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W Wielką Sobotę, już po raz 2 w 90-letniej historii Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim, na sta-
dionie klubowym w Parku Jerzmanowskich odbyło się świecenie pokarmów. Na zaproszenie Zarządu
Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim wśród uczestników uroczystości obok zawodników (najmłodsi
tradycyjnie w strojach klubowych) i ich najbliższych, mieszkańców Prokocimia i Bieżanowa, przed-
stawicieli placówek i organizacji oświatowych i kulturalnych, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej,
radnych Dzielnicy XII, obecni byli: Ryszard Niemiec – Prezes Małopolskiego ZPN, Zbigniew Lach –
członek Zarządu PZPN, Grażyna Fijałkowska – radna Miasta Krakowa, Teresa Grzybowska – Dyrektor
MDK,  Edward Iwański – Prezes PPN Kraków, Zbigniew Kożuch – Przewodniczący Rady Dzielnicy XII,
Jerzy Piotrowski – były reprezentant Polski, zawodnik Prokocimia, Legii Warszawa, Wisły Kraków, An-
drzej Tarnawski – konsul RP we Francji. Uroczystego świecenia pokarmów dokonał O. Jan Biernat –
Prowincjał Polskiej Prowincji Augustianów. Hasłem przewodnim tegorocznej uroczystości, było po-
jednanie, szacunek dla przeciwnika i sportowa gra „fair play”, co znalazło odzwierciedlenie w słowach
które skierował do przy-
byłych Ojciec Prowincja oraz
na okolicznościowym bane-
rze, nawią zującym do po-
jednania kibiców Cracovii
i Wisły zawartym tuż śmierci
Papieża Jana Pawła II.
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WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW
1. Dnia 11 i 12 czerwca w parku im. E i Anny Jerzmanowskich odbędą się Dni Prokocimia. W tym roku

obchodzić będziemy 100 lecie Harcerstwa w Prokocimiu, oraz 90- lecie Klubu Sportowego Kolejarz
– Prokocim.
Podczas uroczystości po raz pierwszy zostanie wręczone Stypendium Edukacyjne dla uzdolnionej
młodzieży z Prokocimia, oraz Medal im. Erazma Jerzmanowskiego dla zasłużonego dla Prokoci-
mia.  
Szczegółowy harmonogram uroczystości zostanie zamieszczony w czerwcowym numerze Dwu-
nastki, oraz na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, oraz Młodzieżowego
Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego.

2. Na terenie zielonym przy bloku na ul. Snycerskiej 34 nie zostanie zbudowany parking na 30 sa-
mochodów, przeciw czemu protestowali mieszkańcy bloku, lecz nowoczesny ogródek jordanow-
ski dla dzieci sfinansowany ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”, oraz Radę Dziel-
nicy XII Bieżanów-Prokocim.

3. Do 2016 r.  10-tysięczne osiedle Na Kozłowce pozbędzie się starych, często awaryjnych i niebez-
piecznych piecyków gazowych i zyska dostęp do miejskiej ciepłej wody. To efekt podpisanej
w połowie marca umowy między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA, Elektrow-
nią Kraków SA, oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Na Kozłowce”. To dobra wiadomość dla miesz-
kańców – ciepła woda użytkowa z sieci miejskiej jest dużo tańsza od podgrzewania gazowego.

Grażyna Fijałkowska 
Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII 

IX ROCZNICA 
ODSŁONIĘCIA POMNIKA LOTNIKÓW
Pomnik został wybudowany w 2002 roku dzięki dotacjom z UM Krakowa. W 2007r. została wmu-

rowana tablica z nazwiskami 21 lotników, którzy walczyli na frontach II wojny światowej. 
Tablicę ufundowała Rada Dzielnicy XII oraz społeczeństwo Prokocimia. 
W związku z tym, w dniu 22 maja o godz. 11.30 (niedziela) w Kościele Rektoralnym OO. Augus-

tianów w Prokocimiu p.w. Św.
Mikołaja z Tolentino  (w Parku
Jerzmanowskich), odbędzie
się Msza św. w intencji lotni-
ków walczących na frontach
II wojny światowej oraz pilo-
tów ,którzy zginęli w katastro-
fie lotniczej w 2008 roku pod
 Mirosławcem z 13 Eskadry
Transportowej z Balic. Po Mszy
Św. przejdziemy pod pomnik,
który znajduje się u zbiegu
ulic Na Wrzosach i Górników,
celem złożenia wiązanek
kwiatów.

