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Problemy z komunikacją miejską
w Dzielnicy XII

Z początkiem roku mieszkańcy naszej Dzielnicy zostali zaskoczeni przez ZIKiT,  który niespodzie-
wanie wprowadził zmiany  w komunikacji miejskiej polegające na zlikwidowaniu linii autobusowej 502,
oraz zmianie trasy linii 304. Zdziwienie było tym większe że o zmianach poinformowano w okresie
świąteczno–noworocznym, a przedstawiciele Rady Dzielnicy dowiedzieli się o nich z prasy. W dniu
30 XII 2009 jako Przewodniczący Rady Dzielnicy XII wystosowałem pismo do ZIKiT w którym katego-
rycznie sprzeciwiłem się wprowadzeniu  zmian. Po kilku dniach od wprowadzenia zmian ZIKiT zdecy-
dował, że wprowadzane zmiany były „niefortunne” i zdecydował się o uruchomieniu nowej linii auto-
busowej 522, która jednak kursowała tylko w określonych godzinach. W miesiącu styczniu Rada
Dzielnicy XII podjęła uchwałę, w której domagała się przywrócenia, funkcjonowania w komunikacji linii
autobusowej 502. W lutym i marcu odbyły się spotkania członków rady dzielnicy z przedstawicielami
ZIKiT,  w których uczestniczyli również przedstawiciele mieszkańców. W trakcie tych spotkań ustalono,
że linia 522 będzie kursować przez cały dzień również w soboty i niedzielę. Przywrócenie stanu sprzed
stycznia 2010 roku, było możliwe dzięki ogromnej determinacji mieszkańców. Ze swojej strony  pragnę
serdecznie podziękować przedstawicielom mieszkańców, którzy uczestniczyli w negocjacjach z przed-
stawicielami ZIKiT, oraz wszystkim którzy przyłączyli się  w jakikolwiek sposób do protestu przeciwko
złym rozwiązaniom komunikacyjnym, które starano się zafundować mieszkańcom Dzielnicy. 

Zbigniew Kożuch

Piknik rodzinny
Po raz kolejny Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce” zaprasza mieszkańców na majowy piknik

rodzinny. Tegoroczna impreza pod nazwą „Tęczowa niedziela” odbędzie się w dniu 23 maja, jak co roku
na terenie zielonym przy zbiegu ulic Spółdzielców i Na Kozłówce. 

Organizatorzy przygotowali moc atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i starszych uczestników
zabawy. Całość po raz kolejny poprowadzi Katarzyna Sarba – gwarantując swoją obecnością wesołą
 zabawę z licznymi konkursami rodzinnymi.

W tym roku impreza będzie mieć charakter w dużej mierze muzyczny: na scenie pojawią się różni
wykonawcy, m.in.: zespół młodych muzyków występujących pod oryginalną nazwą „JEDZIEBABA”,
 artystka o greckich korzeniach – Arisa Vinci oraz jako gwiazda imprezy – grający od ponad 40 lat zespół
WAWELE z Janem Wojdakiem. Specjalnym punktem programu będzie spektakl kabaretowy grupy PUK
zbierającej liczne nagrody na przeglądach kabaretowych.

Tradycją pikników Na Kozłówce są występy młodych artystów z Centrum Kultury Na Kozłówce oraz
z zaprzyjaźnionych placówek. Dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w sztukach plasty -
cznych, organizatorzy przygotowali warsztaty, podczas których pod okiem animatorek z liceum pla-
stycznego chętni będą mogli stworzyć nietypowe prace z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

Nowym punktem programu będzie Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Prezesa Spółdzielni
 rozgrywany na pobliskim boisku szkolnym, w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 16–tu i powyżej 
16-tu lat. 

Na zwycięskie zespoły oczekują atrakcyjne nagrody. Zapisy na turniej koszykówki już od 1 maja
w Centrum Kultury Na Kozłówce (telefon 12-655-38-61,603-820-139).

Organizator – Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Kozłówce – serdecznie zaprasza na imprezę nie tylko
mieszkańców Kozłówka!

LATO W KLUBIE „ZACHĘTA”
Mamy przyjemność poinformować mieszkańców naszej dzielnicy, że od 1 kwietnia w Klubie Kul-

tury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „ Nowy Prokocim” przystąpiło do współpracy dwóch anima-
torów. Pojawią się nowe atrakcje i nowe niespodzianki, które przyniosą mieszkańcom wiele wrażeń
i możliwości spędzania kreatywnie wolnego czasu. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka – oprócz już
znanych, przygotowane są równie interesujące konkurencje jak np. „Wesoły Balon”, „Ciasteczkowy
 Potwór” czy „Warkocz”. 

Świętowanie rozpocznie się o godz.10:00 w niedzielę 30 maja. 
Już dziś współorganizatorzy Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” i Spółdzielnia Mieszka-

niowa „Nowy Prokocim” zapraszają wszystkich pragnących radośnie i niebanalnie spędzić ten dzień. 
Warto też zainteresować się ofertą wakacyjną Klubu Kultury „Zachęta”. Program tegorocznej półko-

lonii zapełnią ekscytujące wycieczki i zabawy. Uczestnicy półkolonii będą mieli okazję zwiedzić siedzibę
Radia RMF FM, przyjrzeć się pracy redaktorów i dziennikarzy.  

Odpoczynku dopilnuje wykwalifikowana kadra wychowawców.
Z Klubem Kultury „Zachęta”  nie można się nudzić.

Zapraszamy
Izabella Kowalska-Piper

Projekt graficzny Paulina Czuryłowska
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WYDARZYŁO SIĘ
w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim i nie tylko…

WYSTAWKA PRZYDOMOWA 2010

Realizacja zadań w roku 2009

6-04 Wyłoniono realizatora zadania badan profilaktycznych (rak stercza,
program profilaktyki tarczycy) realizatorem będzie NZOZ Centrum
Medyczne Nowy Prokocim 

10-04 Tragedia pod Smoleńskiem 
13-04 Ustalono zakres doposażenia ogródków jordanowskich w Dzielnicy

XII (szerzej w następnym numerze )
19-04 Finał Ogólnopolskiego  Konkursu pn  „Wróbelek Elemelek” w Przed-

szkolu nr 49
23 04 Prezentacja finałowa przedszkoli w konkursie „ARTUR” w MDK

na Wrzosach 

24-04 Finał programu „Bezpieczny Kraków” w ZSO NR 12
28-04 Objazd Dzielnicy w celu lokalizacji dzikich wysypisk 
29-04 Spotkanie przedstawicieli mieszkańców osiedla Złocień z dyrekcją

ZIKIT w celu rozwiązania problemów z komunikacją miejską w re-
jonie osiedla Złocień .

Opracowanie
Zbigniew Kożuch

W związku z licznymi zapytaniami, informujemy Państwa, że tego-
roczna edycja akcji „Wystawka Przydomowa” odbędzie się w naszej Dziel-
nicy dwa razy: w czerwcu oraz w październiku. Dokładny harmonogram
akcji pojawi się w następnym numerze gazetki. 

Przypominamy, że chcąc pozbyć się odpadów wielkogabarytowych,
elektrycznych i elektronicznych, należy wcześniej zgłosić taką potrzebę te-
lefonicznie, pisemnie, faxem, mailem lub osobiście. Należy podać swój adres

zamieszkania i numer dzielnicy oraz asortyment rzeczy przeznaczonych do
wywozu. Mając te dane, pracownicy MPO Sp. z o.o.  poinformują Państwa
o dokładnym terminie wywozu. 

