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10 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” została zarejestrowana w sądzie 24 listopada 2000

roku, kiedy to doszło do podziału jednej z najstarszych, bo powstałej w 1929 roku spółdzielni mieszka-
niowej w Polsce czyli „Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. W wyniku podziału powstało pięć no-
wych spółdzielni w tym m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim”. 

Od tamtego wydarzenia mija właśnie 10 lat.
Dla uczczenia tego Jubileuszu, Zarząd Spółdzielni zorganizował dla wszystkich mieszkańców

osiedla okolicznościową imprezę artystyczną . Uroczystość ta miała miejsce 18 września. Widowisko
zostało profesjonalnie poprowadzone przez konferansjera Macieja Sergiusza Piotrkowskiego z Radia
RMF MAX. .Na imprezę przybyli zaproszeni goście miedzy innymi przewodniczący Rady Dzielnicy XII
Zbigniew Kożuch oraz vice przewodniczący Rafał Buchelt.

Mieszkańcy Nowego Prokocimia mogli oglądać niezwykłych artystów oraz brać udział w konkur-
sach i grach. Na scenie jako pierwsza wystąpiła grupa tańca nowoczesnego Hip-Hop 

Adrenalina z Klubu Kultury Zachęta. Następnie tancerze ustąpili miejsca Szkole Tańca As-Sport,
która zaprezentowała tańce towarzyskie, takie jak cha-cha, czy paso doble. 

Po tak gorącym i tanecznym początku, Prezes Spółdzielni Pan Zbigniew Socha, przywitał człon-
ków spółdzielni „Nowy Prokocim”, zaproszonych gości oraz wszystkich mieszkańców osiedla. Wspomi-
nając minione 10 lat Pan Prezes przypomniał jak wiele zmieniło się na osiedlu poprzez prace moderni-
zacyjne, techniczne, porządkowe oraz estetyczne. Ponadto podziękował wszystkim mieszkańcom
spółdzielni za dbanie o swoje budynki oraz ich otoczenie. Szczególnie podziękował uczestnikom co-
rocznego konkursu na „Najbardziej ukwieconą rabatę przed blokiem”. Otoczenia naszych budynków są
stawiane za wzór innym osiedlom mieszkaniowym, oraz były nagradzane i wyróżniane przez władze
miasta. Wszystkie te działania zmieniają „betonowe blokowiska” w przyjazne miejsce zamieszkania oraz
odpoczynku. Podziękował z okazji jubileuszu kolejnym Radom Nadzorczym za śmiałe innowacje i po-
pieranie inicjatyw Zarządu Spółdzielni oraz instytucjom, służbą miejskim, które dbają o porządek i bez-
pieczeństwo jak również tym wszystkim ,którym dobro osiedla leży mocno na sercu. 

Mieszkańcy osiedla, nie tylko podziwiali występy artystyczne. Wraz z zespołem Abba Song’s mogli
wspólnie śpiewać i tańczyć w rytm niezapomnianych przebojów muzycznych. Szczudlarze z Krakow-
skiego Teatru Ulicznego Scena Kalejdoskop w przedstawieniu „Serce Don Juana” zaprezentowali swoje
akrobatyczne umiejętności. Widowisko było pełne efektów: walka wręcz, dym, pochodnie, taniec na
szczudłach, klasyczna muzyka.

Dla najmłodszych aktorzy Sceny Kalejdoskop przygotowali konkursy (m.in. skoki na olbrzymiej
skakance) i rozdawali dzieciom balony z logo spółdzielni. Dzieci mogły również poszaleć na dmucha-
nej zjeżdżalni, w basenie pełnym kulek, na bujaku oraz na karuzeli. Starsi mogli spróbować swoich sił
na bokserze-kopaczu. Nie zabrakło też tradycyjnych piknikowych przekąsek.

Wieczór zakończył niezwykły koncert gwiazdy, którą był zespół muzyczny Trebunie- Tutki.  Dzięki
folkowym rytmom mieszkańcy Nowego Prokocimia poczuli się jak na Podhalu. Moc góralskiej muzyki
porywała do tańca nie tylko fanów tej kapeli, a „Śpiewka Juhasa”, „Hej Hanko” i inne utwory jeszcze długo
brzmiały wszystkim w uszach. Publiczność nagrodziła występ gromkimi owacjami, za co zespół od-
wdzięczył się bisami.

Izabela Kowalska-Piper
Klub Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim”

KORCZAKOWSKA REPUBLIKA DZIECIĘCA

DYLINIARNIA
wraz z

NIEPUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ
przy współpracy 

RADY DZIELNICY XII i SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41
ZAPRASZA DOROSŁYCH I DZIECI NA

DZIEŃ ZDROWIA
Pod patronatem dr Małgorzaty Radwan-Ballady
5 LISTOPADA (piątek) godz. 16.00, W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41, tel. 12 658 43 28
przy ul. Jerzmanowskiego 6 w Krakowie
W programie między innymi:
pomiar ciśnienia, cukru we krwi, kontrola wagi i wzrostu •przegląd stomatologiczny •  możliwość  konsultacji
i uzyskania porad medycznych • pokaz podstawowych ćwiczeń  rehabilitacyjnych • szkoła  chorych na astmę

• pokaz pierwszej pomocy • zdrowe odżywianie • kącik porad psychologa, konsultacje i zapisy • porady
dotyczące uzależnień • zapoznanie z problemem alienacji rodzicielskiej • możliwość konsultacji na temat
 pomocy w rozwiązaniu problemów rodzinnych i wsparcia w trudnej sytuacji  materialnej oferowanej przez 
KRD DYLINIARNIA • kącik z niespodziankami dla dzieci • konkursy, drobne nagrody

ZAPRASZAMY!
www.dyliniarnia.republika.pl, tel. 505573831 mail: krd56@op.pl

KRD DYLINIARNIA Profilaktyczny Program Prozdrowotny
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WYDARZYŁO SIĘ
w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim i nie tylko…

3.09 Zakończono odbiór robót w ogródku jordanowskim przy ul. Ale-
ksandry i Smolenia

9.09 Odbiór końcowy zadania pn „wymiana parkietu w SP nr 124” 
14.09 Dokonano odbioru remontu klatki schodowej w Przedszkolu 49
16 09 Zakończono remont ulicy Aleksandry
24 09 Komisja dokonała odbioru sanitariatów w przedszkolu nr 150
24-26 „XXI Famfilada Tor” i występ gwiazdy Alicji Majewskiej i Włodzimie-

rza Korcza 
29 09 Odebrano remont chodnika przy ul Mała Góra 16

Decyzja w sprawie ogrodzenia w Parku Aleksandry.
Na wniosek Rady i Zarządu Dzielnicy XII Powiatowy inspektor Nadzoru
 Budowlanego wszczął postępowanie administracyjne które miało spraw-
dzić zgodność postawionego ogrodzenia z obowiązującym prawem. W mie-
siącu wrześniu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał nakaz
rozbiórki ogrodzenie które zostało wybudowane bez zgody właściwego
 organu administracji. Jednakże należy mieć na uwadze fakt ze decyzja ta
nie jest decyzją ostateczną. 

Opracowanie: Zbigniew Kożuch

Sukcesy sportowców z Gimnazjum nr 29
Powodzeniem zakończył się udział uczniów Gimnazjum nr 29

w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży, czyli rywalizacji młodych
sportowców.  Gimnazjum nr 29 zajęło 18 miejsce (startowało 71
szkół) i niewątpliwie jest to wielki sukces, bo uplasowało się naj-
wyżej spośród gimnazjów Dzielnicy XII. 

Na tryumf złożyła się wspólna, mozolna, ale jakże owocna
praca nauczycieli wychowania fizycznego i uczniów z roku szkol-
nego 2009/2010.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyły reprezentacje pierw-
szoklasistów w piłce nożnej, które zdobyły pierwsze miejsce w Kra-
kowie, w piłce koszykowej – drugie miejsce oraz drużyna szachis-
tów – trzecie miejsce.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy uczestnikom zawodów,
a także Dyrekcji Gimnazjum nr 29 za wsparcie i propagowanie
sportu.