Uroczystości poświęcone
lotnikom są organizowane za-
wsze pod koniec maja
każdego roku przez nasze to-
warzystwo przy udziale jedno-
stki wojskowej, weteranów
lotnictwa, rodzin lotników
oraz mieszkańców Krakowa.

W związku z tym, serdecz-
nie zapraszamy mieszkańców
Krakowa oraz rodziny lotników
na nasze uroczystości.

Roman Rozlachowski
Prezes 

Towarzystwa Przyjaciół 
Prokocimia im. Erazma 
i Anny Jerzmanowskich
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WYDARZYŁO SIĘ
W DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM I NIE TYLKO…

01.04. odbiór prac w zakresie utrzymania ogródków jordanowskich
06.04. komisja w sprawie budowy parkingu przy ul. Na Kozłówce 10

(ustalono ze zieleń kolidująca zostanie usunięta z terenu inwe-
stycji)

07.04. spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa w sprawie
dwudziestolecie istnienia dzielnic Krakowskich

08.04. ustalono zakresów rzeczowych zadań remontowych w zakresie
dróg i chodników na rok 2011 ( ustalono miedzy innymi remont
chodnika w ulicy Jerzmanowskiego oraz sięgaczy w rejonie
ul. Kurczaba.)

15-20.04. przegląd placówek oświatowych pod kątem potrzeb remonto-
wych 

23.04. Wielkanocne świecenie pokarmów na stadionie Kolejarza Pro-
kocim 

27. 04. Początek spartakiady dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy XII 

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH NA STARYM PROKOCIMIU
W tym roku już po raz dziesiąty rozstrzygnięty został konkurs pt. „Palmy

Wielkanocne” Starego Prokocimia.  Organizatorami konkursu byli: Klasztor
OO Augustianów, Podgórska Biblioteka Publiczna filia nr 2 ul Jasińskiego 32,
Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia. Konkurs adresowany był do dzieci i do-
rosłych całego Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Pro-
kocimia. 

Prace oceniane były pod kątem plastycznym ( pomysłowość, oryginal-
ność, wykorzystanie elementów robionych własnoręcznie) a także etno-
graficznym. Polska palma powinna posiadać: gałązki wierzby (symbol
Zmartwychwstania), rośliny bagienne (woda jako moc oczyszczająca) i wie-
niec zielony ( bukszpan, jałowiec lub cis). Może być ubrana kwiatami bi-
bułkowymi, dopuszczalne jest również zboże. Elementy kupne, gotowe ob-
niżyły wartość prac.

Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych:
– dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasa 1-3)
– dzieci w wieku starszym szkolnym podstawowym (klasa 4-6)
– palma rodzinna

W konkursie wzięło udział 118 uczestników, do oceny dostarczono 64
palmy. Sponsorami nagród był Zakon Augustianów i Podgórska Biblioteka
Publiczna.

Komisja w składzie: Jan Biernat OSA – Zakon OO. Augustianów, Mo-
nika Kraszewska – plastyk, Marian Długosz - Muzeum Etnograficzne, Małgo-
rzata Radecka-Pawlik - Podgórska Biblioteka Publiczna oraz Roman Rozla-
chowski – Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia postanowiła przyznać
następujace nagrody:

GRAND PRIX Prokocimia – „Palmy Wielkanocne” 
dla rodziny: Jakuba, Andrzeja i Małgorzaty Ulman

KATEGORIA I: 
DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
I miejsce: Marysia Pazdan, Zosia Pazdan
II miejsce: Wojciech Natanek, Dominika Natanek, Justyna Natanek
III miejsce: Ania Dyl, Ola Trześniowska

KATEGORIA II: 
DZIECI W WIEKU STARSZYM SZKOLNYM PODSTAWOWYM:
I miejsce: Maja, Kamil, Igor Korczyńscy 
II miejsce: Ola Jachimczyk i Magdalena Fróg 
III miejsce: Aleksandra Niemiec i Sandra Stanisławska 
Wyróżnienia:

Zosia Tomalska, Maksymilian Cholewa, Daria i Szymon Nowacki,
Sandra Sobol. 