W ramach nowych zasad informujemy, że obecnie wielkie gabaryty od-
bierane będą z posesji, a nie sprzed niej, w ustalonym wcześniej terminie
i o wskazanej porze.

Rok 2009 był jednym z najtrudniejszych pod względem finansowym
w historii odrodzonego samorządu. Wpływ miała na to złożona sytuacja
 finansowa budżetu państwa, która przełożyła się na budżety poszczegól-
nych jednostek samorządu terytorialnego. W czerwcu ubiegłego roku Pre-
zydent Miasta Krakowa ograniczył wydatki poszczególnych jednostek miej-
skich, co wpłynęło na zakres prac zrealizowanych w ramach środków
posiadanych przez Radę Dzielnicy XII. 

W roku 2009 udało się zrealizować w ramach placówek oświatowych
zadania na kwotę przeszło 700 tysięcy złotych. Wykonano między innym re-
mont dachu w Gimnazjum nr 29 oraz   remont posadzek i remonty instalacji
elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 123. Szkoła Podstawowa nr 41 „wzbo-
gaciła” się o nowy parkiet na sali gimnastycznej a w Szkole Podstawowej
nr 61 wykonano remont sanitariatów. W przedszkolu nr 49 zrealizowano
między innymi remont instalacji elektrycznej, wykonano remonty sanitaria-
tów  w placówkach nr 28, 87  i 176, remontu elewacji doczekało się przed-
szkole nr 36. W zakresie inwestycji komunalnych wykonano przebudowę
ulicy Laskowej, ułożono nowe chodniki w ulicach Polonijnej , Rydygiera, Po-
trzask i Sucharskiego, Barbary, Aleksandry (wzdłuż przedszkola nr 176).
Położono nową nawierzchnię na części ulicy Jerzmanowskiego. Wykonano
remont drogi i chodnika w rejonie ulicy Facimiech. Mieszkańcy osiedla Rżąka
doczekali się nowego chodnika łączącego  ulicę Wielicką z ulicą Rydygiera
(wcześniej nie można było ułożyć chodnika ze względu  na nieuregulowany
stan prawny nieruchomości po których miał przebiegać). Poprawy na-
wierzchni doczekały się ulice Sucharowa, Braterska. Dzięki  staraninom Dziel-
nicy udało się pozyskać środki z GDDKiA na remont ulicy Bogucickiej. Utwar-
dzono również miejsca postojowe w rejonie ulicy Aleksandry 3. W ramach
środków finansowych będących do dyspozycji Rady Dzielnicy doposażono
ogródki jordanowskie – miedzy innym wielu nowych urządzeń doczekał się
ogródek w rejonie ulicy Okólnej, Ćwiklińskiej, Kurczaba, Aleksandry. Rada
Dzielnicy XII wspomagała również organizacje pozarządowe, w tym
w głównej mierze kluby sportowe: Kolejarz, Prokocim, Bieżanowianka.
 Sfinansowano wyjazd 150 dzieci do Kopalni Soli w Bochni, oraz badania cy-
tologiczne dla kobiet. Zakupiono  również sprzęt elektroniczny na potrzeby
„Siemachy” oraz dla Klubu Senior na ulicy Facimiech. Współfinansowano
wspólnie z innymi dzielnicami podgórskimi, zakup  samochodów dla Komi-
sariatu Policji przy ul Aleksandry oraz zakup sprzętu ratowniczego dla Straży
Pożarnej. Dofinansowano również organizację konkursów szkolnych. Dofi-
nansowano działalność Młodzieżowego Domu Kultury oraz Podgórskiego
Domu Kultury. Dla fili Podgórskiej Biblioteki  Publicznej zakupiono ksiązki.

Ważnymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty organizowane
w ramach Dni Prokocimia – Janusza Radka oraz w ramach „XX Familiady Tor
2009” – Stanisława Sojki, które cieszyły się dużą popularnością wśród miesz-
kańców Dzielnicy ale także i Krakowa. Niewątpliwie dużym wydarzeniami
było również oddanie do użytku nowego Komisariatu Policji przy ulicy Ale-
ksandry i boiska Orlik 2012 przy ulicy Jerzmanowskiego. 

Zbigniew Kożuch

OCHOTNICZE HUFCE PRACY
HUFIEC PRACY 6 – 8 

ul. Wadowicka 5 /15, 30-347 Kraków
e–mail: hp6-8@ohp.pl

Absolwentom Gimnazjum w wieku 16 – 18 lat proponujemy pomoc
w podjęciu nauki w Zasadniczych Szkołach Zawodowych na terenie
Krakowa i Nowej Huty w następujących zawodach:

kucharz małej gastronomii • cukiernik • mechanik pojazdów samocho-
dowych • blacharz /lakiernik samochodowy • monter instalacji
i urządzeń sanitarnych • sprzedawca • posadzkarz • malarz-tapeciarz •
elektryk •murarz • technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Wszystkim zapewniamy praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy
i warsztatach rzemieślniczych

Oprócz praktyki zapewniamy: możliwość udziału w konkursach,
 zawodach sportowych i różnych formach rekreacji, np. wycieczki,
 wyjścia do kina, zajęcia w kołach zainteresowań, pomoc w nauce

Przyjdź lub zadzwoń, dowiesz się więcej:
ZAPRASZAMY!!!

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15
Tel. 12 656 24 60
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Na ostatniej Sesji Rada Dzielnicy XII przyjęła sprawozdanie Zarządu
z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków
Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim za rok 2009. Rok ten był jednym z naj-
trudniejszych w dwudziestoletniej historii odrodzonego samorządu z po-
wodu wprowadzonych cięć w budżecie Miasta Krakowa i konieczności we-
ryfikowania planów finansowych Dzielnic. Udało się jednak zrealizować
większość zaplanowanych zadań, a także sporo przedsięwzięć, szczególnie
o charakterze edukacyjno-kulturalnym, które nie były ujęte na listach ran-
kingowych. Sprawozdanie dostępne jest do wglądu w siedzibie Rady Dziel-
nicy XII oraz na stronie internetowej. 

Radni zaopiniowali pozytywnie również przyznanie dodatkowych
środków finansowych w roku 2010 na następujące zadania:
• Organizacja Festynu dla Mieszkańców osiedla „Na Kozłówce”, 1600 zł

oraz konkursów międzyprzedszkolnych w Przedszkolu Samorządo-
wym nr 36 przy ul. Okólnej, 400 zł, realizatorem zadań jest PS nr 36;

• Dofinansowanie imprez kulturalno – oświatowych w dzielnicowych
 filiach Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, 1 500 zł;

• Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w ramach Spartakiady Dzielnicy XII, Prokocim CUP 2010 r. przez ZSOI
nr 4 przy ul. Żabiej, 1 900 zł; 

• Zakup bramek na boisko dla ZSO nr 12 przy ul. Telimeny, 5 000 zł; 
• Dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej

nr 124, przy ul. Weigla, 5 000 zł; 
• Organizacja Jubileuszu 20 – lecia w ZSI nr 11, przy Al. Dygasińskiego,

2 000 zł; 
• Realizacja Otwartego Konkursu Ofert w roku 2010 w zakresie pomocy

społecznej w obszarze współpracy z organizacjami pożytku publicz-
nego (pomoc rzeczowa skierowana do osób indywidualnych jako
wspieranie działalności charytatywnej), 4000 zł. 

Komisja Gospodarki Komunalnej przygotowała listę rankingową zadań
powierzonych na rok 2010 w zakresie budowy i modernizacji ulic gminnych,
na którą wprowadziła zadanie pn. Oświetlenie ulic: Agatowej, Przebiśnie-
gów, Hiacyntowej, Pronia, Facimiech, Rydygiera, Kameliowej oraz Tańskiego.
Wykonanie oświetlenia na w/w ulicach znacznie poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców. 

