotuje się do snu. w oddali rozmywają się postacie 
krów i owiec, których pokrzykiwania rozchodzą się 
echem po całej wsi. czasem po żwirowej drodze 
przejedzie traktor, zagłuszając ciszę, która dookoła 
panuje, lub baca odprowadzi stadko krów do stajen. 
robi się coraz ciemniej i chłodniej, a słońce chowa 
coraz bardziej za górami, aż w końcu całkowicie 
zniknie, lecz jeszcze długo będzie widać różowe 
chmury i pomarańczowe słabe promienie.

Gdy ten cudowny spektakl natury się kończy, 
z niecierpliwością czekam na jutrzejszy dzień, by 
znów móc oglądać zachód słońca.

   
Zuzanna Kmak

(SP nr 41)

Krajobraz 
ze snów
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Przed każdą samotną wyprawą dookoła 
świata przeżywałem straszliwy stres. Gdy 
pomyślałem ile czeka mnie trudu, niewygód, 
głodu, pragnienia, niepokoju, strachu, bólu  
i samotności to wydawało mi się, że tego nie 
wytrzymam. Na szczęście wszystko rozkłada się 
w czasie i jest przeplatane miłymi zdarzeniami. 

W Los Angeles i Chica go w 1993 r.
z Hawajów do Los angeles przyleciałem 

samolotem air continental. wybrałem bagaż  
i wyszedłem na zewnątrz terminalu!

 i tu nikt na mnie nie czekał, jak w melbo-
urne, auckland, Honolulu! Już zdążyłem się do 
tego przyzwyczaić!

 co dalej począć? w australii i w nowej 
zelandii przy automatach telefonicznych były 
książki adresowe, ale nie tu. nieczynny był też 
punkt pomocy turystycznej (Travelers aid)! 
Jak przetrwać do rana? Hotele są tu zbyt drogie, 
youth Hostel było już zamknięte, więc pozostała 
hala terminalu! znalazłem przy ścianie kilka 
plastykowych krzeseł i tam się „ulokowałem”. 
ale ok. 23.3o holl lotniska zupełnie opustoszał 
i zrobiło się niezbyt miło Przetrwać do godziny 
7oo to było moje największe marzenie! na 
szczęście nikt mnie nie wyprosił, a ok. 6oo 
było już gwarno! Udało mi się znaleźć książ-
kę telefoniczną, zarezerwować telefonicznie 
łóżko w youth Hostel i darmowym autobusem 
„c” dojechałem do pętli tramwajowej. Stąd 
tramwajem nr 3 do Hostelu. Tu przydzielono 
mi pokój 8-mio osobowy. Gdy wszedłem do 
wnętrza zaskoczył mnie straszliwy odór i śpiący 
w stroju „adama” mężczyźni. otworzyłem okno 
i położyłem się spać!

około 10.3o zbudziłem się i zbiegłem do 
recepcji gdzie w książce telefonicznej znalazłem 
adres restauracji „warszawa” i biura podróży 
„Polonia”. może mi ktoś tam pomoże lub cho-
ciaż coś poradzi. 

niestety restauracja była remontowana, a w 
biurze podróży choć siedziały wewnątrz dwie 
panie drzwi były zamknięte. Początkowo sądzi-
łem, że jest to przerwa śniadaniowa i odszedłem. 
wróciłem po godzinie i znowu było podobnie. 
Gdy zacząłem pukać jedna z pań się podniosła i 
…później usiadła! nie mogłem tego zrozumieć; 
biuro podróży i zamknięte? znowu odszedłem, 
ale gdy za trzecim razem znalazłem się w pobli-
żu wchodził jakiś starszy pan, a ja za nim. 

Później panie tłumaczyły się, że ze swoją 
brodą wyglądałem dość podejrzanie, a kilka dni 
wcześniej wtargnął do biura jakiś meksykanin i 
zaczął się awanturować. Trochę ostrożności nie 
zaszkodzi, dodała!

Gdy zacząłem opowiadać o swych przy-
godach między Turcją, a Hawajami niespo-
dziewanie zainteresował się mną jakiś młody 
człowiek. Przedstawił się: Jacek raźniak z 
krakowa- mam jutro cały dzień wolny i mogę 
ci pomóc. Dziś też!

chwilę później siedziałem już w jego 
Fordzie i udaliśmy się w stronę San Francisco 
odwiedzając na trasie kilka campingów. nie-
stety wszystkie w cenie 9–20 USD za noc, a 
więc tyle co hotel! Przed powrotem do Hostelu 

LATO Z RADIEM (WSPOMNIENIA)
zatrzymaliśmy się w restauracji chińskiej na 
kolacji. Jak to jest w ich zwyczaju w pierożku, 
który dają na deser można znaleźć papierek 
z jakąś sentencją. w moim znalazłem bardzo 
optymistyczna prognozę: „all decisions you 
make today will be most fortunate” – co znaczy: 
„wszystkie decyzje jakie podejmiesz dzisiaj 
będą najbardziej szczęśliwe”!