Zachęcamy miłośników sportu do wzięcia udziału w kolejnej edycji Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Proponujemy naszym uczniom w tym roku
szkolnym do czterech godzin dziennie zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym będą mogli poszerzyć swoje umiejętności sportowe i rzetelnie przygotować
się do rozgrywek.  STARTUJEMY!!!

Jadwiga Koźmińska
Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II, ul. Aleksandry 19, Kraków

Wycieczka do Dinozatorlandu
W środę 15 września odbyła się pierwsza w tym roku, wspólna wy-

cieczka wszystkich przedszkolaków (z budynku głównego i oddziału w te-
renie) do parku dinozaurów w Zatorze. Emocji było co niemiara. Zwie-
dzanie rozpoczęliśmy od spaceru ścieżką edukacyjną, którą oprowadzała
nas Pani Przewodnik. Dzieci z zachwytem patrzyły na wszystkie prezen-
towane wielkie okazy zwierząt w naturalnych rozmiarach, które ruszały
głowami i wymachiwały swoimi ogonami. Wszystkie eksponaty umiesz-
czone były na wyspach dzięki, którym mogliśmy wyobrazić sobie czasy
sprzed 65 mln lat. Ogromne, ruchome figury naturalnej wielkości prze-
niosły nas w świat znany do tej pory z książek i filmów. Mogliśmy się do-
wiedzieć, jakie odgłosy wydawały dinozaury, jaki prowadziły tryb życia,
czym się żywiły. Następnie zwiedzaliśmy muzeum szkieletów i skamie-
niałości. Kolejną atrakcją był przejazd mini pociągiem. Na koniec dzieci
szalały na placu zabaw. Wyprawa do parku dinozaurów z pewnością na
długo zostanie w naszej pamięci.

Anna Seń

1 miejsce w Krakowie w piłce nożnej 2 miejsce w Krakowie w piłce koszykowej
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Na LIV Sesji Rady Dzielnicy XII, Radni zaopiniowali pozytywnie uchwały
dotyczące rozdysponowania środków finansowych w roku 2010 na zada-
nia w zakresie: 
1. Prac remontowych infrastruktury sportowej osiedlowej i szkolnej,

w kwocie 27 200 zł :
1) Remont KS „Kolejarz – Prokocim” 14 000 zł.
2) Remont KS „Bieżanowianka” 13 320 zł. 

2. Lokalnych wydarzeń kulturalnych w rok 2011, w kwocie 16 700 zł: 
1) Familada 8400 zł
2) Dni Prokocimia 8300 zł
Zarówno modernizacja infrastruktury sportowej, jak i organizacja wy-

darzeń kulturalnych, są to inicjatywy bardzo oczekiwane przez mieszkań-
ców Dzielnicy. Za ich wspieraniem przemawia ogromna liczba uczestników
korzystających z obiektów sportowych (młodzieży i dorosłych), a także
uczestniczących w imprezach dzielnicowych: Familiadzie oraz Dniach Pro-
kocimia. 

Radni negatywnie zaopiniowali wydanie koncesji na sprzedaż napo-
jów alkoholowych kategorii ABC tj. o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do
18% oprócz piwa oraz powyżej 18% dla Firmy Handlowej „Anna” przy ul. Lilli
Wenedy 1 w Krakowie, z uwagi na bliską odległość sklepu od Przedszkola
Samorządowego nr 35 i gęstej zabudowy wielorodzinnej. 

Natomiast pozytywną opinię Rady Dzielnicy XII zyskał projekt budow-
lany parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Na Kozłówce 10 w Kra-
kowie. Budowa parkingu w tamtym rejonie, chociaż w minimalnym stop-

niu zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie miejsc postojowych na
 terenie osiedla Na Kozłówce. 

Radni przedstawili również w formie uchwały intencyjnej, listę najpil-
niejszych do realizacji w naszej Dzielnicy zdań inwestycyjnych, są to: 
1) Remonty ulic: Bieżanowskiej, Prostej, Lipowskiego, Solarzy, Ściegien-

nego, Alei Kardynała Wyszyńskiego, Alei Dygasińskiego. 
2) Modernizacja pętli autobusowej przy ulicy Aleksandry.
3) Wykonanie projektu modernizacji ulicy Mała Góra oraz Kosocicka. 
4) Budowa przepustów pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Seweryna

Udzieli, na osiedlu Kabel, w rejonie ulicy Dworcowej. 
5) Modernizacja koryta rzeki Serafy od mostu kolejowego do Wieliczki do

jej ujścia do Wisły.
6) Budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 29. 
7) Budowa parku Aleksandry i Parku Rzecznego Drwinka. 
8) Budowa basenu przy ulicy Kurczaba.
9) Budowa ulicy łączącej ulicę Złocień z ulicą Domagały.
10) Budowa przedszkola na osiedlach Złocień i Rząka. 
11) Wykonanie projektu połączenia drogowego między ulicą Sucharskiego

a osiedlem Złocień oraz budowa przystanku kolejowego dla osiedla
Złocień. 

12) Dokończenie modernizacji ul. Jerzmanowskiego. 

Radni zawnioskowali o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa na
rok 2011 w/w zadań. 

Opracowanie: Patrycja Bień 

Z PRAC RADY DZIELNICY XII

Jako Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” postanowiliśmy
przedstawiać ludzi z naszego otoczenia, którzy ze względu na swoje pasje
oraz dokonania życiowe zasługują na to aby ich bliżej poznać. Wielu z nas,
lub naszych sąsiadów ma ciekawe pasje życiowe o których do tej pory mało
kto wiedział, gdyż są to przeważnie osoby skromne. Postaramy się razem
z naszymi sympatykami aby nie były dłużej osobami anonimowymi .

Jednym z takich ciekawych mieszkańców Nowego Prokocimia jest Pan
Józef Misiarz, niepozorny rencista, którego wielu z nas codziennie od lat
spotyka na osiedlu, nie wiedząc nic więcej o tym człowieku. Pan Józef to
człowiek, który w swoim skromnym życiowym zaciszu uprawia swoją pasję,
czyli bierze udział w biegach ulicznych, przełajowych oraz maratonach.
A przebiec maraton, czyli 42km i 195 metrów to wyczyn godny uwagi i usza-
nowania. Kilka miesięcy temu w przypadkowej rozmowie dowiedziałem się
że brał on już udział w kilkudziesięciu biegach ulicznych, przełajowych, oraz
ukończył cztery pełne maratony. Gdy pewnego dnia zaprosił mnie do swo-
jego mieszkania przy ulicy Kurczaba i pokazał zdobyte trofea, czyli dyplomy
oraz pamiątkowe medale jakie otrzymał za ukończenie kilkudziesięciu im-
prez biegowych byłem naprawdę mile zaskoczony. 

Pan Józef osoba niepełnosprawna, rencista z powodu swoich skromnych
możliwości finansowych zwrócił się do naszego stowarzyszenia o wsparcie
przy zakupie potrzebnego sprzętu sportowego. Zarząd stowarzyszenia
w dniu 28.09.2010 roku przychylił się do jego prośby i postanowił zakupić
profesjonalny sprzęt oraz przekazać go uszczęśliwionemu biegaczowi. Pan
Józef natomiast obiecał że od nowego 2011 roku będzie startował w zawo-
dach w koszulce z logo Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”.

Jeden z pierwszych i najpoważniejszy sprawdzian Pana Józefa Misiarza
to udział w X jubileuszowym „Cracovia Maraton-2011” w dniu 17 kwietnia
2011 roku.

Życzymy Panu Józefowi Misiarzowi powodzenia, będziemy go dopin-
gować i… pewnie jeszcze nie raz mu pomożemy!