KATEGORIA III: PALMA RODZINNA
I miejsce: Gabrysia i Gerard Grzyb z rodzicami
II miejsce: Anna i Sławomir Bobolowie, z Julią i Maciusiem
III miejsce: Joanna Wiśniewska z mamą Anną, Rodzina Miotelków, Jaś Wiś-

niewski z rodziną i Julia Backa, 
Wyróżnienia:

Natalia i Kacper Jarczyk, Emilka i Oluś Mowczan z rodzicami: Ag-
nieszką i Rafałem, Małgorzata i Stanisław Bednarczykowie
z synem

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić: 
Nauczycieli Samorządowego Przedszkola nr 87 „Lajkonik” : Agnieszkę

Solarczyk, Elżbietę Bielak , Dominikę Leszczyńską za indywidualną opiekę
artystyczną oraz dzieciaki: Krzysia Sośnickiego, Kamila Bieńko, Mateusza Ku-
ciara, Kubę Kopko, Zuzię Gurba, Michała Wronę, Adasia Szancer i Gabrysię
Puchała,

a także podziękować Pani dyrektor Ewie Lelo oraz nauczycielom Sa-
morządowego Przedszkola nr 49 “Wróbelka Elemelka” za przekazanie na
ołtarz pięknej palmy wielkanocnej.

Dziękujemy organizatorom, sponsorom, wszystkim uczestnikom i gra-
tulujemy zwycięzcom.

Małgorzata Radecka-Pawlik
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Z PRAC RADY DZIELNICY XII
Wraz z nową kadencją, ruszyła w pełni działalność Rady Dzielnicy XII

Bieżanów-Prokocim. Podczas sesyjnych obrad Radni podejmowali decyzje
dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Komisji problemowych Rady,
a także ważne z punktu widzenia przyszłości Dzielnicy decyzje finansowe.
W związku z przeznaczeniem przez Radę Miasta Krakowa dodatkowych
środków dla dzielnic, kwoty te zostały rozdysponowane na pilne zadania,
które nie zostały wcześniej ujęte w budżecie Rady na rok bieżący.

Radni zdecydowali o następującej dyspozycji środkami priorytetowymi: 

1. Z zadań pn „Remont chodnika w ulicy Popławskiego” oraz „Remont
chodnika w ulicy Barbary” przeniesiono łącznie kwotę 32 000 zł na za-
danie pn „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska
Orlik 2012” na terenach klubu sportowego Baszta, które umożliwi wy-
konanie projektu boiska Orlik 2012.  

2. Przeznaczono środki finansowe w wysokości 7 000 zł dla Domu Kul-
tury „Podgórze” na organizację imprezy pn. „Dni Bieżanowa”. 

3. Przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 500 zł na przebudowę
strony internetowej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

4. Przeznaczono środki finansowe: SP nr 117 – konkurs pt. „Śpiewać każdy
może”– kwota 800 zł, SP nr 123 – konkursy: „Przegląd piosenki religij-
nej” oraz „Czytać ze zrozumieniem”– kwota 1000 zł, Gimnazjum Nr 29:
Konkurs Papieski – kwota 1 000 zł oraz Turniej koszykówki im. Agaty
Mróz – kwota 800 zł, SP nr 41 – zakup gabloty na sztandar oraz nagród
dla uczestników konkursu patriotycznego – kwota 1 500 zł. IV LO –
zakup pomocy dydaktycznych do nowoczesnej sali multimedialnej
„Wychowania obywatelskiego” – kwota 1 000 zł, Przedszkole nr 36 –
zakup nagród dla uczestników konkursu – kwota 1 000 zł, SP nr 24 –
zakup projektora multimedialnego – kwota 3 200 zł, ZSO nr 12 –
Uczniowski Klub Sportowy „Dwunastka Bieżanów” – zakup sprzętu
sportowego, montaż koszy – kwota 3 500 zł, SP nr 61 PUKS UEK Kraków
– zakup sprzętu sportowego (piłki siatkowe) – kwota 1 500 zł, SP nr 123
organizacja konkursów i pikniku – kwota 2 500 zł, Centrum Młodzieży
im. Henryka Jordana na dofinansowanie warsztatów Samorządowych
– kwota 1 500 zł, Przedszkole Samorządowe nr 87 dofinansowanie kon-
kursów przedszkolnych – kwota 300 zł, LO nr XV – dofinansowanie
warsztatów Krakowska Akademia Samorządności – 500 zł, ZSO nr 15 –
turniej koszykówki – kwota 500 zł

5. Przeznaczono środki finansowe w wysokości 15 000 złotych na orga-
nizację otwartego konkursu ofert w zakresie „Organizacja lokalnych
imprez sportowo –rekreacyjnych”.  