następny dzień był chyba jednym z naj-
szczęśliwszych, a może najszczęśliwszym od 
początku wyprawy. najpierw z Jackiem przy-
jechaliśmy do kościoła Polskiego pw. matki 
Boskiej Jasnogórskiej. Tu na nasze powitanie 
wyszedł ks. wikary – chrystusowiec, który po 
oglądnięciu dokumentów po wysłuchaniu mo-
ich kilku słów o celu wyprawy i jej patronach 
powiedział : „księdza proboszcza nie ma w tej 
chwili, ale ja pana przyjmuję w jego imieniu! 

od tego momentu już nie musiałem się 
martwić gdzie spędzę najbliższe noce! 

Po zostawieniu bagażu udaliśmy się na 
dworzec autobusowy gdzie za 99 USD kupiłem 
bilet na „Grehound” do nowego Jorku! w tym 
czasowym bilecie przewidziałem przerwę w Las 
Vegas, Flagstaff (w pobliżu Grand canionu), St. 
Louis i w chicago!

Jacek do końca trzymał w tajemnicy jeszcze 
jedną niespodziankę: wizytę w konsulacie Gene-
ralnym rP gdzie przyjął mnie v-ce konsul roman 
czarny. Jakie było nasze obopólne, miłe zasko-
czenie gdy okazało się, że romek przed swym 
wyjazdem do USa mieszkał w Bieżanowie- 
dosłownie sto-kilkadziesiąt metrów od mojego 
bloku! Jak tu nie pomóc rodakowi powiedział i to 
takiemu szczególnemu. o moim przyjeździe po-
wiadomił wielu przyjaciół, znajomych, kolegów, 
dziennikarzy, misjonarzy i ciekawych Polaków 
mieszkających w mieście aniołów! 

 Już w trakcie mojego pobytu w konsulacie 
było kilka telefonów i faksów w sprawie ew. 
spotkania i wywiadów, a wieczorem gdy wró-
ciłem do kościoła czekały na mnie trzy ciekawe 
propozycje!
– red. rajmunda maksa z „wiadomości Pia-

stowskich”,
– red. zbigniewa kowalskiego z radia kyTm 

1460 am,
– red. Jacka Pałamarza z „nowego Dziennika” 

(kiedyś „Gazety krakowskiej”).
niespodziankę przygotował mi również  

i Jacek raźniak, który następnego dnia od rana 
był moim przewodnikiem po Los angeles. 
odwiedziliśmy Hollywood, z Teatrem chiń-
skim i aleją Gwiazd (jest tam m. in. gwiazda  
H. modrzejewskiej i i. Paderewskiego), a póź-
niej Dysneylend! Jeszcze tego samego wieczoru 
poznałem ks. dr. Bogumiła Gackę, prorektora 
Seminarium Duchownego marianów w Lub-
linie, prorektora Seminarium Duchownego 
marianów w Lublinie, z którym kilkakrotnie 
odwiedziłem miejscowy Uniwersytet. 

Trudno nawet wymienić poznanych w ciągu 
kilku dni ciekawych ludzi, interesujące zapro-
szenia i wizyty. wspomnę więc o:
– wycieczce do Universal Studios – amerykań-

skiej Fabryki Snów,

– spotkaniu z Polakami mieszkającymi w Los 
angeles w sali parafialnej, na którym był  
p. andrzej Stelmachowski, 

– udziale w przyjęciu wydanym przez Prezesa 
kongresu Polonii w kalifornii p. Dutkow-
skiego,

– programie w radio polonijnym,
– wizycie u Jacka Pałamarza, dziennikarza Ga-

zety krakowskiej z czasów „Solidarności”.
Szczególnie sympatycznie wspominam przy-

jęcie u Joli czaderskiej Hayek. najpierw było 
powitanie w ogrodzie pałacowym, seria zdjęć 
pamiątkowych, kolacja w jednej z pobliskich 
restauracji, a po powrocie do pałacu wymiana 
upominków i wpis do księgi pamiątkowej.

Ta urocza Tarnowianka, która kiedyś 
pracowała w bibliotece na os. „na kozłówce” 
wyszła za mąż za milionera amerykańskiego 
eda Hayek, który w prezencie ślubnym dał jej 
pałac należący kiedyś do rudolfa Valentino. 
ze względu na piękne położenie na wzgórzach 
Hollywood nazwała go „Belvedere”. Tu od-
bywają się najsłynniejsze dziś w Los angeles 
przyjęcia, w których uczestniczą znane gwiazdy 
amerykańskiego kina!

Jola przyjmuje tu aktorów, pisarzy, poetów, 
polityków i innych niepospolitych ludzi. Bywali 
tu m. in. Liz Taylor, antony Quinn, ronald re-
gan, arnold Schwarzenegger i Lech wałęsa.