Mieczysław Lasota
Stowarzyszenie Nowy

Prokocim 
”Przyjaciele”

Ludzie niezwykli – nasi znani i nieznani sąsiedzi!
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1. Dlaczego taki konkurs?
a) żyjemy w czasie podważania wartości małżeństwa i rodziny oraz

walki z Krzyżem i z tradycjami wychowania chrześcijańskiego
i patriotycznego.

b) nasila się proces podważania autorytetów duchowych i moral-
nych, szczególnie księży.

c) w roku 2010 jest m.in. Rok Kapłański, 50. Rocznica Obrony Krzyża
w Nowej Hucie, beatyfikacja Ks. Jerzego Popiełuszki, Kapłana Mę-
czennika i oczekiwanie na beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II. 

Te znaki czasu wyzwalają nadzieję, że tak jak było, jest i będzie
„W krzyżu zwycięstwo Miłości"

2. Co jest celem Konkursu?
a) ukazanie duszpasterskiej troski i poświęcenia kapłanów w obro-

nie życia i godności człowieka i rodziny,
b) wskazanie roli kapłanów wspierających rodziców w kształceniu

i wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu wierności Bogu, Koś-
ciołowi i Ojczyźnie,

c) świadectwa ludzi świeckich w obronie krzyża i wiary oraz war-
tości narodowo-patriotycznych.

d) ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców.

3. Konkurs przeznaczony jest dla:
a) uczniów wszystkich szkół: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła

ponadgimnazjalna,
b) studentów i osób dorosłych.
c) możliwe są również prace zbiorowe, rodzinne i inne grupowe.

4. Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła: 
„W krzyżu zwycięstwo Miłości”. Tę myśl należy rozwinąć na przykład-
zie życia sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki lub innych kapłanów oraz
ludzi świeckich, obrońców krzyża i wiary, znanych autorowi lub jego
rodzinie czy bliskim.
Cenną pracą będą świadectwa z własnego życia.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie utworu w dowol-
nym gatunku literackim poezji, prozy, a zwłaszcza świadectwa, relacji,
wspomnienia.
Do konkursu można zgłaszać również opracowania słowno-muzyczne.
Praca nie powinna przekraczać czterech stron maszynopisu A4.

6. Uczestnik może zgłosić do konkursu pracę dotąd niepublikowaną i nie
nagrodzoną.

7. Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą
 następujące dane:
a) imię i nazwisko oraz wiek autora lub autorów,
b) dokładny adres szkoły lub adres domowy i numer telefonu,
c) imię i nazwisko nauczyciela (lub innej osoby), pod kierunkiem

którego praca została wykonana albo zaznaczyć, że została wy-
konana samodzielnie (w tym przypadku należy podać dokładny
adres autora pracy).

8. Prace będą oceniane pod względem:
a) oryginalności,
b) wartości świadectwa historycznego,
c) wartości artystycznych,
d) poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej.

9. Komisje etapu szkolnego bądź parafialnego, w przypadku utworzenia
takich, dokonują oceny zgłoszonych prac i przekazują najlepsze na
adres organizatora.

10. Prace nadsyłane do poszczególnych etapów nie będą zwracane.

11. Terminy:
a) Prace należy przesłać w terminie do 10 października 2010 r.

na adres: Akcja Katolicka przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny
30-837 Kraków ul. Aleksandry 1, z dopiskiem: Konkurs Literacki
FAMILIA 2010. 

b) Przewiduje się uroczyste zakończenie konkursu, połączone z wrę-
czeniem nagród i wyróżnień, w niedzielę 14 listopada 2010 r.
w czasie II Ogólnopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej
w Nowej Hucie. 

12. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Najciekawsze
prace zostaną opublikowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.

Koordynacja konkursu: szubryt@wp.pl, tel.12-658-83-11
stefan.majerczak@gmail.com, tel. 608 345 139, 12-657-06-13

Konkurs Literacki FAMILIA 2010 „W krzyżu zwycięstwo Miłości"

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej pod Wielką
Krokwią w Zakopanem w dniu 6 czerwca 1997 r. tak zwrócił się do Polaków:

„Ojcowie Wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi
i trwa(...). Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w Wa-
szych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujemy Bożej Opatrz-
ności za to, ze krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on
tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i naro-
dowej tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze ko-
rzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu
znalazła swój najgłębszy wyraz”. Na zakończenie zaś powiedział: „Trzeba ,ażeby
cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie,
słyszała i powtarzała: Sursum corda - W górę serca! Amen”. 

Wołanie Jana Pawła II szczególnie zobowiązuje nas Polaków do obrony
chrześcijańskich wartości, godności każdego człowieka i jego praw - w Pol-
sce, Europie i świecie. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który
kwestionuje prawo obecności krzyża w klasach szkolnych we Włoszech, wy-
wołał głosy zaniepokojenia i sprzeciwu: parlamentów, rządów i różnych śro-
dowisk w wielu krajach, także w naszej Ojczyźnie. Warto tutaj wymienić: 
– Uchwałę Sejmu RP z dnia 3 grudnia 2009 r. „W sprawie ochrony wolności

wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy”, 
– Rezolucję Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada

2009 r. o szacunek dla krzyża,

– List Pasterski Episkopatu Polski na Niedziele Świętej Rodziny – 27 grud-
nia 2009 r. „BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”,

– Stanowisko Akcji Katolickiej.

Wielu kapłanów, ludzi świeckich wykazało się bezprzykładnym po-
święceniem, wręcz heroizmem, tracąc nieraz życie, w obronie krzyża i wiary,
godności człowieka i rodziny.

Uczestnicy, świadkowie tego czasu, który wspominamy, są nam teraz
bardzo potrzebni. Nam i następnym pokoleniom. Żyją wśród nas, w naszych
rodzinach, w sąsiedztwie. Niejednokrotnie skromnie, w zapomnieniu.
Ocalmy od zapomnienia, uwiecznijmy te świadectwa. 

To jest celem Konkursu Literackiego FAMILIA 2010 ”W krzyżu zwycię-
stwo Miłości” organizowanego przez Akcję Katolicką przy Sanktuarium Na-
jświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie przy współpracy Dziel-
nic: XII Bieżanów - Prokocim i XVIII Nowa Huta. 

W imieniu Organizatorów zapraszamy i zachęcamy wszystkich, dzieci,
młodzież i dorosłych, do wzięcia udziału w tym Konkursie .

Zbigniew Kożuch Stefan Majerczak
Przewodniczący Rady i Zarządu Wiceprezes Akcji Katolickiej
Dzielnicy XII Bieżanów –Prokocim Archidiecezji Krakowskiej

„Zło dobrem zwyciężaj” – ocalmy pamięć o bohaterach. „Bądźmy świadkami Miłości”

Organizator konkursu: Akcja Katolicka przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie
Współpraca: Dzielnica XII Miasta Krakowa Bieżanów-Prokocim, Dzielnica XVIII Miasta Krakowa Nowa Huta
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Trudno uwierzyć, że to już po raz XXI udaje się zmobilizować siły wszyst-
kich ludzi dobrej woli, aby FAMILIADA ToR mogła się odbyć. Może to zasługa
patronatu, w końcu sprawuje go nie byle kto a sam Święty Michał Archanioł
i sługa Boży Jan Paweł II w honorowym towarzystwie Kardynała Stanisława
Dziwisza Metropolity Krakowskiego, wspierani przez Radę Dzielnicy XII
M. Krakowa z Przewodniczącym Panem Zbigniewem Kożuchem. A może to
nasza odpowiedź na zadanie postawione przez Papieża Polaka Jana Pawła II:
Musicie wygrać walkę o rodzinę. To hasło pozwala nam przeżywać święto
solidarnej i wspólnej Troski o rodzinę, jaka łączy wszystkie pokolenia.

Dzięki mediom takim jak: Radio Kraków, TV Kraków, Dziennik Polski,
Nasz Dziennik, Dwunastka i Nasza Familia, dowiaduje się o naszym przed-
sięwzięciu nie tylko Kraków, ale Małopolska i inne regiony Ojczyzny.