6. Przystąpiono do otwartego konkursu ofert na rok 2011 w zakresie „or-
ganizacji zimowych i letnich obozów sportowych”  i przeznaczono na
ten cel środki finansowe wysokości 5 000 zł.

7. Przeznaczono kwotę 9 000 zł dla ZSOI nr 4 na organizację Sportowej
Spartakiady Szkół Dzielnicy XII. 

8. Przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 000 zł na następujące
zadania:
KS „Bieżanowianka” – renowacja murawy boiska oraz zakup kosiarki do
koszenia trawy – kwota 30 000 zł, Klub Sportowy „Prokocim” – prace
remontowe w budynkach klubowych – kwota 30 000 zł 

9. Przeznaczono kwotę 120 000 zł na zadanie pn. „Budowa Parku Ale-
ksandry”.

10. W związku z brakiem porozumienia w sprawie przebudowy (podnie-
sienia korony skrzyżowania) w rejonie ul. Półłanki/Agatowa zarezer-
wowane środki w wysokości 56 000 zł przeniesiono na wykonanie mo-
nitoringu, co znacznie poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie.

11. Przeznaczono kwotę 90 000 zł na następujące zadania: Remont chod-
nika w ulicy Kurczaba 7, remont chodników w rejonie ul. Jerzmanow-
skiego/Teligi –  kwota 40 000 zł, budowa parkingu przy ul. Na Kozłówce
– kwota 50 000 zł

12. Przeznaczono środki finansowe w wysokości 45 000 zł na następujące
zadania: Dofinansowanie działalności kulturalnej Domu Kultury „Pod-
górze” – 25 000 zł, dofinansowanie działalności kulturalnej filii Młod-
zieżowego Domu Kultury ul. Na Wrzosach 57– kwota 18 200 zł, ob-
chody 100– lecia Związku Harcerstwa Polskiego – realizator filia MDK
Na Wrzosach- kwota 1 800 zł

13. Przeznaczono środki finansowe w wysokości 208 000 zł na zadania: Re-
mont kuchni w Przedszkolu nr 49 – kwota 30 000 zł, wymiana okien
w Przedszkolu nr 87- kwota 13 000 zł, remont ogrodzenia w Przedszkolu

nr 36 – kwota 10 000 zł, remont kuchni w SP nr 61 – kwota 15 000 zł,
dofinansowanie remontu sali gimnastycznej XV LO (ZSO Nr 10)  kwota
100 000 zł, remont toalet w XXV LO (ZSO Nr 12) – kwota 30 000 zł, re-
mont korytarza i toalet w Gimnazjum nr 29 – kwota 10 000 zł.

Radni zrezygnowali z realizacji zadania powierzonego na rok 2011 w za-
kresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej in-
frastruktury sportowej pn. remont boiska w Klubie Sportowym „Baszta” –
kwota 21 000 zł (zadanie to będzie realizowane w ramach programu „Moje
boisko – Orlik 2012” na terenie K.S „Baszta”), przeznaczając te środki na na-
stępujące zadania:
1. KS „Bieżanowianka” –  remont budynku klubowego – kwota 7 000 zł
2. Klub Sportowy „Kolejarz Prokocim” – remont budynku klubowego –

kwota 10 000 zł 
3. Klub Tenisowy „Kozłówek” – remont szatni – kwota 4 000 zł. 

Radni złożyli także wnioski do Prezydenta Miasta Krakowa w nastę-
pujących sprawach: 
1. O podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie części działki nr

311/7 przy ulicy Na Kozłowce pod budowę parkingu dla mieszkańców
bloków przy ul. Na Kozłówce 31 i 33;

2. O dopełnienie wszelkich starań mających na celu uruchomienie żłobka
na osiedlu Złocień z dniem 1 września 2012 r. 

3. O podjęcie rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia w/s przywró-
cenia całodobowej opieki medycznej dla mieszkańców Dzielnicy XII
w przychodni zdrowia przy ul. Teligi. 