Lato z radiem 1993 r.
Po pięciu dniach podróży słynnym Gre-

houndem 8 lipca 1993r. ok. 22.3o przybyłem 
do chicago, gdzie czekała mnie niemniej miła 
niespodzianka. 

Bagaż wyłado wano do przechowalni Gre-
HoUnDU, ale nie kwapiłem się by go odebrać. 
najpierw poszedłem na pocztę i z książki te-
lefonicznej spisałem trochę adresów polskich 
instytucji. resztę nocy spędziłem na niezbyt 
wygodnym siedzeniu w obszernej hali.

od ok. 8.3o rozpocząłem serię telefonów 
do konsulatu rP korzystając z uszkodzonych 
automatów. Po ok. dwóch godzinach bezsku-
tecznych wysiłków gdy już byłem zdecydowany 
jechać do nowego Jorku odebrał słuchawkę 
v-ce konsul Jacek kamiński. Powiedział mi, że 
list polecający (fax od konsula romana czar-
nego) z Los angeles dotarł zbyt późno i nic nie 
zostało przygotowane. wybrałem więc bagaż z 
przechowalni, za 1.50 USD włożyłem do skrytki 
i pieszo udałem się do nad J. michigan. nie 
było to łatwe bo w tym mieście nie chodzi się 
lecz jeździ samochodem, a trzeba było przejść 
ok. 10 km. 

 w konsulacie powitała mnie młoda, śliczna 
pani, a chwilę później i p. Jacek, który stwier-
dził, że wszystko jest na dobrej drodze by mi 
załatwić gościnę. To prawda, że nie może mnie 
przyjąć ks. Gowin, który ma gości z kanady, 
ale uczyni to właściciel największego radia 
polonijnego w chicago (i na świecie!) Jarek 
chołodecki i od razu będzie wywiad! 

Po tygodniu spędzonym w autobusach i w 
dworcach autobusowych byłem bardzo zmę-
czony, ale od razu usiadłem przed mikrofonem 
radia „750 am” .
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w Polsce życie osób niepełnosprawnych 
nie jest łatwe. na każdym kroku spotykamy się 
z przeróżnymi niedogodnościami, utrudnienia-
mi, czy niechęcią innych osób. Począwszy od 
najczęstszych przeszkód, jakimi są niedostoso-
wane budynki mieszkalne, lokale użyteczności 
publicznej, kawiarnie, puby, restauracje, chodniki 
i ulice, poprzez brak możliwości samodzielnego 
poruszania się po mieście środkami komuni-
kacji zbiorowej, a na barierach w kontaktach 
międzyludzkich kończąc. Jeżeli pierwsze z nich 
– bariery architektoniczne nie zależą od nas i nie 
mamy samodzielnej możliwości ich zmiany czy 
zlikwidowania, to już problemy w kontaktach 
z innymi osobami zależą również od nas sa-
mych. odpowiedni sposób budowania swojego 
wizerunku nie jako osoby niepełnosprawnej,  
a jedynie takiej, której otaczający świat nie daje 
możliwości pełnego realizowania się, będzie 
powodował zmianę nastawienia do nas innych 
osób na bardziej przychylne. To właśnie od na-
szego najbliższego otoczenia zależy, jak będą nas 
postrzegać inni, również nasi przyszli znajomi, 
czy pracodawcy. Sami musimy wykreować swój 
własny obraz w oczach naszych przyjaciół i zna-
jomych, aby oni następnie mówili i myśleli o nas 
nie jak o osobach niepełnosprawnych, a zwykłych 
kolegach, koleżankach czy przyjaciołach. 

Punkty Aktywizacji Zawodowej
osoby niepełnosprawne po długich poby-

tach w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych 
czy placówkach opiekuńczych często zatracają 
poczucie własnej wartości i godności. zamykają 
się w sobie, a często także dosłownie w przysło-
wiowych czterech ścianach, otaczają się jedynie 
kilkoma najbliższymi osobami i wycofują się  
z życia społecznego, kulturalnego i zawodowe-
go. w ich umysłach rodzi się przeświadczenie, 
że są „kulą u nogi” dla rodziny, „czarną owcą” 
dla przyjaciół, a ich życie zawodowe przestało 
istnieć. z czasem mają coraz większe trudności 
z odnalezieniem się w otaczającym ich świecie, 
podtrzymaniem dotychczasowych kontaktów, 
nie wspominając o samodzielnym utrzymaniu 
się i znalezieniu pracy. 