Rok 2010 jest rokiem wyjątkowym ze względu na tragiczne wydarze-
nia i wielkie rocznice, co pozwoliło nam sformułować temat Familiady: 

WDZIĘCZNOŚĆ I PAMIĘĆ. WIERNOŚĆ I PATRIOTYZM. 
1410 – 1920 – 1940 – 1980 – 2010

Przez lata wypracowane dobre tradycje, sprawdzone pomysły, działania
służące rodzinom, pozwoliły zgromadzić i przeznaczyć dochód  Familiady
2010 na Stypendia ToR dla najbardziej pracowitych uczniów  naszych szkół
osiedlowych.

Program Familiady przebiegał według ustalonego scenariusza.

Piątek – 24 września – pierwszy dzień Familiady był czasem modlitwy
i pielgrzymowania. Rozpoczął się w godzinie Miłosierdzia, w Bazylice San-
ktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie sprawowana była Msza Św. w intencji
rodzin z udziałem młodzieży gimnazjalnej i dzieci klas trzecich z rodzicami.
Piątkowy wieczór zakończyła VI Piesza Pielgrzymka z Łagiewnik do San-
ktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie, prowadzona przez
Ks. Prałata Józefa Jakubca.

Familiadowe święto to wiele atrakcji. Wśród nich loteria fantowa.
Zbiórka fantów trwała przez dwa tygodnie. Wart rozpropagowania jest po-
mysł licealistów, którzy przeznaczyli od każdej klasy swoje Dary Serca, ku-
pując przedmioty i artykuły szkolne i przekazując je do losowania.

Sobota – 25 września – kolejny dzień Familiady poświęcony jest na jar-
mark, imprezy sportowe i wieczorny koncert.

W promieniach słońca rozkładali namioty wystawcy, którym pomagali
uczniowie klas wojskowych z XXV LO i gromadzili się uczestnicy zawodów
sportowych na boiskach Klubu Sportowego Baszta. Jedna z konkurencji – Bieg
o Puchar Przewodniczącego Dzielnicy XII – cieszyła się powodzeniem. Trasa
wiodła osiedlowym deptakiem, zatem niezbędne było zabezpieczenie jej i tu
z pomocą przyszli mundurowi – licealiści. Można też było rodzinnie i indywi-
dualnie powiosłować na ergometrze bądź zagrać w siatkówkę czy koszykówkę.
Zwycięscy uhonorowani zostali nagrodami. Przygotowanie zawodów spraw-
nie koordynowali nauczyciele z Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II.

Wieczorem zostaliśmy zaproszeni do Sanktuarium Najświętszej Rodziny
na koncert ALICJI MAJEWSKIEJ i WŁODZIMIERZA KORCZA. IV w tym roku kon-
cert zorganizowany został przez Parafię Najświętszej Rodziny i jej Kustosza
Ks. Prałata Józefa Jakubca, Podgórski Dom Kultury z P. Dyr. Martą Perucką-
Tytko, ZSO nr 12 i P. Dyr. Hanną Łanuszką oraz Radę Dzielnicy XII z jej Prze-
wodniczącym P. Zbigniewem Kożuchem na czele. Impreza nie mogłaby się
odbyć, gdyby nie jej sponsorzy: INSTAL KRAKÓW – realizator wielu inwesty-
cji budowlanych min. Osiedla Nowy Przewóz; WĄSBUD – realizator inwesty-
cji komunalnych, Restauracja OGRÓD SMAKÓW – ul. Bieżanowska 66A, za-
praszająca na wyśmienite dania kuchni polskiej i włoskiej we wszystkie dni
tygodnia, FOCUS FASHION – generalny dystrybutor produktów szwedzkich
w Polsce znanej marki Bjorn Borg, posiadający w swej kolekcji klasyczne
i sportowe wzory toreb damskich i męskich. Artyści, znani z piosenki refle-
ksyjnej, uczcili u Najświętszej Rodziny 31 rocznicę współpracy.

Przetrzymamy to wszystko kochani, 
Nie sama nikczemność jest w nas…
Jeszcze dłoń się wyciągnie ku zgodzie,
Jeszcze serce do innych serc lgnie,
Jeszcze humor nie zginął w narodzie
Nie damy się… – zapewniali ze sceny.
A w innej piosence przekonywali:
To nie sztuka wybudować nowy dom,
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę.

„Dom z duszą możliwy jest dzięki miłości i modlitwie „Ojcze nasz” –
skomentował Ks. Prałat Józef Jakubiec po wysłuchaniu występów, dziękując
i składając gratulacje Piosenkarce i jej Kompozytorowi. 

Koncert poprowadzili utalentowani uczniowie klasy artystycznej,
 maturzyści XXV LO: Izabela Przetocka i Piotr Wajda.

Niedziela – 26 września – Dzień odpustu Św. Michała Archanioła w San-
ktuarium Najświętszej Rodziny. Kulminacyjnym punktem świętowania była
suma odpustowa celebrowana przez Ks. Bp. Bronisława Bernackiego z Ode-
ssy. Biskupa diecezji odesko-symferopolskiej. 

Punktualnie o 15.00 wyruszył Korowód Anielski spod Domu Kultury
przy ul. Aleksandry, do ZSO nr 12 przy ul. Telimeny, prowadzony przez
 Orkiestrę Dętą z Podstolic pod dyrekcją P. Stanisława Gawora. W tym roku
 figurom Aniołów przygotowanym przez Przedszkola: 180, 176 i 28 towa-
rzyszyły proporce rycersko-anielskie ze Szkół Podstawowych 24 i 111, Gim-
nazjów 29 i 30, oraz XXV LO. W swej wędrówce Korowód tradycyjnie
 zatrzymał się przy Dębie Jana Pawła II na apel przygotowany przez uczniów
Gimnazjum nr 29.

Pogoda po raz pierwszy wystawiła nas na próbę, zaczęło padać, ale
 byliśmy uzbrojeni w parasole. Dźwięki papieskich piosenek odpędziły
chmury i mogliśmy spokojnie udać się do sceny familiadowej przy ZSO nr 12
– ul. Telimeny 9

Scenografia estrady odwoływała się do historii i jej wielkich wydarzeń.
Młodzież z G nr 30 i XXV LO pod opieką nauczycieli wykonała rycerskie tar-
cze z inicjałami organizatorów XXI Familiady ToR, dwa pokaźnych rozmiarów
miecze, nawiązujące do bitwy pod Grunwaldem oraz kilkumetrowe hasło
z napisem widocznym z okolicznych bloków osiedla Bieżanów.

Na placu apelowym przy budynku ZSO nr 12 orkiestra wykonała swój
mini koncert i nastąpiło oficjalne otwarcie występów estradowych przez
Ks. Prałata Józefa Jakubca i gospodarza obiektu P. Dyr. Hannę Łanuszkę, po
czym obejrzeliśmy musztrę w wykonaniu kl. III wojskowej z XXV LO i uczest-
niczyliśmy we wciągnięciu na maszt PROPORCA FAMILIADOWEGO. Następ-
nie, zgodnie z ustalonym przez gospodarzy estrady scenariuszem, prezenta-
cje rozpoczęły Przedszkola: 180, 176 i 28. Najmłodszych uczestników
zobaczyliśmy w inscenizacji, piosenkach i tańcu. Widownia wypełniła się po
brzegi rodzinami i opiekunami wykonawców. Szkoły Podstawowe: 24 i 111
zaprezentowały się przez swoich utalentowanych solistów. Liczna grupa
z Oratorium wykonała układy taneczne. Zaskoczeniem dla widowni był pokaz
interwencji w wykonaniu uczniów jednej z klas wojskowych XXV LO. Atrakcje
towarzyszące estradzie tj. pokazy Straży Pożarnej, stoisko MDK – malowanie
twarzy i wesołe miasteczko gromadziły wielu zainteresowanych. Pięknie za-
brzmiały i licznie wypełniły scenę połączone CHÓRY z Gimnazjum nr 29 i Gim-
nazjum nr 30 w patriotycznym koncercie. Nie zabrakło też wyróżniających się
solistów. Na scenie rozbłysły reflektory a Krakowska Szkoła Sportowa SMOK ,
swoim pokazem jak zwykle, skupiła mnóstwo  entuzjastów. Widowni nie uby-
wało, mimo iż z ciemnych, ciężkich chmur  zaczął siąpić deszcz, bo oto na es-
tradę wypadli tancerze hip hopowi: z XXV LO i MDK z ul. Aleksandry, którzy
swoją żywiołowością rozgrzewali, nadciągających jeszcze przed losowaniem
widzów. Po takiej utracie energii można się było posilić w szkolnym bufecie. 