Radni podjęli również uchwały w sprawie wydania negatywnych opinii
na temat ustalenia warunków zabudowy dla następujących inwestycji
w Dzielnicy: 
4. Budowa stacji demontażu pojazdów, demontażu odpadów (sprzętu

elektronicznego i elektrycznego), zbierania odpadów,  w tym złomu,
zbierania i wstępnego przetwarzania biomasy, wraz z obiektami ku-
baturowymi: budynkiem ze stanowiskami do demontażu pojazdów
z częścią administracyjno-socjalną, wiatą magazynową, budynkiem
gospodarczym, fundamentami po urządzenia techniczne (wagę sa-
mochodową i gilotyno-nożyce), oraz wewnętrzną drogą dojazdową
i wewnętrznym parkingiem przy ulicy Nad Drwiną 6 w Krakowie;

5. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami
podziemnymi i usługami oraz zjazdami z działki drogowej wraz z in-
frastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Telimeny, ul.
Imielnej i ul. Bieżanowskiej w Krakowie; 

6. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i ga-
rażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i budową drogi
oraz przebudową ul. Wielickiej w zakresie skrzyżowania z ul. Facimiech
przy ul. Wielickiej w Krakowie. 

7. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem ko-
munikacyjnym przy ul. Mała Góra w Krakowie.

8. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami
w podziemiu wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, komunikacją
wewnętrzną, wjazdem, infrastrukturą techniczną i przebudową koli-
dującego uzbrojenia (sieć energetyczna) przy ul. Teligi w Krakowie. .

Natomiast Rada zaopiniowała pozytywnie: 
1. ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.

Budowa budynku mieszkalnego – Rodzinnego Domu Dziecka z ga-
rażem w przyziemiu wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną przy ul.
Górników w Krakowie;

2. koncepcję remontu i koncepcję wnętrz z jednoczesnym przystosowa-
niem dla osób niepełnosprawnych przejścia podziemnego pod ul. Wie-
licką w ciągu ulicy Wlotowej;

3. przeniesienie działalności Wyższej Szkoły im. B. Jasińskiego do bu-
dynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Spółdzielców 5 w Krakowie. Obecność
Szkoły Wyższej w budynku Gimnazjum nr 31 poprawi wizerunek
osiedla, a funkcjonujące liceum umożliwi kontynuację nauki na trze-
cim poziomie edukacyjnym.

4. ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami
w parterze i garażami podziemnymi przy ul. Malachitowej w Krakowie.
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Ze względu na fakt, iż węzeł Bieżanowska stanowi główny węzeł prze-
siadkowy w komunikacji publicznej, Rada Dzielnicy XII zaopiniowała nega-
tywnie przesunięcie przystanku autobusowego dla linii autobusowej aglo-
meracyjnej, przyśpieszonej nr 304 oraz miejskiej przyspieszonej nr 522
z przystanku pn „Bieżanowska” na przystanek „Wlotowa”. W sprawach do-
tyczących komunikacji, Radni zawnioskowali do Zarządu Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu w Krakowie o uruchomienie dodatkowych kursów
tramwajowych kursujących do godz. 24.00 (ze szczególnym uwzględnie-
niem dni wolnych od pracy) w kierunku pętli tramwajowej przy ul. Ćwikliń-
skiej. Postulowano także wprowadzenie dodatkowych kursów linii autobu-
sowej nr 183 kursujących do godz. 24.00 skorelowanych z przyjazdem
tramwaju. Rada zawnioskowała również o budowę sygnalizacji świetlnej
przy ulicy Ćwiklińskiej /Aleksandry obok Straży Pożarnej oraz o zamonto-
wanie progów zwalniających przy ulicy Rydygiera 20 (ZSO nr 15). Radni
podjęli też uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego w Krakowie o zwiększenie ilości kursów tram-
wajów niskopodłogowych linii nr 3 na trasie do Bieżanowa Nowego. W ra-
mach realizacji zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych
w 2011 r. Radni przeznaczyli środki finansowe w wysokości 90 000 zł na na-
stępujące zadania:
1. Żłobek Integracyjny nr 20 „Pluszowy Miś” ul. Okólna – dostosowanie

wejścia do żłobka do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową
wiaty na wózki – 30 000 zł;

2. Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 ul. Duża
Góra – dostosowanie wyjścia do ogrodu do potrzeb osób niepełnos-
prawnych – 30 000 zł;

3. ZSO Integracyjnych nr 4 ul. Żabia 20 – dostosowanie łazienek do po-
trzeb osób niepełnosprawnych – kwota 15 000 zł;

4. Przedszkole Samorządowe nr 35 ul. Lilii Wenedy – dostosowanie
łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych – 15 000 zł. 