Pozyskanie odpowiedniego zatrudnienia 
wcale nie jest proste. Przekonał się o tym 
każdy, kto kiedyś szukał pracy i nie mógł jej 
znaleźć. Jeżeli jest się osobą pełnosprawną 
– chodzącą, poruszającą się samodzielnie po 
mieście odwiedzanie różnych firm nie stanowi 
żadnego problemu. niestety, ale dla osoby 
niepełnosprawnej, z dysfunkcją narządu ruchu 
już samo szukanie pracy stanowi problem. na 
drodze do swojej kariery zawodowej pierwsze 
schody spotyka najczęściej już przy wejściu do 
budynku, a często są one dla niej ostatnimi, 

bo nie ma odwagi, by poprosić o pomoc w ich 
pokonaniu. Po pewnym czasie i kilkunastu 
nieudanych próbach podjęcia zatrudnienia, 
taka osoba utwierdza się w przekonaniu, że 
pozostała jej tylko często „głodowa” renta, 
lub ewentualnie dorobienie do niej jakąś pracą 
chałupniczą. 

Fundacja aktywnej rehabilitacji od wrześ-
nia 2006 roku uruchamia w Polsce 8 Punktów 
aktywizacji zawodowej dla osób niepełno-
sprawnych z dysfunkcjami narządu ruchu, które 
będą obsługiwać wszystkie województwa. wie-
loletnie doświadczenie w pracy z osobami po 
urazach rdzenia kręgowego (po Urk) pozwoliło 
Fundacji na zdobycie odpowiedniej wiedzy  
i poznanie środowiska osób poruszających się 
na wózkach. Far organizuje bezpłatne kursy 
komputerowe, a także prowadzi doradztwo  
w zakresie poszukiwania pracy i praw osób 
niepełnosprawnych, jako jeden z elementów 
szkolenia na obozach ar. wiele osób, które 
skorzystało z programu aktywnej rehabili-
tacji (ar) jest obecnie dobrze wyszkolonymi 
instruktorami ar i pomaga na co dzień innym 
osobom, dla których sytuacja po wypadku jest 
trudnym i ciężkim doświadczeniem. 

Punkty aktywizacji zawodowej będą miej- 
scem, w którym osoby niepełnosprawne z dys-

na początku był „dwugłos” o „pasji po-
dróżniczej” z andrzejem Piotrowskim, który 
jachtem „Solidarity” pływa po morzach świata. 
Później program indywidualny i rozmowy ze 
słuchaczami, a po dwóch godzinach zostałem 
zaproszony do „Studia młodych” gdzie tematem 
audycji były: „Długie włosy i brody w różnych 
kulturach świata”! Program ten emitowano do 
większych miast wschodniego wybrzeża; w tym 
do nowego Jorku i Detroit. 

Jeszcze tego wieczoru w „Domu Podhalan” 
przyjmował mnie prezes związku Podhalan 
Henryk Janik. Tam p. elżbieta zaprosiła mnie 
do swojego radia, a p. maria poczęstowała 
góralską kwaśnicą!

Po tym maratonie radiowym wydawało 
się, że będę spał ze dwie doby, a tymczasem 
zbudziłem się ok. 10oo i od razu krystyna, 
żona Jarka zaproponowała wyjazd do swych 
przyjaciół Sukienników. wojtek Sukiennik, 
kolega Jasia Franczyka działacza Solidarności 
z nowej Huty przybył do USa 10 lat temu. Tu 
założył biuro podróży „arcHer ToUrS”  
i kupił dom od chołodeckich. odwiedziliśmy 
też zbyszka Lityńskiego z pod Tarnowa, majora 
„US army”. obok jego okazałego domu był 
basen, więc wszyscy się wykąpali.

czas płynął b. mile: rozmowy, kolacja, 
spacer i wreszcie zbyszek i teść wojtka zabrali 
mnie na nocne zwiedzanie chicago z wjazdem 
na 103 piętro najwyższego budynku świata 
SearS Tower wrażenie niesamowite!

w owym czasie w ameryce była moda na 
budowę tarasów widokowych obok domów  
i Jarek postanowił wykorzystać moją obecność 

by wzorem Sukienników, Lityńskich i innych 
sąsiadów wybudować coś podobnego. rano 
więc zwoziliśmy deski i drewniane pale, zbijali 
je, a po południu Jarek zabierał mnie do studia. 
Tu codziennie ktoś czekał na mnie, zaintereso-
wany podróżami. Po spotkaniu z redaktorem 
naczelnym „nowego życia” andrzejem Fidziu-
kiewiczem, Jarek i majka przeprowadzili ze mną 
wywiad na temat „co daje podróżowanie”? To 
co było później przeszło moje najśmielsze ocze-
kiwania; musiałem ze dwie godziny odpowiadać 
na liczne telefony. Jarek był zaszokowany tym 
zainteresowaniem!

Uznał, że mój debiut w jego radio wypadł 
rewelacyjnie. od tej pory już codziennie od 
godziny 17oo miałem swoje 60 minut! zaczęło 
się od Turcji, później była Hiszpania, Grecja, 
Francja, egipt, australia, nowa zelandia i cały 
cykl audycji o Bliskim wschodzie, korei Płn, 
wietnamie i indiach. moje wędrówki po świecie 
szczególnie przypadły do gustu paniom opie-
kującym się starszymi ludźmi i sprzątającym. 
Słuchali je również i wracający o tej porze do 
domu mężczyźni! 