Radni dokonali zmiany w zadaniach powierzonych na rok 2010 w za-
kresie prac remontowych dróg i chodników, zmniejszając wysokość środ-
ków finansowych przeznaczonych na zadanie pn. Remont ulicy Karpackiej
o 40 000 zł. Zmiana spowodowana jest zmniejszeniem zakresu robót. Kwota
ta została przeznaczona na realizację innych zadań:
• Utrzymanie boiska sportowego „Orlik 2012” przy ul. Jerzmanowskiego

20 000 zł. Pieniądze pozwolą na dofinansowanie całorocznego utrzy-
mania boiska w pełnym wymiarze godzin;

• Działalność  Młodzieżowego Domu Kultury „Na Wrzosach” w zakresie
wydarzeń kulturalnych: ustawienia modelu lokomotywy na terenie
MDK oraz utworzenia pamiątkowego muralu, jako uzupełnienia eks-
pozycji Izby Pamięci Starego Prokocimia, 17 000 zł; 

• Organizacja III Dni Prokocimia, 3 000 zł, imprezę zrealizuje Młodzieżowy
Dom Kultury „Na Wrzosach”. 

Radni zaopiniowali negatywnie wniosek o wydzierżawienie działek
u zbiegu ulic Teligi i Kurczaba, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kra-
ków, w celu urządzenia na nich parkingu strzeżonego. Parking ten na
przełomie ostatnich lat był wieloetapowo remontowany przez Radę Dziel-
nicy i powinien służyć wszystkim mieszkańcom, jako teren ogólnodostępny. 

Patrycja Bień

Z PRAC RADY DZIELNICY XII

Siermiężne budy na prokocimskich Błoniach
Szanowna Redakcjo i Samorządzie Dzielnicy XII
Od kilku już miesięcy, niestety samotnie, zmagam się ze sprawą kosz-

marnej estetyki wjazdu na Oś. Prokocim Nowy w Krakowie. Jeszcze w roku
ubiegłym na strzeżonym parkingu pomiędzy ulicami Leonida Teligi i Re-
publiki Korczakowskiej w Prokocimiu Nowym pojawiły się ogromne, różno-
kolorowe, odrapane budy z nieznaną zawartością i tkwią tam do dzisiaj, jak
na przyfabrycznym składowisku złomu. Oczywiście estetyka tego miejsca
od dawna nie wzbudza niczyjego zachwytu, ale żeby jeszcze budy na par-
kingu ? Nie dość, że sam parking wygląda jak z minionej siermiężnej epoki,
to jeszcze 10 wielkich jak towarowy pociąg kontenerów. 

Jak Państwo sądzą, kto może być odpowiedzialny za estetykę w tak
 reprezentacyjnym dla Osiedla miejscu? A no chyba nie Samorząd Dziel-
nicy XII, bo ten jak dotąd nie ustosunkował się do przesyłanych w tej spra-
wie maili. Chyba także nie Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta

Krakowa, bo ten w zajętym przez siebie pisemnym stanowisku, wymieniając
co prawda wszystkie aktualne, wydane przez siebie zgody na zagospoda-
rowanie tego terenu, włączając również zezwolenie na eksploatację umiej -
scowionego tam parkingu, całkowicie odżegnuje się jednak od bieżącego
kontrolowania zgodności przestrzegania warunków swoich decyzji. A par-
king parkingowi nie równy. Jeden przyzwoity, a drugi jak pożal się Boże
z sennych koszmarów i do tego z budami. Kto zatem, jeśli nie Urząd Miasta
i nie Samorząd, jest władny pilnować warunków estetycznego zagospoda-
rowania miejskiego osiedla?

Jako mieszkaniec Osiedla i wyborca lokalnego Samorządu byłbym
wdzięczny, gdyby ktoś wreszcie zauważył problem i poczuł się zobligowany
do podjęcia działań przeciwko brzydocie, tymczasowości  i sobiepaństwu
wokół nas. Z najwyższym poważaniem,

Mieszkaniec Dzielnicy XII 
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DZIECI I MŁODZIEŻ PAMIĘTAJĄ O OJCU ŚWIĘTYM
29 marca 2010 r. w Katolickim Domu Kultury EDEN odbyła się kolejna

edycja konkursu recytatorskiego „Poezja Ojca Św. Jana Pawła II i o Ojcu Świę-
tym” W konkursie wzięło udział ponad 60 uczniów, reprezentantów trzech
szkół środowiskowych SP Nr 24, 111 i 124, a także grupka dzieci pięcio i sześ-
cioletnich. Wszyscy starali się najładniej jak potrafili oddać w recytowanych
utworach słowa miłości, przywiązania, uznania, żalu i tęsknoty za ukocha-
nym Ojcem Świętym. Niektórzy uczestnicy recytowani własne wiersze.
Wśród utworów często rozbrzmiewały też pełne zadumy i refleksji i miłość
wersy „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II.

Jury w składzie: Anna Leszczyńska-Lenda, siostra Celina Romanowska
i Barbara Kumon miało poważny problem, aby spośród kilkudziesięciu
 recytatorów wybrać laureatów konkursu. Z tego właśnie powodu obrady
przedłużały się, a w sali, gdzie oczekiwały dzieci i rodzice rozbrzmiewały
słowa pieśni, które najbardziej ulubił sobie ukochany Papież.

Zdobywcami dyplomów, nagród i wyróżnień zostali:
Grupa najmłodsza: Iza Dyduła – lat 6 i Bartosz Godula – lat 5 (wyróżnienia)

Uczniowie kl. I–III:
I miejsce Zuzanna Godula – SP Nr 124
II miejsce Jakub Abramowicz – SP Nr 111
III miejsce Adam Miasko – SP Nr 24
Wyróżnienia: Jakub Godula – SP Nr 124, Szymon Rothvregel – SP Nr 24,
Anna Sepielak – SP Nr 24

Uczniowie kl. IV–VI:
I m. Katarzyna Michałek SP Nr 124
II m. (ex aequo) Anna Lewińska SP Nr 124 i Maria Bober SP Nr 24
III m. Emilia Krężelak SP Nr 111
Wyróżnienia: Anna Oleszko – SP Nr 124 Anna Przędzik – SP Nr 24, Kinga
Gorszkow – SP Nr 24, Monika Dębkowska – SP Nr 24. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali drobne nagrody pocieszenia. 

Cieszymy się, że rodzice uczniów – pokolenie Jana Pawła II zachęcają
i wspierają swoje pociechy w tych jakże pięknych i wzruszających poetyc-
kich zmaganiach, oddających cześć, szacunek i przywiązanie do Wielkiego
Polaka i wspaniałego następcy na Piotrowym tronie.