Powtarzalność to cecha charakterystyczna szkoły…
Budowanie, burzenie i odbudowywanie to cechy historii…
Wzloty i upadki to zachowania człowieka…
Feniks to wzlatywanie z popiołów do gwiazd…
… tak konferansjerzy zapowiedzieli finałowy występ estradowy czter-

dziestoosobowej grupy młodzieży z klas: artystycznych, wojskowych i eko-
logicznych XXV LO w widowisku choreograficznym pt. FENIKS.

Familiada ToR 2010
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Po występie Szkolnego Teatru wręczone zostały STYPENDIA dziesięciu
wyróżniającym się uczniom naszych osiedlowych szkół przez Przewod-
niczącego Kapituły Stypendialnej Ks.Prałata Józefa Jakubca. Wśród nagro-
dzonych znalazło się po dwóch wyróżnionych uczniów z każdej osiedlowej
szkoły. Natomiast już w strugach deszczu, ale w gorącej atmosferze i przy
licznym udziale widowni, odbyło się losowanie nagród głównych.

Szczęśliwcy wylosowali min.:
– rower ufundowany przez AUTO ROBOT SYSTEM Bogusława Bułata;
– weekendy w Szczawnicy u Państwa Majerczaków: Józefy i Stefana ,

Małgorzaty i Piotra;

– mikrofalówkę, odkurzacz, odtwarzacz DVD – nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Parafię Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym
Bieżanowie.
Wszystkim sponsorom i przyjaciołom Familiady wyrażamy ogromną

wdzięczność – staropolskim Bóg zapłać za Dary Serca, Organizatorom
i uczestnikom gorące podziękowania. Wszystkich mieszkańców osiedla
a zwłaszcza rodziny zapraszamy do współtworzenia kolejnych Familiad
i wspierania nowymi inicjatywami, pomysłami.

Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa

Sponsorzy Koncertu:

RESTAURACJA OGRÓD SMAKÓW 
TO ZNAKOMITE POŁĄCZENIE 

TRADYCYJNEJ KUCHNI POLSKIEJ 
I DAŃ KUCHNI WŁOSKIEJ

Restauracja OGRÓD SMAKÓW urzeknie Państwa gustownym wnętrzem,
smaczną kuchnią, miłą i profesjonalną obsługą  a także atrakcyjnymi cenami.
Zapraszamy Państwa  do zorganizowania w Naszej restauracji różnych
imprez okolicznościowych: chrzcin, komunii, styp, spotkań biznesowych i innych.

Wszystkie pozycje Naszego menu dostępne są na stronie internetowej: 
www.ogrod-smakow.com.pl

RESTAURACJA OGRÓD SMAKÓW
UL. BIEŻANOWSKA 66A, 30-812 KRAKÓW
TEL: 012 264 72 60, kom. 519 516 919
ZAPRASZAMY CODZIENNIE W GODZINACH 11.00 – 23.00
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Konkurs zorganizowała Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Krakowie oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty, Małopol-
skim Urzędem Wojewódzkim i Małopolskim Urzędem Marszałkowskim.
Celem konkursu jest, między innymi, promowanie wszelkich inicjatyw, które
ograniczą zagrożenia w ruchu drogowym czyhające na dzieci i młodzież do
lat piętnastu. Organizatorzy Konkursu popierają ideę wyposażania uczniów
w elementy odblaskowe i pragną zachęcić dzieci do ich noszenia.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 24 w Krakowie wraz z nauczycielami
w trosce o bezpieczeństwo swoich uczniów na drodze, podjęła wyzwanie i przy-
stąpiła do Konkursu. Hasło „Odblaskowa Szkoła” znalazło się w programie wy-
chowawczym placówki. Już w pierwszych dniach września w ramach akcji pro-
filaktycznej na korytarzach zawisły plakaty i tablice tematyczne popularyzujące
znajomość znaków drogowych i bezpieczne poruszanie się na drodze, a także
elementy odblaskowe, które w tak prosty sposób mogą uchronić dziecko przed
wypadkiem. Wychowawcy na lekcjach przeprowadzili pogadanki dotyczące
tego tematu, a na pierwszym w tym roku szkolnym zebraniu z rodzicami – przy-
pomnieli o obowiązku noszenia przez dzieci elementów odblaskowych.

Uczniowie chętnie zapisywali się na zajęcia pozalekcyjne do dwóch kół
zainteresowań: „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” i „Pierwsza Pomoc
Przedmedyczna”. Licznie wzięli udział w przeprowadzonych przez nauczy-
cieli konkursach wewnętrznych. W konkursie wiedzy na „Znajomość Zasad
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” uczestniczyło 29 osób. Zwyciężyli:
Kamil Matras z klasy 5 B i Michał Woszczyk z klasy 6 A . Zakazy i nakazy do-
tyczące ruchu drogowego i znajomość znaków drogowych młodzi ludzie
mogli zastosować w praktyce biorąc udział w konkursie na „Najlepszego Ro-
werzystę Szkoły”, którym został Szymon Mik z klasy 6 A.

I wreszcie konkurs plastyczny na plakat zatytułowany „Odblaskowa
Szkoła – Bądź Widoczny na Drodze”, w którym wzięło udział ponad stu
uczniów, a prace oceniano w dwóch kategoriach. W kategorii klas pierw-
szych, drugich i trzecich I miejsce zajęli ex aequo: Natalia Wróbel z klasy 1 B
i Maksymilian Babik z klasy 3 C. W kategorii klas czwartych, piątych i szó-
stych zwyciężyły prace: Jakuba Wróbla z klasy 5 C i Tomasza Ćwieka z klasy
5 A. Komisję zachwyciła różnorodność technik plastycznych i wysoki po-
ziom artystyczny plakatów. 

Wystawa nagrodzonych prac stała się częścią obchodów Święta Szkoły
dnia 29 września 2010 r. Podczas uroczystej akademii wręczone zostały
wszystkim laureatom nagrody i ciekawie zaprojektowane dyplomy, których
tło tworzył plakat Policji Drogowej. W tym dniu wszyscy uczniowie wysłuchali
wykładu przedstawiciela Policji, który mówił o tym, jak ważną rolę odgry-
wają elementy odblaskowe w ruchu drogowym i dlaczego noszenie ich ma
tak głęboki sens. Każdy uczeń naszej szkoły zachęcony i zmotywowany do
noszenia, otrzymał taki element na własność. Artystyczną oprawą wykładu
stał się „Odblaskowy taniec”, zaprezentowany przez zespół taneczny szkoły,
do którego należą uczennice z klas piątych i szóstych. Trzy dni wcześniej
układ ten mogła podziwiać szeroka publiczność „Familiady TOR 2010”. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej
w Krakowie mogą być dumni z tego, że ich szkoła znalazła się wśród 305
szkół w województwie małopolskim, które przystąpiły do Konkursu „Od-
blaskowa Szkoła”. Dzięki niemu dzieci i młodzież do lat piętnastu będą
mogły stać się mądrzejszymi i bardziej odpowiedzialnymi za życie swoje
i innych uczestnikami ruchu drogowego.

Ewa Gilewska 
(nauczycielka j. polskiego w SP nr 24) 

ODBLASKOWA SZKOŁA

1. Do końca października Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
ma wykonać oświetlenie ul. Agatowej na osiedlu Złocień. 

2. W miesiącu październiku Z I K i T przeprowadzi badania przepływu pa-
sażerów korzystających z autobusu kursującego z osiedla Złocień do
pętli autobusowej przy ul. Aleksandry, celem sprawdzenia czy uru-
chomienie tej linii był zasadne.