Po każdej audycji było dużo b. miłych tele-
fonów; czasem z różnymi propozycjami: a może 
powiedział by pan coś o Gdańsku, warszawie, 
o krakowie. nigdy tam nie byłam?

Dobry pomysł, uznałem! Trzeba spełnić 
to życzenie. Gdy wchodziłem do studia przed 
zapowiedzianą pierwszą audycją o krakowie 
powitano mnie hejnałem z wieży mariackiej! 

Te przejażdżki dorożką ulicami mojego 
miasta, „zaglądanie” na piękne dziedzińce, od-
poczynki w pełnych uroku kawiarniach, spacery 

po Plantach i wreszcie niezapomniane chwile 
spędzone w katedrze wawelskiej tzw. „reko-
lekcje” były (jak mnie zapewniano) najbardziej 
upragnionym programem. Były prawdziwym 
„powiewem z Polski”

w „wietrznym mieście” spędziłem chyba 
najmilsze i najciekawsze wakacje w życiu; 
każdego niemal dnia byłem zapraszany do 
innych redakcji, na spotkania z ciekawymi 
ludźmi mieszkającymi w USa i artystami 
polskimi występującymi w „zamku warszaw-
skim” (zmniejszona kopia). wspominam też 
35 minutowy wywiad dla telewizji polonijnej 
„PoLViSion” w jedną z niedziel w czasie naj-
większej oglądalności o 19.3o. Gdy następnego 
dnia wyszedłem na ulice polskiego Jackowa, 
niemal wszyscy mi się kłaniali, zapraszali na 
kawę, herbatę czy piwo, zapewniali, że mogę 
się u nich zatrzymać!

 Te audycje sprawiły, że wojtek zapropono-
wał mi poprowadzenie wycieczek do waszyng-
tonu, atlantic city, na Florydę i w Góry Skaliste 
z wizytą w Denver w czasie Spotkania mło-
dzieży z Janem Pawłem ii. (sierpień 1993 r.).  
w tym też czasie Bogdan łodyga właściciel 
dwóch fabryk urządzeń odpylających zaofero-
wał pracę w swoim zakładzie! Po 11 tygodniach 
dość ciekawej pracy z licznymi wyjazdami poza 
chicago sprawiły, że miałem już tyle pieniędzy, 
iż śniły mi się przyjęcia u indian w amazonii 
Brazylijskiej, karnawał w rio i noclegi w bun-
galowach między zwierzętami najsłynniejszego 
Parku narodowego afryki – Serengeti!

 Władysław Grodecki
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Parafiada 2006  
w Prokocimiu Nowym
Dobra zabawa zdobi nas uśmiechem,
A uśmiech zawsze się opłaca, 
przełamuje wszystkie lody i przysparza nam 
urody.

wzorem ubiegłego roku zaprosimy Pań-
stwa, mieszkańców osiedla Prokocim nowy 
na Parafiadę „Pożegnanie Lata”, pod hasłem 
„kto jest szczodry a nie sknera, ten bliźniego 
zawsze wspiera”. 

Jak wszystkie znaki na niebie i ziemi wska-
zują, tudzież deklarują organizatorzy, którymi 
będą: 
– zeSPół koorDynacyJny Przy 

DzieLnicy Xii-tej.
oraz PrzeDSTawicieLe: 
– rady Dzielnicy Xii,
– Parafii miłosierdzia Bożego w Prokocimiu 

nowym,
– Spółdzielni mieszkaniowej Prokocim nowy,
– Policji, Straży miejskiej i Straży Pożarnej, 

a także Szkół i Przedszkoli z Prokocimia 
nowego.

...wspomniana Parafiada odbędzie się  
w październiku 2006 roku na terenie Szkoły 
Podstawowej nr. 117, przy ulicy kurczaba.

Dokładny termin zostanie podany we 
wrześniu 2006 roku. Dochód z w.w. Parafiady 
zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

a więc w październiku 2006 – „gdzie wy-
bieram się lub jadę? nie na grzyby, nie na ryby, 
lecz na Parafiadę”.

K. Jelonek

Stowarzyszenie Dobrej nadziei realizuje 
projekt „wspólna praca” kierowany do osób 
długotrwale bezrobotnych tzn. takich, które są 
zarejestrowane w Grodzkim Urzędzie Pracy od 
co najmniej 24 miesięcy, którego założonym re-
zultatem jest wyłonienie i przygotowanie benefi-
cjentów do utworzenia spółdzielni socjalnej. 