Zachęcamy do udziału w następnych edycjach konkursu organizowa-
nego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

Barbara Kumon

Poniżej przedstawiamy wiersz napisany przez uczennicę SP Nr 24 – Monikę
Dębkowską z kl. VIa

”Największy Polak”. 
Październik 1978 – biały dym i moment wyczekiwany
„Habemus papam”, oto nowy papież został wybrany.
Nieznany, skromny Polak, Karol Wojtyła,
Dewizą jego „Totus Tuus, Maryja!
W Ojczyźnie, w szarej komunistycznej rzeczywistości
Niedowierzanie i wzruszenie, wybuchy ogromnej radości
Rodaków duma rozpiera, w sercach nadzieja, że los się odmieni.
I tak się stało, dzięki duchowi nasz Papież odnowił oblicze tej ziemi.
Ziemi, do której zawsze chętnie wracał, którą całował z miłości
Której dał wiarę i siłę do odzyskania wolności.
Ciężko wyrazić słowami uznanie dla tak wielkiego człowieka,
W jednym ciele duchowny, filozof, aktor, dramaturg, pedagog i poeta.
Ktoś, choć tak wieloma łaskami będąc obdarzony,
Zawsze był skromny, otwarty i pełen pokory.
Kto będąc największym na świecie autorytetem,
Potrafił pochylić się nad zwykłym człowiekiem.
Pielgrzymując od kraju do kraju, głoszą Słowo Boże,
Przemierzył niejeden ląd i niejedno morze.
Odwiedzał miejsca, gdzie nie dotarł żaden z poprzednich papieży,
Godził zwaśnione narody ale i bawił się wśród młodzieży.
Choć na twarzy widać cierpienie, a ręce drżały,
On wciąż na Piotrowym służył tronie – oddany i wytrwały.
Lecz nagle światło w jego oknie zgasło i cisza nastała.
W zadumie pogrążył się świat.
Żegnamy Cię .
Zamknął Ewangelię wiatr.
Santo subito tak jak i wtedy wspólnie wołamy
I na wyniesienie Cię na ołtarze czekamy.
Bo choć odszedłeś do domu Ojca i skończył się Twój ziemski czas,
Janie Pawle Wielki, jesteś i zawsze będziesz wśród nas!

Monika Dębkowska
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Dzień otwarty w G. 29

Laureaci konkursu literackiego

Teksty do „Młodej Dwunastki” tworzą uczestnicy warsztatów dziennikarskich
odbywających się w DK SM Bieżanów Nowy pod kierunkiem red. Marii Fortuny-Sudor

Młodzieżowy Magazyn Kulturalny 
Fundacji Społeczno-Kulturalnej „Remedium” i Rady Dzielnicy XII

w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

Wiosna to czas, kiedy uczniowie klas szóstych szkół podstawowych za-
stanawiają się nad wyborem gimnazjum. W związku z tym swoją ofertę dla
zainteresowanych przygotowało Gimnazjum nr 29, które w czwartek, 25.03.
2010 r. zaprosiło na dzień otwarty zainteresowanych szóstoklasistów i ich ro-
dziców.  Uczniowie naszego gimnazjum przygotowali pod kierunkiem nau-
czycieli wspaniałe pokazy i zaprezentowali różnorodne formy zajęć. Było

Marcowe wieczory sprzyjają słuchaniu poezji, czego byłem świadkiem w czwartek, 11.03. 2010 r. w Dworze Cze-
czów, gdzie pomimo złej pogody o godz. 18.00 zebrało się grono osób, które zostały zaproszone na finał konkursu lite-
rackiego „Piórem czy długopisem”, w którym mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, licealiści
oraz dorośli.

Przed ogłoszeniem wyników zebrani wysłuchali krótkiego koncertu pana Jakuba Zieliny, który zachwycił słuchaczy
ciekawą interpretacją wiersza „Mów do mnie jeszcze” Kazimierza Przerwy Tetmajera. Występujący  artysta odczytał rów-
nież wyniki konkursu i wręczył nagrodzonym dyplomy oraz nagrody książkowe.

W kategorii dorosłych 1. miejsce zdobyła pani Mirela Rubin-Lorek, a w kategorii młodzieży szkół średnich – Dawid
Sebastian Lipka. W kategorii gimnazjów nie przyznano 1. nagrody, natomiast wśród uczniów podstawówek najlepszy
wiersz, zdaniem jurorów, napisały Magda Lida (klasy starsze) i Ola Kasperczyk (klasy młodsze).

Tekst i foto: Konrad Chlebda, G. 30

Kuźnia talentów

Efekty artystycznych dokonań

Od końca listopada 2009 r. w Gimnazjum nr 30 im. Stefana Żerom-
skiego (ul. Telimeny 9) organizowane są warsztaty – „Kuźnia talentów”, w ra-
mach których młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnie-
nia. W ofercie znajdują się zajęcia: wokalne, informatyczne, fotograficzne,
teatralne, sportowe oraz z języka angielskiego. Prowadzącymi są nastę-
pujący nauczyciele: panie Helena Fedorowicz, Sylwia Kruk, Barbara Leśniak,
Magdalena Piotrowska, Beata Szatan i pan Paweł Padcut.

– Organizując te zajęcia, mieliśmy na uwadze przede wszystkim mądre
wykorzystanie wolnego czasu naszych uczniów – wyjaśnia pani Magdalena
Piotrowska, nauczycielka informatyki i instruktorka. – Mamy nadzieję, że ta
oferta sprawi, iż młodzież zamiast wysiadywać pod blokami i się nudzić, sko-

rzysta z możliwości rozwijania swoich pasji, zainteresowań, których jest
przecież wiele, wystarczy je tylko dostrzec! – Mnie z kolei zależy na tym, aby
spośród uczniów naszej szkoły wyłonić osoby posiadające uzdolnienia mu-
zyczne i ciekawe, niebanalne osobowości – dodaje pani Barbara Leśniak,
 instruktorka zajęć wokalnych.

Warsztaty odbywają się w każdy poniedziałek, a rozpoczynają o 15.30.
Uczestniczący w nich uczniowie oceniają je pozytywnie. – To dobry sposób
na rozwijanie uzdolnień – przekonuje Konrad, który bierze udział w zajęciach
wokalnych i kursie fotografii. – Nauczyciele chętnie dzielą się swoją wiedzą,
wystarczy tylko przyjść. To na pewno jest inwestycja w naszą przyszłość! 

Tomasz Kmiecik, G. 30 

Dnia 12 marca br. odbyło się otwarcie  cyklicznej wystawy prac pla-
stycznych grupy młodzieżowej i dorosłych z DK SM Nowy Bieżanów. Prace
powstały pod kierunkiem prowadzącej zajęcia pani Krystyny Dziedzic –
 instruktora pracowni plastycznej. Autorami eksponowanych obrazów są:
Barbara Berniak, Edward Witek, Katarzyna Cybulska, Joanna Wójcik, Kata-
rzyna Wójcik, Adriana Foryś, Anna Cieśla, Małgorzata Wiatowicz, Ola Ka-
mińska, Natalia Spyrka, Joanna Skrzeczek, Maria Polak oraz Małgorzata
Kwiecień. Wystawę można oglądać do końca kwietnia.

– Takie wystawy, oprócz tego, że uatrakcyjniają wnętrze naszej pla-
cówki, służą również popularyzacji zajęć i osób, które w nich uczestniczą-

wyjaśnia kierownik DK pan Zbigniew Rozkrut. – Warto zauważyć, że reali-
zowane zaledwie od kilku lat zajęcia cieszą się coraz większą popularnością.
Przybywa osób zainteresowanych rozwijaniem plastycznych talentów. Są to
zarówno ludzie młodzi, dla których, być może, jest to początek ich arty-
stycznej drogi, jak również dorośli, którzy właśnie teraz zdecydowali się
 rozwijać swoje plastyczne uzdolnienia. Dla nich wszystkich takie cykliczne
wystawy są okazją pokazania prac, wyeksponowania efektów artystycznych
dokonań.

Magda Harasymiuk, Kasia Piwowarczyk, g. 33

też wiele rozmów zachęcających młodszych kolegów do wyboru naszej
szkoły na kolejne lata nauki. Jak stwierdzili organizatorzy, zainteresowanie
przygotowaną ofertą było duże. Jest więc nadzieja, że od dzisiejszego dnia
uczniowie podstawówek – uczestnicy dnia otwartego w Gimnazjum nr 29
nie będą mieli problemów z wyborem szkoły.