3. Z powodu braku środków finansowych nie będzie wykonana sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bieżanowskiej z ul. Morawiańskiego,
mimo że w ciągu ostatnich trzech lat zostało zanotowanych tu 6 zda-
rzeń drogowych w tym w maju 2010 r. jeden wypadek śmiertelny na
przejściu dla pieszych. Z tych samych powodów nie zostanie wyko-
nana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Bieżanowskiej z ul. Pro-
stą mimo że obok znajduje się Szkoła Podstawowa nr 61. 

4. W parku Lilli Wenedy, przy ul. Okólnej i Teligi ZIKIT prowadzi prace po-
rządkowe przy usuwaniu połamanych przez wichurę drzew. Zakoń-
czenie prac przewidywane jest na 30 października. 

5. W wyniku kilkakrotnych interwencji Z I K i T do końca października pla-
nuje wyremontować zdewastowaną w latach ubiegłych pompownię
oraz zakupić nowe urządzenia które zostaną zmontowanie w stawach
w parku Lilli Wenedy. Rozwiązanie to pozwoli skutecznie odprowadzać
nadmiar wody – po większych opadach woda wylewająca się ze stawu
zalewa dwie posesje przy ul. Bieżanowskiej.

6. W odpowiedzi na moją interpelację w sprawie wykonania prac kon-
serwatorskich zniszczonego przydrożnego krzyża stojącego na skar-
pie przy skrzyżowaniu ul. Bieżanowskiej z ul. Ściegiennego, ZIKIT

 poinformował że nie posiada w tej chwili środków finansowych, oraz że
Krzyż został wpisany dopiero na 36 miejsce obiektów wymagających
prac konserwatorskich. W związku z tym że nie ma gwarancji że takie
prace zostaną wykonane w 2011 r. wystąpiłam do ZIKT z wnioskiem
o wykonanie wyceny potrzebnych prac konserwatorskich. Rada Dziel-
nicy może w przyszłym roku przekazać całość lub część środków
 finansowych na ten cel. Krzyż został wykonany w 1878 r. przez ludo-
wego twórcę i należy do rzadkich przykładów twórczości snycerskiej.

7. Zarząd Infrastruktury Sportowej kontynuuje prace przy budowie „Or-
lika”, dla XV Liceum Ogólnokształcącego przy al. Dygasińskiego. Otwar-
cie kolejnego nowego nowoczesnego obiektu sportowego w naszej
dzielnicy nastąpi jeszcze jesienią br. 

8. W październiku rozpocznie się budowa basenu przy ul. Kurczaba.
Na rozpoczęcie budowy Rada Miasta Krakowa przeznaczyła we wrześ-
niu br. potrzebne środki finansowe. 

9. W odpowiedzi na moją kolejną interpelacje ws modernizacji ul. Prostej
w dniu 7 września otrzymałam odpowiedź że ZIKT „złoży odpowied-
nie wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego
zadania w projekcie budżetu Miasta Krakowa na 2011 r.”. Podejmę ko-
lejne działania aby w budżecie na rok 2011 znalazły się również środki
budżetowe na modernizacje ul. Solarzy i ul. Lipowskiego.

10. W budżecie miasta na rok 2011 znajdą się również środku finansowe na
przebudowę zniszczonego powodzią odcinak ul. Bieżanowskiej 

Grażyna Fijałkowska

WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej w Krakowie biorą udział w Konkursie „ODBLASKOWA SZKOŁA”



Październik 2010 9

Już po raz kolejny dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w akcji
„Sprzątanie Świata”. W tym roku akcja miała tytuł – „Chrońmy bioróżnorod-
ność – segregujmy odpady”. W porządkowaniu terenu wokół przedszkola
brało udział 60 przedszkolaków. Dzieci zostały pouczone o bezpieczeństwie
podczas sprzątania (zakaz zbierania igieł, strzykawek, potłuczonego szkła).
Każde dziecko otrzymało foliowe rękawice zabezpieczające przed zanie-
czyszczeniami rąk, które przygotowała dla przedszkolaków Rada Dziel-
nicy XII. Praca przebiegała bardzo sprawnie, a stan czystości pozostał wy-
śmienity. Mamy nadzieję, że tego typu działania ukształtują w dzieciach
postawy ekologiczne w przyszłości.

Anna Sambor

Sprzątanie Świata z udziałem
 Przedszkola nr 49 „Wróbelka Elemelka”

Z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada

ZOSTANIE ZORGANIZOWANY 
VIII MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

13 – 14 LISTOPADA 2010 ROKU

W AULI KOŚCIOŁA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Kraków, os. Szklane Domy 7

***
Patronat honorowy: 

J. Em. Ksiądz Kardynał STANISŁAW DZIWISZ – Metropolita Krakowski
PIOTR BOROŃ – pomysłodawca przeglądu 

* * *
Sobota 13 listopada 2010 r. od godz. 9.00 

MAŁOPOLSKI KONCERT PRZEGLĄDOWY
po którym jury wyłoni reprezentantów Małopolski 

na II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

Niedziela 14 listopada 2010 roku
II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej 

KONCERT GALOWY 
poprzedzony Mszą Świętą za Ojczyznę o godzinie 14.30 

z udziałem wyróżnionych chórów, zespołów, solistów oraz zaproszonych artystów. 

* * *
Organizatorzy przeglądu:

Akcja Katolicka i Katolickie Stow. Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej
Małopolski Kurator Oświaty
Dzielnica XVIII Nowa Huta

Parafia Mb Częstochowskiej
Centrum Młodzieży im. Dra Henryka Jordana 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
* * *

Pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 20.10.2010 r. 
(obowiązuje termin wpłynięcia zgłoszenia) na adres:

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta, os. Centrum B bl.6, 31-927 Kraków,
tel/fax 12 644 78 40; e-mail; rada@dzielnica18.krakow.pl

Strony internetowe: www.kuratorium.krakow.pl www.akr.diecezja.pl

W zgłoszeniu prosimy podać – karta zgłoszeniowa w załączeniu:
1. Nazwę chóru, zespołu wraz z nazwiskami wykonawców, solistów, opiekunów,

2. Adres i telefon kontaktowy, e-mail,
3. Propozycje, co najmniej pięciu pieśni, w tym jednej powstałej po 1945 r.

4. Krótka informacja o uczestniku, przydatna do prezentacji.

Organizatorzy dokonają wyboru dwóch pieśni do przeglądu.

Przegląd realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

POLONIA SEMPER FIDELIS
VIII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej
II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

Celem przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni pat-
riotycznej, tak wśród dorosłych jak i wśród dzieci i młodzieży, ze wszystkimi
jej aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi, a w szczególności:
– zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, religią, tradycją

i obyczajami,
– uświadomienie i zrozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych

w życiu człowieka,
– włączenie wartości narodowo-patriotycznych we własną hierarchię

wartości.

W dotychczasowych przeglądach brało udział po ok. dwudziestu chó-
rów, zespołów i po kilkunastu solistów. W poprzednich siedmiu przeglądach
wzięło udział łącznie ponad 4 tysiące osób śpiewających. Przewodniczącym
Jury jest Prof. Rafał Marchewczyk.

Jedną z atrakcyjniejszych nagród jest każdorazowo dwutygodniowy
wyjazd na warsztaty artystyczne do Francji.

W tym roku obok VIII MPPP organizujemy II Ogólnopolski Przegląd
 Pieśni Patriotycznej, w którym, obok uczestników z całej Polski, biorą udział
zakwalifikowani przez jury laureaci VIII MPPP.

Dla licznie obecnych, szczególnie dzieci i młodzieży to wspaniała  lekcja
wiary, historii i patriotyzmu – tak podsumowują kolejne edycje przeglądu
jury, organizatorzy, uczestnicy i widzowie.

Zapraszamy chóry, zespoły, solistów: szkół, domów kultury, parafii,
 stowarzyszeń i innych organizacji do uczestnictwa w VIII Małopolskim Prze-
glądzie Pieśni Patriotycznej.