Radni wprowadzili na listę rankingową zadań powierzonych na rok
2011 w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich oraz tworzenia zie-
leńców i skwerów wraz małą architekturą zadanie pn. „Budowa ogródka jor-
danowskiego w Parku Lilli Wenedy”, natomiast na listę rankingową zadań

powierzonych na rok 2011 w zakresie budowy i modernizacji ulic lokalnych
wraz z oświetleniem następujące pozycje: budowa ulicy Żabiej, budowa
parkingu przy ul. Na Kozłówce oraz remont ulicy Korepty. Radni uzupełnili
też listę rankingową zadań powierzonych na rok 2011 w zakresie prac re-
montowych dróg, chodników i oświetlenia w pkt. dotyczącym osiedla
Kozłówek poprzez wprowadzenie na pozycję pierwszą zadania pn.  budowa
parkingu przy ulicy Na Kozłówce.

Rada zdecydowała również, iż realizację zadań powierzonych na rok
2011 w zakresie „lokalnych wydarzeń kulturalnych” powierzy: 
1. „Familiada” -  Dom Kultury „Podgórze” ul. Krasickiego 18/20
2. „Dni Prokocimia”-  filia Młodzieżowego Domu Kultury ul. Na Wrzosach 5.

Przeznaczono środki finansowe pozostałe w puli środków na zadania
powierzone w zakresie prac remontowych dróg i chodników na rok 2011
na zadania:
1. remont chodnika w ulicy Korepty
2. remont chodnika w ul. Barbary
3. remont chodnika w ul. Kurczaba 7 oraz w ciągu ulic Jerzmanow-

skiego/Teligi

Rada przyznała dodatkowe środki finansowe w wysokości 40 000 zł na
remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 6, mając na uwadze pilną decyzję
dotyczącą dostosowania szkolnej kuchni do wymagań Sanepidu. Środki te
uzyskano rezygnując z realizacji zadań powierzonych w zakresie prac re-
montowych w placówkach oświatowych ujętych na liście rankingowej
w pozycji 6 pn. wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 61 na kwotę
20 000 zł oraz z zadania w pozycji 10 pn. wymiana skrzynek bezpieczniko-
wych XV Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 20 000 zł. 

Rada przyjęła także sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycz-
nej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XII Bieżanów -
Prokocim za rok 2010. Środki finansowe przeznaczone na zadania prioryte-
towe i powierzone w 2010 r. zostały wydatkowane w 99,95 %.

Patrycja Bień

PODPISANIE UMOWY Z ELEKTROCIEPŁOWNIĄ I MPEC KRAKÓW
Dnia 15 marca 2011 Zarząd SM „Na Kozłówce” podpisał umowę z Elek-

trociepłownią Kraków i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej,
na mocy której do końca 2016 r. we wszystkich budynkach Spółdzielni wy-
budowane zostaną instalacje centralnej ciepłej wody użytkowej i woda pod-
grzewana ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej zastąpi ciepłą wodę przy-
gotowywaną za pomocą piecyków gazowych. Jest to pierwsza tak szeroko
zakrojona inicjatywa w Krakowie. W wielu spółdzielniach bowiem poje-
dyncze budynki są podłączone już do miejskiej sieci ciepłowniczej, nikt jed-
nak nie rozpoczął jeszcze programu obejmującego całe osiedle.

W latach 2009-2010 nasza Spółdzielnia zrealizowała pierwsze projekty.
Przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem. W budynkach położonych przy
ul. Spółdzielców 11, 12, 13 zlikwidowano zagrożenie zatruciem tlenkiem
węgla, poprawiono komfort użytkowania i obniżono koszty podgrzewania
wody. Mieszkańcy zyskali wydajne i niezawodne systemy gwarantujące nie-
przerwane dostawy ciepłej wody. 