Adrianna Biszczad, G. 29
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Plan Imprezy „Dzień Dziecka 2010” – 30 maja 2010 (niedziela)
Organizatorzy: Klub Kultury „Zachęta” S.M. „Nowy Prokocim” oraz Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Blok imprez sprawnościowych i artystycznych

Godzina Rodzaj konkurencji Miejsce

Prze-
wid.
ilość

uczest-
ników

Od-
po-

wie-
dzia
lni

Uwagi

10:00 – 10:20 

10:30 –10:45 
11:00 –11:15

Bieg na przełaj – zapisy* – wydanie numerów startowych 
Zawody – Bieg na przełaj:
I grupa: 7 – 9 lat 
II grupa 10 – 12 lat

Stolik sędziowski
Stanowisko nr 1

30 Wytyczenie trasy biegu, 
rozdanie zawodnikom numerów
startowych, przygotowanie  
stolika sędziowskiego

11:15 – 11:30

11:30 – 11:45
11:55 – 12:10

Cross rowerowy – zapisy* – wydanie numerów startowych
Cross rowerowy: 
I grupa: 7 – 9 lat 
II grupa: 10 – 12 lat 

Stolik sędziowski 
Stanowisko nr 1

25 Wytyczenie trasy, rozdanie
 zawodnikom numerów
 startowych, sprzęt: taśma

12:10 – 12:15
12:15 – 13:00

Konkurs sprawności na rowerze – zapisy* 
Indywidualny konkurs sprawności na rowerze: 
I grupa: 7– 9 lat 
II grupa:10 – 12 lat

Stolik sędziowski 
Stanowisko nr 1

25 Ułożenie przeszkód, rozdanie
 zawodnikom numerów starto-
wych, stopery, równoważnia,
słupki kolorowe do slalomu

13:00 – 13:15
13:15 – 14:00

Konkurs rzutów piłeczką do kosza – zapisy* 
Konkurs rzutów piłeczką do kosza 
I grupa: 5 – 7 lat 
II grupa: 8 – 10 lat

Stanowisko nr 2 
przed S.M.

55 Piłeczki , kosz

12:00 Konkurs plastyczny Chodnik przed S.M. 70 Kreda kolorowa, 
awaryjnie – kartony

14:30 – 15:00 Bieg w workach I grupa: 5 – 7 lat II grupa: 8 – 10 lat Stanowisko nr 2 przed S.M. 60 Meta / Start, 
worki numerowane

14:30 – 15:00 Wyścig kartonowym walcem 
I grupa: 5 – 7 lat II grupa: 8 – 10 lat

Stanowisko nr 2 przed S.M 60 Duże kartonowe pudła 
oklejone taśmą

15:00 Konkurs : dmuchanie balonów na czas Stanowisko nr 2 przed S.M. 30 Balony

15:30 – 16:00 Konkurs : jedzenie ciastek na czas – zapisy* Stanowisko nr 2 przed S.M. – Ciastka

16:00 Rozdanie nagród Stanowisko nr 2 przed S.M. – Podium

13:00 – 14:00 Pokaz tańca towarzyskiego i Hip – Hop Sala widowiskowa –

14:00 – 15:00 Pokaz Jiu – Jitsu Sala widowiskowa –

Alternatywny plan atrakcji na brzydką pogodę (Sala widowiskowa)
Godzina Rodzaj konkurencji Przewid. ilość uczestników Odpowiedzialni Uwagi

10:00 – 10:45 „Skoooooooook w dal” – zapisy* 60 materace

10:45 – 11:30 „Warkocz” (zaplatanie lin z balonami na końcu) – zapisy* 20 Liny, balony

11:30 – 12:15 „Wesoły  balon” (dmuchanie balonów na czas) 30 balony

12:15 – 13:00 „ Ciasteczkowy Potwór” (jedzenie ciastek na czas) – zapisy * 40 ciastka

13:00 – 13:45 Wyścig kartonowym walcem 20 10 kartonów

13:45 – 14:15 Konkurs rzutów piłeczką do kosza 55 Piłeczki i kosz

12:00 Konkurs plastyczny  „Prokocim 2050” 40 Szary papier, kreda

15:00 Rozdanie nagród

14:30 – 15:00 Pokaz tańca towarzyskiego

16:00 – 15:30 Pokaz tańca Hip - Hop

Stanowisko nr 1  – koło Placu Zabaw
Stanowisko nr 2 – łąka przed 

Atrakcje: przejażdżka na koniu, dmuchana zjeżdżalnia, pokazy straży
pożarnej, pokaz zespołów tanecznych, zespół „AS”, „Hip-Hop”

* Zapisy odbywać się będą w „Biurach konkursowych”
1. Sumarycznie w imprezie przewiduje się udział ok. 265 dzieci.
W zawodach sportowych uczestnicy będą startować w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – dzieci w wieku 5 – 7 lat oraz 7 – 9 lat
II grupa – dzieci w wieku 8 – 10 lat oraz 10 – 12 lat
2. Ilość nagród:
konkurencje sportowe: 7 konkurencji x 3 nagrody x 2 grupy wiekowe = 42 nagrody

1 konkurencja x 3 nagrody = 3 nagród
+ 5 nagród pocieszenia = 5 nagród

Razem: 50 nagród
3. Ilość upominków: konkurs plastyczny = 70 upominków

Razem: 70 upominków

Każde dziecko otrzymuje słodycze i soczki.

Do wykorzystania pozostały nagrody z zeszłego roku:
– 3 kaski rowerowe
– 4 piłki futbolowe
– 2 piłki gumowe 
– scrabble
– szachy / warcaby

Stowarzyszenie finansuje dmuchaną zjeżdżalnię i prze-
jażdżki konne, dodatkowo przeznacza dla uczestników
 koszulki i smycze.
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„Z Prawem na Ty”

24 kwietnia, tym razem w ZSO nr 12 przy ulicy Telimeny odbył się finał
konkursu „Z Prawem na Ty”, który promuje i propaguje wśród dzieci i młod-
zieży bezpieczne zachowania. Uczy również jak zachować się w nieprzewi-
dzianych okolicznościach aby nie stać się ofiarami przestępstw i jak unikać
zagrożeń. Konkurs ten organizowany jest przez Dzielnicowy Zespół Koordy-
nacyjny Dzielnicy XII, a przewodniczy mu z powodzeniem od 10 lat  kolega
Marek Lelo. W imieniu gospodarzy przybyłych gości oraz uczniów przywi-
tała Dyrektor ZSO Pani Hanna Łanuszka. W części artystycznej przygotowa-
nej przez uczniów Gimnazjum nr 30 oraz z XXV Liceum Ogólnokształcącego
zebrani wysłuchali kilku piosenek w wykonaniu Wiolety Ruszkowskiej oraz
Konrada Chlebdy. Następnie uczniowie z teatru „Virtus verbum” działającego
przy XXV LO przedstawili etiudę pod tytułem „Humanistyczne podstawy
życia”, nawiązującą tematycznie do konkursu. Przedstawili ją w taki sposób
aby zmusić widzów do przemyślenia i zastanowienia czy tak w naszym kraju
powinno funkcjonować prawo oraz władza wykonawcza. Policjanci,
Strażnicy Miejscy oraz Strażacy przez kilka miesięcy przeprowadzili w XV oraz
XXV LO (oba licea z Dzielnicy XII) szkolenia na temat jak żyć bezpiecznie
i zgodnie z prawem. Młodzież w czasie szkoleń miała możliwość dowiedzieć
się na przykład jaka jest różnica między odpowiedzialnością osób nieletnich
za popełnione czyny karalne a odpowiedzialnością osób dorosłych za po-

pełnione przestępstwa. Dowiedzieli się również w jaki sposób powinni się
zachować i jak reagować w sytuacjach gdy dowiedzą się lub będą świadkami
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, oraz jak udzielić pierwszej
 pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Następnie uczniowie w siedmio osobowych drużynach przystąpili do
finałowej rozgrywki i odpowiadali na pięć pytań, z którymi nie mieli więk-
szych problemów, gdyż wszystkie zagadnienia jakie znalazły się w tych
 pytaniach były tematami przeprowadzanych szkoleń.