W imieniu Zespołu Organizacyjnego 
Stefan Majerczak, 

wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej
koordynator Przeglądu
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W odpowiedzi na kolejną interpelacje w sprawie harmonogramu
działań ws zabezpieczenia Starego Bieżanowa i osiedla Złocień przed po-
wodzią spowodowaną wylewaniem rzeki Serafy otrzymałam odpowiedź,
którą poniżej we fragmentach przytaczam: 

Odnosząc się do wniosku o podjęcie działań, które zabezpieczą osiedla
Bieżanów Stary i Złocień, uprzejmie informuję, że w sierpniu 2010 r., ze środ-
ków Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, został
opracowany projekt udrożnienia wraz z umocnieniem koryta rzeki Serafy
na długości 1275 m od wiaduktu przy ul. Złocieniowej do granic Miasta.
Według kosztorysu inwestorskiego koszt wykonania robót wyniesie
1 433 300 zł. ZIKiT planuje udrożnić oraz umocnić 340 m odcinka rzeki. Na
ten cel w dniu 26 sierpnia 2010 r. została przyzna kwotę 380 000 zł. Pozos-
tała część koryta będzie udrażniana ze środków Małopolskiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Aktualnie MZMiUW dysponuje
kwotą 150 000 zł z rezerwy celowej budżetu Państwa.

W ramach ochrony przed zalewaniem wodami opadowymi dojazdu do
osiedla Złocień Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zleci
opracowanie dokumentacji budowy przepompowni dla przerzutu wody ze
zbiornika retencyjno-odparowującego do potoku Serafa, wraz z rurociągiem
tłocznym oraz modernizacją rowu. W tym celu ZIKiT wystąpił do Polskich Kolei
Państwowych o warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji.

W sierpniu br. Biuro Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta Krakowa
ogłosiło przetarg na wykonanie „Koncepcji odwodnienia i poprawy bez-
pieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa”. W ramach tego opracowa-
nia będą programowane działania poprawiające sytuację powodziową
w zlewni Serafy. Opracowanie zostanie wykonane w trzech etapach:

1) etap I – opracowanie części wstępnej i części diagnostycznej – termin
realizacji do 30 listopada 2010 r.

2) etap II – opracowanie części koncepcyjnej – termin realizacji do 30
września 2011 r.

3) etap III – asysta – termin realizacji do 30 września 2013 r.
Niezależnie od powyższego w projekcie planu inwestycyjnego na

2011 r. zapisane zostanie zadanie pn. „Opracowanie wariantowej koncepcji
dostosowania koryta rzeki Serafy do obecnie istniejących warunków
spływów wód powierzchniowych w zlewni rzeki, z uwzględnieniem kie-
runków rozwoju miasta Krakowa określonych w obowiązujących strate-
giach, planach oraz studiach”. Planowany koszt koncepcji to 300 tys. zł. 

Aktualnie na zlecenie ZIKiT prowadzone jest usuwanie namułów z ko-
ryta rzeki Serafy na długości 150 m od mostu przy skrzyżowaniu ulic Su-
charskiego i Półłanki w kierunku torów kolejowych.

W dniu 25 sierpnia 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr CVI/
1456/10 w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunków działania
w sprawie zabezpieczenia os. Stary Bieżanów, Stary Prokocim i Złocień przed skut-
kami powodzi. W związku z realizacją przedmiotowej uchwały zostanie przy-
gotowany i przedstawiony Radzie Miasta Krakowa Program systemu przeciw-
powodziowego dla osiedli zagrożonych wylewaniem rzeki Serafy, zawierający
wykaz koniecznych inwestycji, harmonogram prac i orientacyjne koszty.

W załączeniu zostało przedstawione zestawienie zadań z zakresu od-
wodnienia realizowane w bieżącym roku. Wykaz został sporządzony w opar-
ciu o faktury będące w posiadaniu Działu Odwodnienia ZIKiT. 

Grażyna Fijałkowska 

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE
NA TERENIE STAREGO BIEŻANOWA I OSIEDLA ZŁOCIEŃ

L.p. Nazwa rowu Długość (m) Koszt plan. (zł)

1 Usuwanie namułu z koryta rzeki Serafy od mostu przy skrzyżowaniu ulic Sucharskiego i Półłanki 
w kierunku torów kolejowych 150 57 000,00

2 Udrożnienie i umocnienie koryta rzeki Serafy 340 380000,00

3 Udrożnienie rowu w rejonie ul. Ripperow 170 15 000,00

4 Udrożnienie rowu w rejonie ul. Sucharskiego 120 41 406,00

5 Udrożnienie rowu w rejonie ul. Jaglarzów 150 56 000,00

6 Przebudowa kolektora opadowego przy ul. Zamłynie z urządzeniami podczyszczającymi 200 862 000,00

7 Dokumentacja odwodnienia ul. Szastera – Świdzińskiego 22 000,00

Razem 1 433 406,00

Rok L.p. Nazwa zadania Koszt (zł)

20
10

1 Naprawa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Sucharskiego, od potoku Serafa do ul. Sucharskiego 8 800,00

2 Udrożnienie potoku Serafa w rejonie ul. Złocieniowej 49 000,00

3 Udrożnienie rowu przy ul. Sucharskiego k/ul. Kusia 42 000,00    

4 Zabezpieczenie skarpy potoku Drwinka w rejonie ulicy Żabiej 236 780,00

5 Zasypanie ziemią worków z piaskiem pozostałych w rejonie ul. Rakuś po powodzi maj-czerwiec 12 919,07

6 Usunięcie szkód powodziowych na potoku Drwinka 48 700,00

7 Usunięcie szkód powodziowych na potoku Drwinka 8 999,50

8 Projekt „Udrożnienie potoku Serafa km 1 800 km 3 075” 29 000,00

Razem 436 198,57

7 Projekt „Budowa kolektora opadowego z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Zamłynie” 49 800,00

8 Projekt „Remont rowu melioracyjnego zlokalizowanego w rejonie ul. Sucharskiego na odcinku 
od ujścia do potoku Serafa do ul. Sucharskiego” 44 160,00

9 Remont rowu melioracyjnego w rejonie ul. Sucharskiego 53 677,84

10 Oczyszczenie syfonu K2 oraz kanału opadowego w rejonie ul. Kosiarzy 5 002,00

11 Naprawa przykanalika odprowadzającego wody z przejścia podziemnego przy ul. Wielickiej 5 002,00

12 Naprawa odwodnienia ul. Ćwiklińskiej 1 600,00

Razem 568 005,77

Zadania z zakresu odwodnienia realizowane w bieżącym roku.

Zadania zrealizowane ze środków przyznanych ZIKiT, z pominięciem całorocznych umów utrzymania rowów.
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19 września 2010 roku
w Klubie Kultury „Zachęta”
przy ulicy Kurczaba 25 został
rozegrany I Turniej Szachowy
„Prokocimski Szach Mat 2010”

Celem organiza torów –
Stowarzyszenia Nowy Proko-
cim „Przyjaciele ,Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowy Proko-
cim” oraz Sekcji Szachowej
Klubu Kultury „Zachęta” była
popularyzacja królewskiej
gry wśród dorosłych i młod-
zieży jak również integracja
mieszkańców oraz propago-
wanie kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Do turnieju przystąpiło 13 zawodników w grupie juniorów
oraz 15 w grupie seniorów. Po otwarciu turnieju odbyła się od-
prawa techniczna podczas ,której Sędzia Główny Klasy FIDE Pan
Stanisław Cichorz omówił podstawowe przepisy Kodeksu Sza-
chowego i zapoznał uczestników z regulaminem turnieju .Sędzia
przypomniał również ze turniej będzie rozgrywany systemem
szwajcarskim 7 rund.

W grupie seniorów kolejne miejsca zdobyli;
1) Puchar Zarządu Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyja-

ciele” za zwycięstwo w grupie seniorów wręczył Panu Ma-
rianowi Skowrońskiemu z Nowego Prokocimia prezes Sto-
warzyszenia Mieczysław Lasota. 