Powodzenie projektów pilotażowych zadecydowało o podjęciu decyzji
przez władze Spółdzielni o likwidacji piecyków gazowych we wszystkich
budynkach na terenie całego osiedla. Najważniejszy powód tej decyzji to
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Każdego roku z powodu zatrucia
tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych przepływowych podgrzewaczy
wody umiera w Polsce 100-120 osób. Kilka razy więcej ulega zatruciom wy-
magającym hospitalizacji. Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje trze-
cie miejsce po zatruciach lekami i etanolem. Wśród zatruć substancjami wni-
kającymi do organizmu drogą inhalacyjną czad pojawia się na pierwszym
miejscu. W Krakowie statystyki są szczególnie niepokojące. Tylko w ciągu
niecałych dwóch miesięcy od 1 grudnia 2009 r. do 26 stycznia 2010 r. zano-
towano na terenie małopolski 6 ofiar śmiertelnych i ponad 60 poszkodo-
wanych w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Około 90 proc. wypadków za-
czadzenia zdarza się w okresie od października do kwietnia, a więc w porze
chłodnej. Czad nazwany jest cichym zabójcą. Często pojawia się w sytua-
cjach zupełnie banalnych, np. w trakcie kąpieli w łazience, w której zainsta-

lowano gazowy przepływowy podgrzewacz wody. Pojawieniu się tlenku
węgla nie towarzyszą sygnały ostrzegawcze. Gaz nie posiada smaku, zapa-
chu, barwy i nie jest drażniący. Przy wysokich stężeniach tlenku węgla na-
stępuje nagła utrata przytomności, a następnie w ciągu kilku minut do-
chodzi do śmierci. Główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach
jest niedostateczny dopływ powietrza z zewnętrz do urządzeń grzewczych,
w których odbywa się spalanie gazu. Brak niezbędnej ilości tlenu powoduje
powstanie tlenku węgla, a brak dopływu powietrza zewnętrznego unie-
możliwia odpływ spalin przez ciągi spalinowe. Najczęstszymi powodami
braku dopływu do pomieszczeń powietrza zewnętrznego są: szczelne, po-
zamykane okna, brak nawiewników, zasłonięte kratki wentylacyjne
w drzwiach do łazienki, a także przytkane kanały wentylacji wywiewnej. Za-
grożenie zatrucia czadem pojawia się jednak również w okresie lata, pod-
czas bardzo wysokich temperatur zewnętrznych. Wentylacja grawitacyjna
działa bowiem dobrze wtedy kiedy występuje różnica temperatury w miesz-
kaniu i na zewnątrz. Brak tej różnicy temperatur w upalne dni powoduje
bezruch powietrza i nieprawidłowe działanie systemów wentylacyjnych. Na
skutek tego, nawet przy otwartych oknach może dość do powstawania
czadu i tragicznych w skutkach wypadków. 

Pragnąc uchronić mieszkańców przed śmiertelnym zagrożeniem
w roku 2010 Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej zlecił montaż
we wszystkich mieszkaniach czujników czadu, które znacząco poprawiły
bezpieczeństwo, służąc jako system wczesnego ostrzegania. Nie wyelimi-
nowały one źródła zagrożenia. Dlatego od roku 2011 rozpocznie się sukce-
sywna likwidacja piecyków gazowych i zastępowanie ich ciepłą wodą użyt-
kową z miejskiej sieci ciepłowniczej. Proces ten potrwa jednak sześć lat.
Prosimy więc wszystkich mieszkańców, których lokale nie są jeszcze wypo-
sażone w czujniki czadu o udostępnienie lokalu w celu ich montażu. Przy-
pominamy także, że czujniki zasilane są bateria, którą każdy lokator zobo-
wiązany jest wymieniać we własnym zakresie raz na rok. Należy pamiętać
także o regularnej konserwacji i czyszczeniu piecyków gazowych w miesz-
kaniach, co jest obowiązkiem każdego użytkownika.
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BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY ULICY KURCZABA
Dnia 17 listopada 2010 roku o godzinie 11.00 nastąpiło to na co miesz-

kańcy Dzielnicy XII oczekiwali przez wiele długich lat. Prezydent Miasta Kra-
kowa prof. Jacek Majchrowski wmurował akt erekcyjny pod budowę krytej
pływalni przy ulicy Kurczaka. 