Komisja pod przewodnictwem szefa Prokuratury Rejonowej Pana Jacka
Pary najwyżej oceniła odpowiedzi udzielone przez drużynę uczniów z XV LO
przy ulicy Dygasińskiego 15, która zdobyła łącznie 229 punktów, nieznacz-
nie wyprzedzając drużynę reprezentującą XV LO z ulicy Telimeny 9 ,która
zdobyła 222 punkty. Indywidualne zwycięzcą tegorocznego konkursu
„Z Prawem na Ty” został Kamil Masełko uczeń XXV LO zdobywając
23 punkty, tuż za nim uplasowali się Krzysztof Tabor, który uzyskał 22 punkty
oraz zdobywca 21 punktów Michał Dąbkowski – obaj z XV LO. Nieznaczne
różnice punktowe świadczą o wyrównanym i wysokim poziomie oraz
dobrym przygotowaniu uczniów do konkursu przez przeprowadzających
szkolenia policjantów, strażników miejskich, straż pożarną oraz opiekunów
szkolnych.
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Dla rozluźnienia emocji związanych z konkursem na sali gimnastycznej
został rozegrany mecz piłki siatkowej pomiędzy reprezentacją uczniów z XV
oraz XXV LO, a drużyną złożoną z policjantów, strażników miejskich,
strażaków oraz radnych dzielnicy XII. Mecz był wyrównany oraz stał na wy-
sokim poziomie, pierwszego seta wygrali uczniowie, natomiast w drugim
drużyna złożona z radnych oraz mundurowych dokonała nie tylko zaska-
kujących zmian w ustawieniu, ale wprowadziła również na parkiet nie
grającego dotychczas zastępcę Komendanta Komisariatu VI Policji Grzego-
rza Kęsa, który okazał się tajną bronią swojej drużyny i dzięki tej taktycznej
decyzji wygrali drugiego seta. Trzeciego decydującego seta zawodnicy po-
stanowili nie rozgrywać aby nie popsuć miłej atmosfery. Dżentelmeńską
i zgodną decyzją zawodników obu drużyn byli również usatysfakcjonowani
i zadowoleni kibice obu drużyn. 

Zaangażowanie oraz aktywność młodzieży biorącej udział w progra-
mie „Z Prawem na Ty” została doceniona i każda ze szkół biorących udział
w konkursie otrzymała cenne nagrody. Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
dyplomy otrzymali również uczniowie, którzy zwyciężyli w konkurencji in-
dywidualnej. Doceniona i zauważona została także praca i zaangażowanie
nauczycieli oraz opiekunów drużyn, którzy otrzymali okolicznościowe dy-
plomy z podziękowaniem od organizatorów. Wszystko to jak co roku mogło
się udać dzięki pracy społecznej i zaangażowaniu Członków Zespołu Koor-
dynacyjnego Dzielnicy XII, Policjantów z Komisariatu VI Policji ,Staży Miej-
skiej, Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej numer 6 , Radnych Dzielnicy XII oraz
Dyrekcji XV i XXV LO.

Zespół Koordynacyjny Dzielnicy XII
Mieczysław Lasota

Zdjęcia:  Janusz Zadwórny

Spotkanie z Artystą
W dniu 20.04.br. w Dworze Czeczów odbył się finał konkursu plastycz-

nego "Słowo malowane: Wiosna" oraz musical „Uśmiechy losu” w wykona-
niu AJ Projekt Teatr. Gościem honorowym był artysta malarz Stanisław Kmie-
cik, którego prace można było oglądać w dworskiej galerii. Zarówno dzieci,
jak i rodzice z wielkim zainteresowaniem oglądali proces tworzenia, któ-
rego próbkę zaprezentował malarz, gdyż jest to proces niezwykły – pan Sta-
nisław maluje nogami i ustami. 

Publiczność została obdarowana pięknymi kalendarzami wydaw-
nictwa AMUN (wydawnictwo Artystów Malujących Ustami i Nogami), na
których autografy składał artysta.Informacja o artyście:Stanisław Kmiecik
urodził się w 1971 roku w Klęczanach koło Nowego Sącza. Nie mając od uro-
dzenia rąk, już jako 5 letni chłopiec zaczął malować ustami i nogami. Sto-
sowane najczęściej przez artystę techniki to: olej, pastel, akwarela, tempera,
rysunek ołówkiem. Jest samoukiem, ulubione tematy malarskie to kraj obraz
rodzinnych okolic, martwa natura, akt, a także obrazy surrealistyczne pełne
bardzo osobistych metafizycznych nastrojów. Poza sztuką uwielbia jeździć
samochodem, sam prowadzi nogami. Jest członkiem stowarzyszonym świa-
towego związku malujących ustami i nogami z siedzibą w Księstwie Lich-
tenstein. Prace malarza można oglądać na kartkach świątecznych w kalen-
darzach wydawanych właśnie przez to stowarzyszenie. W Polsce sprzedażą
kartek i kalendarzy z motywami malowanymi przez niepełnosprawnych ar-
tystów jak i dbaniem o rodzimych twórców zajmuje się wydawnictwo
A.M.U.N. z Raciborza. Artysta ma za sobą szereg wystaw indywidualnych jak
i wspólnych w kraju i za granicą. Jest znanym i wziętym malarzem. (źródło:
www.kmiecik.virgo.com.pl)
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W naszej szkole...
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez

udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach. Każdy może spróbować
swoich sił i osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Bogata oferta kon-
kursów i zawodów sportowych pozwala uczniom wybrać i sprawdzić się
w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki, sportu. 

Uczniowie zainteresowani aktorstwem rozwijają swoje talenty na za-
jęciach koła teatralnego. Przygotowali okolicznościową inscenizację o  Pa -
tronce z okazji Święta Patronki Szkoły, które obchodziliśmy 27 listopada,
a także występ z okazji dnia KEN i jasełka. Występy cieszyły się dużym po-
wodzeniem. Wielkim wydarzeniem w naszej szkole był IX festiwal Kolęd
i Pastorałek, który odbył się 15 stycznia. Wszyscy uczestnicy świetnie przy-
gotowali się do występu, atrakcją okazał się występ nauczycieli i rodziców.

Szkolne koło redakcyjne wydaje „Gazetkę Szkolną”, którą redagują
uczniowie. Dotychczas ukazały się 3 numery pisma, w którym szkolni re-
daktorzy przedstawiają czytelnikom ważne wydarzenia z życia szkoły oraz
ciekawostki. Dla młodych ludzi to ciekawa przygoda i możliwość poznania
tajników dziennikarstwa. Również klasy młodsze (I-III) mogą pochwalić się
swoją gazetką „Słoneczko Bieżanowa”, którą wydają co miesiąc.