2) Bujak Józef –Cracovia Kraków
3) Kowalewski Władysław =KKSz -Kraków
4) Okramus Dariusz –Nowy Prokocim

Najstarszym zawodnikiem turnieju był Pan Władysław
 Tomaszek – Nowy Prokocim rocznik 1935.

W grupie juniorów kolejne miejsca zdobyli:
1) Puchar Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Proko-

cim” za zwycięstwo w grupie juniorów dla Golenia Jana wrę-
czył prezes zarządu Zbigniew Socha.

2) Dziembaj Grzegorz – Cracovia Kraków
3) Golenia Wojciech – MKS-MOS Wieliczka
4) Piwowarczyk Arkadiusz – CKiS Skawina

Najmłodszym zawodnikiem turnieju był Miłosz Dębow-
ski ur. 26.09.2004r.

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe, a za 2
i 3 miejsca statuetki i nagrody rzeczowe, za 4 miejsca dyplomy.
Statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymali również
najmłodszy i najstarszy uczestnik turnieju, upominki otrzymali
pozostali juniorzy-zawodnicy.

W sprawozdaniu sędziowskim turniej został oceniony jako
bardzo dobrze zorganizowany a zachowanie zawodników było
bez zarzutu. Sędzia Główny w protokole zawnioskował aby
w przyszłości do turnieju dopuścić większą ilość dzieci ze szkół
podstawowych.

Ponadto wielu uczestników z obu grup wnioskowało do or-
ganizatorów o kolejne zawody i już deklarowało swój udział
w następnych latach.

Organizatorzy serdecznie dziękują Panu Stanisławowi
 Cichorzowi Sędziemu Głównemu za fachową pomoc przy orga-
nizacji i przeprowadzeniu turnieju.

Na najbliższym posiedzeniu zarządu stowarzyszenia zosta-
nie przedyskutowana propozycja organizowania tego turnieju
jako cyklicznego co najmniej raz w roku. 

Mieczysław Lasota
Stowarzyszenie Nowy Prokocim ”Przyjaciele”

„PROKOCIMSKI SZACH MAT 2010”

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego – 
filia przy ul. Na Wrzosach 57 w roku szkolnym 2010/2011 zaprasza:

– dzieci klas II-V szkół podstawowych do udziału w zespole „Mały Folk Projekt”,  
w repertuarze zespołu znajdą się piosenki dziecięce i ludowe w ciekawych
aranżacjach, zajęcia których treścią jest nauka śpiewu będą się odbywać we
wtorki i piątki w godzinach popołudniowych

– dzieci w wieku 3-5 lat dzieci do artystycznego przedszkola „Akademia Lolka
i Bolka”

– na zajęcia hip-hopu w dwóch grupach od 9 i od 12 lat – break dance, funky, elec-
tric boogie, etiudy clip’owe

– młodzież 13-18 lat na zajęcia tańca współczesnego – w piątki 18.00–19.30.
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Październik 201012

Izba Historii Starego Prokocimia
Mural, gra terenowa, konferencja, zajęcia warsztatowe…

przy Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprasza.
Pod koniec minionego roku szkolnego w Izbie His-

torii Starego Prokocimia działo się wiele. Każdy kto wy-
brał się w maju, mimo niesprzyjającej deszczowej aury
na spacer po Parku Jerzmanowskich, mógł przechodząc
obok budynku MDK podziwiać na ścianie Izby kolejne
etapy powstawania muralu. Projekt, korzystając ze sta-
rych zdjęć i dokumentów związanych z Prokocimiem,
przygotował Jerzy Rojkowski, twórca między innymi ma-
lowidła przedstawiającego smoka wawelskiego przy bul-
warach wiślanych i współautor wielkiego projektu Silva
Rerum. Dekoracja łączy w spójną całość różne etapy his-
torii wsi, a potem dzielnicy – pomiędzy portretami
Erazma i Anny Jerzmanowskich obejrzeć można pano-
ramę Prokocimia z lat 30-tych ubiegłego wieku, a na
pierwszym planie postaci trojga dzieci, które w latach
60-tych uczęszczały do przedszkola znajdującego się
w Rządówce. Nawet liternictwo wykorzystane do stwo-
rzenia napisu nie jest przypadkowe – krój liter zaczerp-
nięto z inwentarzy prokocimskiego folwarku. 

Mural został odsłonięty podczas Dni Prokocimia,
13 czerwca 2010 r. między innymi przez pana Zbigniewa
Kożucha, Przewodniczącego Rady Dzielnicy XII, która
wsparła finansowo powstanie malowidła, a także przez
zwycięzców zorganizowanej przez MDK gry terenowej
po Parku Jerzmanowskich. Tego dnia Izbę odwiedziło
najwięcej osób w jej historii – ekspozycję obejrzało kil-
kaset osób, w tym sam Erazm Jerzmanowski z małżonką
Anną (pan Roman Rozlachowski i pani Grażyna Fijał -
kowska, którzy zgodzili się odtwarzać historyczne postaci
w grze terenowej).

W maju i czerwcu w organizowanych w Izbie warsz-
tatach brały też udział dzieci okolicznych szkół. Po raz

pierwszy miały okazję oglądać i ustawiać na podłogowej
mapie modele najważniejszych prokocimskich budyn-
ków. Zadaniem szczególnie trudnym okazało się „zbu-
dowanie” kościoła i pałacu – modeli przygotowanych
w formie przestrzennych puzzli.

W czerwcu gościli również w Izbie czytelnicy Filii
Podgórskiej Biblioteki Publicznej. Jako pierwsi mieli
szansę spotkać się „za” ukończonym już muralem. Roz-
mawiano na tematy różnorakie: o sklepie Baty, do któ-
rego chodziło się w Prokocimiu po buty i o kolejarskich
tradycjach wsi. Można było usłyszeć sporo nieznanych
opowieści, których próżno by szukać w książkach.

Od września zapraszamy szkoły na zajęcia warsz-
tatowe, w tym nową formę poświęconą dziejom Pro-
kocimia w czasie drugiej wojny światowej. W paździer-
niku, póki dopisywać będzie jesienna pogoda,
proponujemy też klasom zabawę w grę terenową na
terenie Parku Jerzmanowskich. A już pierwszego paź-
dziernika odbędzie się w Izbie Historii Starego Proko-
cimia konferencja „Małe Muzeum”, na którą zaproszeni
zostali pracownicy instytucji zajmujących się edukacją
regionalną, gromadzeniem pamiątek i wspomnień
małych społeczności.

Zaproszenie specjalne kierujemy do osób, które
zatrzymują się by oglądać mural. „Za” muralem znaj-
duje się Izba – sala pełna prokocimskich pamiątek. 
Jeśli jej drzwi będą zamknięte, to na pewno w budynku
MDK znajdzie się ktoś kto chętnie je otworzy i opro-
wadzi lub umówi się na zwiedzanie w konkretnym
 terminie. 

ZAPRASZAMY! 

Szanowni Państwo, z przykrością informuję, że tegoroczna
edycja konkursu fotograficznego została zawieszona z powodu nie-
wielkiej ilości nadesłanych prac. Wszystkim uczestnikom bardzo ser-
decznie dziękujemy za wysiłek włożony w wykonanie i przesłanie
do nas swoich fotografii oraz za przyjemność, jaką mieliśmy z ich
oglądania. Mam nadzieję, że konkurs powróci jeszcze do naszej
Dzielnicy w kolejnych edycjach i, że uda nam się wypracować taką
jego formułę, by zachęcić do udziału jak największą liczbę osób. 

Nadesłane prace są dostępne w naszej galerii internetowej,
część z nich publikujemy również poniżej. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim uczestnikom i zapraszamy po odbiór upominków do
siedziby Rady Dzielnicy XII, przy ul Kurczaba 3, w godzinach urzę-
dowania Sekretariatu. 

w imieniu organizatorów,
Patrycja Bień

KONKURS FOTOGRAFICZNY „SPACER PO DZIELNICY XII” 