Po zweryfikowaniu kandydatów przez 
Grodzki Urząd Pracy zainteresowane osoby 
zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą 
zawodowym. 

następnie zakwalifikowani uczestnicy od-
będą szkolenie nt. tworzenia i funkcjonowania 
spółdzielni socjalnych oraz podejmowania i pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Program szkolenia „Spółdzielczość socjalna 
– szansą na biznes” obejmuje:
– Podstawowe wiadomości dotyczące spół-

dzielni socjalnych, w tym m.in. wybrane 
zagadnienia z prawa spółdzielczego, zasady 
zakładania i rejestracji, podstawy rachunko-
wości spółdzielni oraz możliwość uzyskania 
pomocy ze środków Funduszu Pracy. 

– zasady i znaczenie motywacji oraz komu-
nikacja społeczna w miejscu pracy, w tym 
m.in. sposoby motywowania siebie i innych, 
asertywność i zasady negocjacji, sposoby 
rozwiązywania konfliktów. 

– wybrane elementy prawa gospodarczego oraz 
podatkowego i rachunkowości. 

– zarządzanie małą firmą i marketing, w tym 
m.in. zasady konstruowania biznes planu, 
promocja własnej działalności. 

– wybrane elementy prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych. 

– Poszukiwanie pracy i załatwianie spraw 
urzędowych, w tym m.in. wyszukiwanie ofert 
pracy, przygotowanie cv i listu motywacyjne-

go, sporządzanie pism urzędowych, przydatne 
adresy urzędów i instytucji

– Podstawy obsługi komputera. 
– Przykładowe pomysły na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej i możliwości pozy-
skania zewnętrznych źródeł finansowania. 

cykl szkoleń trwa ok. 80 godzin i odbywa 
się dla grup liczących 15 osób. 

w ramach szkolenia zorganizowane zostaną 
2 wizyty studyjne oraz warsztaty. 

część szkoleniowa przeprowadzona zo-
stanie w formie warsztatów, w trakcie których 
uczestnicy przejdą krok po kroku przez proces 
tworzenia spółdzielni socjalnej. w trakcie tego 
procesu uwzględnione zostaną kwalifikacje  
i doświadczenie zawodowe uczestników projek-
tu oraz zapotrzebowanie na usługi na lokalnym 
rynku pracy. 

w kolejnym etapie udzielona zostanie po-
moc beneficjentom w przygotowaniu dokumen-
tów niezbędnych do utworzenia spółdzielni oraz 
uzyskaniu środków z Funduszu Pracy. 

osoby zainteresowane wzięciem udziału  
w bezpłatnym szkoleniu prosimy o kontakt pod 
nr tel. (0-12) 257 12 64 lub w Biurze Projektu 
przy ul. za Torem 22. 

zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu.
– Bezpłatne wycieczki szkoleniowe.
– opiekę nad dziećmi.
Biuro projektu „wspólna praca”
Stowarzyszenie „Dobrej nadziei”
kraków, ul. za Torem 22
tel. (0-12) 25 7-12-64
e-mail: dobra_nadzieja@op.pl 

Koordynator projektu: Ewa Wicher

ZAPISY TYLKO DO 8 WRZEŚNIA 2006 

Wspólna praca

funkcją narządu ruchu będą mogły uzyskać 
informacje o możliwościach zdobycia dodatko-
wych umiejętności i kwalifikacji. osoby pracu-
jące w biurze będą posiadały niezbędną wiedzę 
i materiały poglądowe, dotyczące większości 
problemów z jakimi osoby niepełnosprawne 
spotykają się w codziennym życiu. Pracownicy 
Paz będą zwracali szczególną uwagę na usa-
modzielnienie się tych osób i przywrócenie ich 
w pełni do funkcjonowania w społeczeństwie, 
rodzinie i życiu zawodowym. nawiązane 
kontakty z innymi organizacjami, fundacjami 
czy stowarzyszeniami w naszym regionie i w 
Polsce pozwolą na udzielenie pełnej informacji 
na dany temat lub przekazanie materiałów do 
odpowiednich jednostek, które mają większe 
doświadczenie w danej dziedzinie.

Dotychczas w każdym województwie dzia-
łał koordynator regionu i kilku instruktorów, 
którzy w miarę swoich możliwości spotykali 
się z zainteresowanymi osobami w ich domach, 
czy na cotygodniowych zajęciach. często takie 
spotkania były niewystarczające dla zaintereso-
wanych, bowiem nie można było porozmawiać 
spokojnie, bez udziału innych osób, o sprawach 
bardziej osobistych. między innymi dlatego 
Far zdecydował się otworzyć stałe punkty 

informacyjne. Punkty będą czynne przez pięć 
dni w tygodniu, po siedem godzin dziennie, w 
różnych przedziałach czasowych tak, aby każdy 
zainteresowany kontaktem mógł przyjść i spot-
kać się z naszymi instruktorami. Przewidziane 
są również wizyty domowe dla tych, którzy 
nie będą w stanie dotrzeć do naszego biura. 
wystarczy wówczas zadzwonić i umówić się na 
spotkanie, a osoba odpowiedzialna za „Pierwszy 
kontakt” dojedzie na miejsce.