Szkoła umacnia współpracę z DK Dwór Czeczów. Uczniowie uczestniczą
w zajęciach „Spotkania ze sztuką”, podczas których mają możliwość pozna-
nia różnych rodzajów muzyki, tańców, zwyczajów, tradycji, obrzędów pol-
skich oraz innych państw i narodów. Odbyły się następujące spotkania:
Sztuka średniowiecza, Kultura Chin, Z tańcem przez wieki (klasy IV-VI), Mu-
zyczne ZOO (klasy I-III). Ponadto klasy IV-te uczestniczyły w warsztatach: Roś-
linność śródziemnomorska, a klasy VI-te w spotkaniu z literatem. Uczniowie
koła artystycznego brali udział 3-krotnie w warsztatach ceramicznych, a także
II Międzyszkolny Festiwal Pieśni Patriotycznych i Legionowych przygotowany
przez naszą szkołę gościnnie odbył się w  sali koncertowej DK Dwór Czeczów.
Występy muzyków Filharmonii Krakowskiej w ciekawy sposób wprowadzają
uczniów w świat muzyki poważnej. Ostatnie spotkanie, które odbyło się 22
lutego, poświęcone zostało twórczości Fryderyka Chopina. 

Uczniowie koła edukacji regionalnej brali udział w imprezie plenero-
wej DK Dwór Czeczów – „Jarmark Słowiański”, podczas którego mieli możli-
wość poznania historii przodków, pracy archeologa (rekonstruowanie zna-
lezisk), zobaczyć zanikające rzemiosła: warsztat garncarski, wikliniarstwo,
bibułkarstwo oraz pokazy walk średniowiecznych wojów. Ponadto zgłębiali
wiedzę o swojej Małej Ojczyźnie uczestnicząc w wycieczkach tematycznych
do Izby Historii Starego Prokocimia, Muzeum Celestat (Bractwo Kurkowe)
oraz spacerując ulicami Bieżanowa poznawali historię swojego osiedla. Na-
tomiast klasy III uczestniczyły w Konkursie Wiedzy o Krakowie „Krakusek”,
którego celem było poznanie historii miasta i jego tajemnic. 

Nasza szkoła w tym roku brała udział w akcji sprzątania świata pod
hasłem „Pomagajmy Ziemi – codziennie”. Celem akcji było budowanie świa-
domości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska
– poczynając od uprzątnięcia śmieci, poprzez promocję i stosowanie selek-
tywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekolo-
giczne. Akcję sprzątania świata poprzedził cykl pogadanek na lekcjach przy-
rody dotyczących działań ekologicznych wdrażanych w naszym
codziennym życiu. Nasza szkoła bierze również udział w ogólnopolskiej akcji

„Nie podgrzewaj atmosfery” . Projekt realizowany jest na kilku płaszczy-
znach. W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia nt. globalnego
ocieplenia i sposobów zapobiegania mu przez pojedyncze osoby. Ucznio-
wie naszej szkoły w ramach kampanii na rzecz upowszechniania zdrowego
żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży biorą aktualnie
udział w konkursie pod hasłem „Młodzi zdrowo gotują”. Obecnie klasy IV-VI
realizują unijny program dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych
przyrodą. Podczas dodatkowych zajęć będą badać i poznawać zjawiska
przyrodnicze, wzbogacać wiedzę o roślinach i zwierzętach. Uczniowie klas
młodszych zaangażowali się w akcję zbierania zużytych baterii „Reba”.

Z okazji Dnia Niepodległości poczet sztandarowy, delegacja SU oraz
uczniowie indywidualnie uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej przez
Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa . Klasy III przygotowały okolicznościowy
apel.

Podczas różnych uroczystości szkolnych doskonale prezentuje się chór
szkolny. Prace plastyczne i manualne naszych uczniów eksponowane są
w szkolnej galerii prac plastycznych i wystaw (wystawa szopek bożonaro-
dzeniowych). 

Nasi uczniowie uczą się wrażliwości na potrzeby innych, uczestniczyli
w akcjach: „Góra grosza”, „Gwiazdka dla zwierzaków”, dochód z kiermaszu
bożonarodzeniowego przeznaczono na pomoc dzieciom z niezamożnych
rodzin. Uczniowie klas I-III poznają trudną sztukę oszczędzania gromadząc
swoje kieszonkowe w SKO.

Uczniom, którzy mają trudności w nauce zapewniamy opiekę psycho-
logiczno-pedagogiczną. W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno- wy-
równawcze, kompensacyjne ( m.in. ćwiczenia logopedyczne, reedukacja)
oraz zajęcia „Dysleksja na wesoło”. Ponadto na terenie szkoły rodzice mogą
skorzystać z pomocy psychologa – specjalisty z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.

Nasza szkoła przygotowuje się do udziału w unijnym projekcie: praca
z uczniem zdolnym ” Diament”. Klasa IIa zrealizowała unijny program”Pierw-
sze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, którego efekty zapre-
zentowano rodzicom podczas spotkania w „Dworze Czeczów”. Obecnie rea-
lizują w/w projekt uczniowie klasy Ia. W nowym roku szkolnym planujemy
utworzenie klas I o profilu: artystycznym (nauka gry na instrumencie) oraz
sportowym ( basen, gry i zabawy sportowe lub piłka nożna).Współpracu-
jemy z Przedszkolem nr 135.

Posiadamy certyfikat ”Szkoła wyróżniona za wychowanie” przyznany
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w 2006r.

Oczywiście dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się szkolne wy-
cieczki, zielone szkoły, wyjścia do kina, teatru, muzeum, bez których nie
byłoby prawdziwej szkoły.

Zapraszamy do nas – trwają zapisy dzieci 5 i 6-letnich do oddziału
 „zerowego” oraz 6 i 7-latków do klas I. Więcej informacji na naszej stronie
 internetowej:www.sp124.pl lub w sekretariacie: Szkoła Podstawowa nr 124
ul. F. Weigla 2 (filia ul. Sucharskiego 38) w Krakowie.

opracowanie Lidia Salawa
współpraca Ewa Miłaszewska

Zimowy wypoczynek nad Bałtykiem
W dniach 10–20 marca 2010 roku klasy trzecie Szkoły Podstawowej

nr 124 w Krakowie przebywały na zielonej szkole w Międzyzdrojach.
Miasteczko powitało nas zimą. Śnieg i lód leżał na plaży, a morze było

pokryte krą. Taki widok dla wielu dzieci był czymś zupełnie nowym!
Zimowa aura jednak nas nie odstraszyła. Codziennie spacerowaliśmy

brzegiem morza. Oglądaliśmy wysoki i niski brzeg, niszczącą działalność
morza, a także bazę rybacką. Potem dumnie kroczyliśmy aleją gwiazd i poz-
nawaliśmy topografię miasta.

Nasz pobyt był urozmaicony wyjściami do muzeów, ciekawymi zaję-
ciami i konkursami. W Muzeum Przyrodniczym zobaczyliśmy faunę i florę
oraz naturalne bogactwa wyspy Wolin.

Spacerując szlakiem pomników przyrody w Międzyzdrojach pozna-
liśmy charakterystyczne i różnorodne formy ochrony przyrody. Z kolei
ścieżka dydaktyczna „Poznaj las” dostarczyła nam kolejnych wiadomości do-
tyczących funkcji lasu, gatunków drzew, krzewów i roślin runa leśnego Wo-
lińskiego Parku Narodowego.  
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W Muzeum Figur Woskowych mieliśmy możliwość spotkać się „oko
w oko z gwiazdami”. Każdy mógł zrobić sobie zdjęcie z wybraną postacią.
Największym zainteresowaniem cieszyli się Shrek ze swoją żoną Fioną,
a także Cezary Pazura, Bogusław Linda, Madonna czy Michael Jackson. 

Nie zabrakło również wspaniałej zabawy podczas konkursów piosenki,
mody, plastyki, czystości, kalamburów, kolorowego dnia i gry w bilard.
 Codziennie każde dziecko prowadziło dzienniczek, w którym umieszczało
relację dnia, mogło też wykonać do niej ilustrację.

Z dnia na dzień robiło się cieplej, promyki słońca dawały nam radość
dłuższego przebywania na plaży. Zbieraliśmy muszelki i drobne bursztyny.
Podczas kolejnych spacerów poznaliśmy znaczenie wydm w środowisku
i roślinności wydmowej, a także sposoby ochrony klifu.  Czarnym Szlakiem
przez Kwasowo dotarliśmy na Kawczą Górę. Z tarasu widokowego podzi-

wialiśmy piękny Bałtyk, widoczny za lekką mgiełką. W rezerwacie żubrów
zobaczyliśmy żubry, jelenie, dziki oraz orły bieliki.  

Na koniec przyszedł czas na zakup pamiątek, pożegnanie z morzem
i powrót do domu. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom uczest-
nika turnusu oraz dyplomy za osiągnięcia uzyskane w konkursach. Piękne
morze, smaczne posiłki, różnorodność zajęć oraz ciekawe wycieczki spra-
wiły, że wielu z nas nie chciało stamtąd wyjeżdżać. Na szczęście pozostały
nam wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia.  Zdobyte wiadomości, informacje
i zdjęcia umieściliśmy w trzech albumach: „Zwierzęta i rośliny wyspy Wolin”,
„Klify i wydmy”, „Morze w obiektywie”. 

Wychowawca klasy III a 
Ewa Miłaszewska

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

AL. A. DYGASIŃSKIEGO 15, KRAKÓW, tel. i fax. 12 658-17-15, e-mail – admin@xvlo.pl

WCHODZI MODA NA XV 

Nadeszła wiosna, a z nią nowe trendy. W tym sezonie ogłaszamy modę na „piętnastkę”!!! – wspaniałe liceum, z pięćdziesięcioletnią tradycją, prezentuje
fantastyczną ofertę edukacyjną i pragnie zaprosić młodzież w swoje  progi.  Poczytajcie  o  nas  i  dołączcie  do  elitarnego  grona uczniów „piętnastki”… 
Bądźcie na czasie!!!

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

ODDZIAŁY PRZEDMIOTY WIODĄCE JĘZYKI OBCE

1A HUMANISTYCZNY język polski, historia, wiedza o kulturze język angielski (obow.) język francuski język włoski

1B MATEMATYCZNO INFORMATYCZNY matematyka, informatyka, fizyka i astronomia język angielski (obow.) język rosyjski język niemiecki

1C JĘZYKOWY język angielski, geografia, historia język angielski (obow.) język niemiecki język hiszpański

1D SPORTOWO-TURYSTYCZNY geografia, biologia, wf język angielski (obow.) język rosyjski język niemiecki

1E BIOLOGICZNO-CHEMICZNY biologia, chemia, + j. łaciński 
i elementy ratownictwa przedmedycznego język angielski (obow.) język rosyjski język włoski

1F JĘZYKOWY język niemiecki, język polski,  historia język niemiecki (obow.) język angielski język francuski

1G MEDIALNY język polski, wos, informatyka język angielski (obow.) język niemiecki język francuski

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
• KOŁA PRZEDMIOTOWE ORAZ KOŁA ZAINTERESOWAŃ (NP. DZIENNIKARSKIE, TEATRALNE, STRZELECKIE, CHÓR  I INNE)
• KOŁO CARITAS I POMOC CHARYTATYWNA
• WYJŚCIA NA WARSZTATY, SPEKTAKLE TEATR., DEBATY
• WYJŚCIA KLASY MEDIALNEJ DO STUDIA TV KRAKÓW ORAZ REDAKCJI GAZET 
• PATRONAT MEDIALNY TELEWIZJI KRAKÓW I DZIENNIKA POLSKIEGO 
• UDZIAŁ W KONKURSACH, OLIMPIADACH, WYKŁADACH
• COROCZNY SZKOLNY FESTIWAL ARTYSTYCZNY (SZFA)
• Liczne wymiany z Niemcami, Wielką Brytanią, Francją i Turcją

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.xvlo.pl 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!

NIE MARTW SIĘ DOJAZDEM, W TRAMWAJU MOŻNA POCZYTAĆ!!!
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ARtystyczny TURniej Przedszkoli 
Dzielnicy XI, XII, XIII – 

ARTUR 2010
23 kwietnia miałam przyjemność zasiąść w jury Artystycznego Turnieju Przedszkoli Dzielnic XI, XII i XIII, ARTUR 2010.  Organizatorem konkursu jest

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego „Na Wrzosach ”oraz Rady Dzielnic XI, XII i XIII. W turnieju biorą udział dzieci z przedszkoli znajdujących się
na terenie w/w Dzielnic. W tym roku było ich dziesięć, z czego aż sześć z naszej „Dwunastki”, co świadczy o tym, że mamy bardzo utalentowane pociechy.
Wszystkie przedszkola walczą o puchar Przewodniczących Rad Dzielnic XI, XII i XII w konkursach: teatralnym i wokalnym. Każde przedszkole wybiera do pre-
zentacji w turnieju jeden zespół z kategorii teatralnej i dwa zespoły wokalne. Suma punktów z wszystkich prezentacji da ostateczny wynik i wskaże zwycięzcę. 

W tym roku prezentacje teatralne odbywały się jako pierwsze. W turnieju zaprezentowały się zarówno nowe spektakle, jak i dobrze znane  adaptacje
bajek. Tak więc zobaczyłam śmieszne „Bajki na opak” w wykonaniu Przedszkola nr 51, „O tym, jak Kasia niespodziankę zrobiła” Przedszkola nr 33, pouczający
„Sposób na nudę” Przedszkola nr 36, czy też „Wielki bal” w wykonaniu Przedszkola nr 129, który zachwycił pięknymi dekoracjami i strojami. Oprócz tego
pokazano „klasykę”: „Calineczkę” – Przedszkole nr 180,  „Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków” – Przedszkole nr 176, „Czerwonego Kapturka” – Przed-
szkole nr 35, a także ekologiczną „Baśń o pięciu smokach” (Przedszkole nr 11 i Przedszkole nr 49) oraz wariację na znane wiersze „W krainie Pana Brzechwy”
– Przedszkole nr 150. Większość przedszkoli postarała się nie tylko przygotować aktorsko dzieci, ale również dobrać odpowiednie stroje i scenografię.
Dzięki temu mam w pamięci kilka zachwycających ról i – mam nadzieję – kilka  przyszłych talentów scenicznych. Nie mogąc zdradzić wyników posiedze-
nia jury, powiem tylko, że komisja była w tym roku bardzo zgodna, choć szczególnej ocenie poddano zarówno aktorów, jak i „całokształt”. Najlepsze przed-
stawienia i tak będzie można podziwiać podczas koncertu laureatów, w MDK „Na Wrzosach” w dniu 29 maja. 

W imieniu organizatorów zapraszam na tą imprezę z myślą, że pośród licznych atrakcji dnia, warto też będzie posłuchać i popatrzeć na przedszkola-
ków. Nasze pociechy mają wiele talentów, dlatego warto rozwijać i wspierać je oraz kibicować im, bo daje to mnóstwo radości i satysfakcji. A więc – 
do zobaczenia. 

Patrycja Bień 