w planach przewidujemy również spotkania 
z wykwalifikowanymi psychologami oraz do-
radcami zawodowymi, którzy w miarę naszych 
możliwości i zainteresowania ze strony peten-
tów, będą spotykać się z nimi na spotkaniach 
grupowych bądź indywidualnych.

krakowskie biuro swoją działalnością 
obejmować będzie województwa: małopolskie, 
śląskie, świętokrzyskie i opolskie. Biuro Paz 
będzie przystosowane dla osób poruszających 
się na wózkach, aby mogły one samodzielnie go 
odwiedzać. Siedziba biura będzie w krakowie, 
w XXX Liceum ogólnokształcącym na os. 
Dywizjonu 303. w każdym Paz będzie wydzie-
lone miejsce do indywidualnych spotkań i porad. 
Dokładne terminy otwarcia biura będą znane 
pod koniec sierpnia, o czym poinformujemy 

Państwa stosownymi plakatami i ulotkami, które 
dostępne będą m.in. w szpitalach, ośrodkach 
rehabilitacyjnych, przychodniach, urzędach, 
instytucjach, ośrodkach pomocy społecznej 
oraz w regionalnych mediach i na naszej stro-
nie internetowej: www.far.malopolska.zax.pl i 
www.far.org.pl . 

mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo 
u nas potrzebną i fachową pomoc, a nasi in-
struktorzy swoją postawą i zachowaniem będą 
godnym naśladowania wzorcem osobowym. 
Spodziewamy się, że osoby, które dotychczas 
spędzały czas w domu, nawiążą z nami kontakt 
i skorzystają z naszego doświadczenia i wiedzy. 
najważniejsze, aby chcieć coś robić. naszym 
zadaniem jest wskazanie drogi, którą może iść 
osoba niepełnosprawna, czy z niej skorzysta, to 
zależy tylko od niej. 

Radosław Obuchowicz

Projekt Regionalne Punkty Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz ze środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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ruch powoduje rozwój. efekty określonego 
działania poprzedza chaos i zamieszanie. nie może 
obejść się bez sąsiedzkich niesnasek, niezgody  
i niezadowolenia. warto jednakże podejmować 
wszelki trud wbrew krytyce, bądź niemiłych 
uwag. Tylko ci, którzy siedzą znudzeni i zamknięci  
w magicznym kręgu własnych spraw, boją się 
podejmować jakiekolwiek wysiłek i trwają świa-
domie, a częściej nie, w pustce i poczuciu bezsensu 
wychodzenia z jakąkolwiek inicjatywą. 

osiedla, takie jak Prokocim, wydają się oży-
wać o określonych porach dnia i roku. zmiany 
zachodzą wolno, bo i ludzi trudno zmobilizować 
do zespołowego działania, a jeśli już, to różnice 
zdań, konflikt interesów, brak finansów… 

Skąd te myśli? Uległam urokowi ogródków, 
które od kilku lat ożywają wiosną, rozkwitają 
latem i cieszą. a wszystko to za sprawą kilku 
osób, które pielęgnują ten nasz mini-raj. wystar-
czy tak niewiele – myśl wprawić w czyn! Udało 

Dzień Samorządu Krakowskiego 
w dniu 23 września w Urzędzie miasta krakowa odbędzie się kolejna już edycja Dnia Samorządu krakowskiego. Przedsięwzięcie to organizo-

wane jest już od kilku lat. Jego celem jest przybliżenie mieszkańcom krakowa informacji o samorządzie lokalnym. w trakcie wielu imprez będzie 
można zapoznać się z historią samorządu krakowskiego, zwiedzić salę obrad rady miasta krakowa. na dziedzińcu przed głównym wejściem do 
Umk ustawiona zostanie scena, na której odbywać się będą występy i konkursy. Podczas imprezy odbędzie się miedzy innymi prezentacja wszystkich 
Dzielnic miasta krakowa w tym i naszej Dwunastki.

Piotr Czajowski 

Ogródkowe dzieło
Kilka luźnych i spontanicznych uwag wokół sąsiedzkiej inicjatywy

się to mieszkańcom na Jerzmanowskiego (blok 
12), którzy za realizowany pomysł doczekali się 
w zeszłym roku pierwszej nagrody w konkursie 
za najładniejszy osiedlowy ogródek i drugiej  
w konkursie dzielnicy. 

Praca trwa cały rok. zimą trzeba zabez-
pieczyć wieloroczne rośliny, wiosną posadzić 
nowe, latem plewić, podlewać... niby nic 
takiego te kilka kwiatów i krzewów. któż tego 
nie umie?! a prosić, by nie deptano? a kupić  
i przywieźć ziemię? a zdobyć fundusze? a po-
sadzić i pielęgnować? a przeganiać psy? a co 
ze zdechłym gołębiem w ogródku? a oczyścić 
kamienie? a wytyczyć małe alejki? a znosić 
złośliwe uwagi sąsiadów, że nie tak, że po co? 

Pomimo tych problemów znalazło się kilka 
osób, które z uśmiechem i zapałem realizują rok 
rocznie „ogródkowe dzieło”. niemal każdego 
dnia zauważam zmiany. a to nowo posadzony 
kwiat, a to drewniany dekoracyjny czarnoksięż-

nik z krainy oz, odratowany ze śmietnikowego 
niebytu, a to kamienny krąg, a to nowa palisada. 
miło patrzeć na ten ruch i rozwój w naturze i 
wokół niej. 

nie każdy potrafi dostrzec trud, zaanga-
żowanie i wysiłek, który trzeba włożyć, by 
coś stworzyć. wygodniej bezczynnie siedzieć 
w swoim fotelu, zajmować się własnymi co-
dziennymi sprawami, a jeszcze prościej nie 
robić nic i rościć sobie prawo do krytykowania. 
Doceniajmy drobne inicjatywy obywatelskie 
ludzi, którzy z własnej woli, nierzadko własnym 
kosztem przyczyniają się do zmian w naszym 
lokalnym środowisku. Dzięki tym malutkim 
kroczkom nasze osiedla tętnią życiem. wobec 
licznych aktów wandalizmu i bezmyślnego 
niszczenia dla samej przyjemności, cenniejsze 
i warte jest to podkreślania. 

Marta Stąporek

3. Straż miejska iV oddział:
a. dofinansowanie zakupu radiowozu: 12 000 zł;
b. zakup dla uczniów szkól podstawowych i gim-

nazjalnych w dzielnicy Xii nagród za udział 
w konkursach „Prawo i my” i „z prawem na 
Ty”: 1 500 zł;

c. zakup książeczek „żyć bezpiecznie”, „nie-
znajomość prawa szkodzi” jako materiałów 
pomocniczych do prowadzenia zajęć eduka-
cyjnych w szkołach (książeczki dla uczniów): 
2 000 zł.

1. Sekcja ruchu Drogowego kmP:
a. urządzenia do sprawdzania przejrzystości szyb 

samochodowych: 3 000 zł;
b. aparaty cyfrowe: 5 000 zł;
4. wdrożenie systemu mobilnego monitorowa-

nia: 15 500 zł. 
Suma: 79 000 zł.

iii. Dział 921 – kultura i Sztuka
1. Dofinansowanie bibliotek z terenu dzielnicy 

Xii: 10 000 zł.
2. konkursy międzyszkolne SP: 5 000 zł.
3. konkursy międzyszkolne – Gimnazja: 3 000 zł.
4. k o n k u r s y  m i ę d z y  p r z e d s z k o l n e :  

2 000 zł.
5. otwarty konkurs ofert 44 000 zł.
6. Dodatkowe zajęcia sportowe: 12 000 zł.
7. Dofinansowanie zielonych szkół: 10 000 zł

Suma: 87 000 zł.
V. Dział 801 – oświata i wychowanie

1. Program zapobiegania próchnicy dla dzieci i 
młodzieży w wieku 3–14 lat: 10 000 zł.

2. Program wczesnego rozpoznawania raka 
piersi: 10 000 zł.

3. Lekcja zdrowia w kopalni Soli w Bochni dla 
klas iV-Vi Szkół Podstawowych: 10 000 zł.

Suma: 30 000 zł.
iV. Dział 750 – informacja i łączność z miesz-

kańcami
1. wydawanie gazetki „Dwunastka”: 25 000 zł .
2. obsługa strony internetowej: 2 000 zł.
3. Dofinansowanie wydawnictw o Dzielnicy Xii:  

10 000 zł.
4. Dofinansowanie imprez kulturalnych na 

terenie Dzielnicy Xii: 8 000 zł.
Suma: 45 000 zł.

 Vi. rezerwa: 60 000 zł.
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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVIII/629/2006 
dotyczy: zadań powierzonych na rok 2007  
w zakresie programu Poprawy Bezpieczeństwa 
dla Miasta Krakowa „ Bezpieczny Kraków”

na podstawie  6 ust 1 pkt 7. 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 za-
kresu 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

na wniosek Dzielnicowego zespołu koordy-
nacyjnego rozdysponowuje się środki finansowe 
w ramach zadań powierzonych na rok 2007  
w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
dla miasta krakowa „ Bezpieczny kraków”  
w wysokości 15 000 zł na:
1. Dofinansowanie Ligi gimnazjalnej siatkówki  

i koszykówki – kwota 5 000 zł.
2. Dofinansowanie Programu prewencyjnego 

„z prawem na ty” dla Szkół Podstawowych 
Dzielnicy Xii – realizator zadania zespół Szkół 
ogólnokształcących nr 15, ul. rydygiera 20. 
– kwota 10 000 zł.

 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opracował 
Piotr Czajowski

WYBRANE UCHWAŁY RADY DZIELNICY XII
dokończenie ze str. 4 
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