Budynek przy ul. Kurczaba zaprojektowany jest jako budynek 1-pięt-
rowy w części usługowej basenu sportowego z elementami atrakcji wodny
i odnowy biologicznej oraz dwukondygnacyjny, podpiwniczony w części
basenowej.  Główna bryła budynku stanowi halę basenu przykrytą dachem
łukowym na konstrukcji z wiązarów z drewna klejonego. Od strony
południowej parterowy budynek administracyjny mieszczący kompleks
 wej ścia głównego, kawiarni i część zawierającą pomieszczenia odnowy bio-
logicznej.

Parametry obiektu:
– powierzchnia użytkowa 2 580,40 m²
– powierzchnia zabudowy 1 783,00 m²
– kubatura 9.500.00 m³

Program Funkcjonalno-użytkowy obiektu pływalni składa się z na-
stępujących zasadniczych części:

Parter:
• główny hol wejściowy wraz z funkcjami strefy wejściowej (szatnia, kasy,

toalety, sklepik, kawiarnia z tarasem,  pomieszczenia administracyjne)
• blok szatniowo-sanitarny hali basenu,
• wejście dla pracowników, pomieszczenia ratowników;
• hala basenów,
• pomieszczenia odnowy biologicznej dostępne z zewnątrz oraz z hali

basenu;

Dla osób niepełnosprawnych przewidziano osobny zespół szatniowo-
sanitarny z miejscem na wymianę wózków na basenowe. Łączna ilość sza-
fek w zespole wynosi 142, w tym po 66 w damskim i męskim oraz 10

w szatni dla niepełnosprawnych (którą można również wykorzystywać, jako
szatnię rodzinną). System dostępu funkcjonuje w oparciu o pasek z kluczy-
kiem, który zawiera transponder do odczytu w systemie kasowym. Zespół
wyposażony jest w sanitariaty z umywalkami oraz natryski otwarte. Szatnie
mogą być użytkowane przez grupy zorganizowane, np. klasy szkolne jak
i użytkowników indywidualnych. Hala basenów jest dwuprzestrzenna z wy-
dzieleniem części basenu sportowego oraz części rekreacyjnej z basenem
rekreacyjnym, brodzikiem dla dzieci dwoma wannami jacuzzi oraz zjeżdżal-
nią zewnętrzną. Hala basenu sportowego wyposażona jest w sześciotorową
nieckę 25,0m x 12,5m o głębokości 110-180cm, która otwarta jest prze-
szkleniami na zieleń zewnętrzną. Basen rekreacyjny o głębokości 105 cm
o wym. 10,5m x 5,0m z zejściem schodkami oraz zatoką z ławkami rurowymi
z masażem wodnym. Basen rekreacyjny jest wyposażony w dodatkowe at-
rakcje wodne tj. szeroki masaż karku oraz gejzer denny powietrzny. Brodzik
dla dzieci o głębokości 30 cm o wymiarze 4,2m x 4,2m z łukowym wycię-
ciem zlokalizowano najbliżej wyjścia z szatni, tak aby droga do brodzika
dzieci najmłodszych była jak najbezpieczniejsza. W brodziku zainstalowano
atrakcje dla dzieci – jeż wodny, gejzer wodny powietrzny oraz zjeżdżalnię
dla dzieci najmłodszych „słoń”. W północnej części hali rekreacyjnej zlokali-
zowano dwie wanny jacuzzi okrągłe o średnicy 200cm na podniesionym
cokole. Uzupełnieniem oferty basenu jest ok. 40-metrowa zjeżdżalnia
o spadku około 11% z własną wanna hamowną w wydzielonej strefie hali.
Wyjście z wanny hamownej znajduje się w bezpośredniej bliskości scho-
dów na zjeżdżalnie, co kumuluje ruch korzystających ze zjeżdżalni w jed-
nym miejscu i nie przeszkadza pozostałym użytkownikom. Przy przejściu
łączącym oba baseny z natryskami zlokalizowano pomieszczenie ratowni-
ków przy którym znajduje się zaplecze higieniczno-sanitarne ratowników
oraz magazyn podręczny i magazyn sprzętu sportowego. Niezależne wejś-
cie prowadzi do pomieszczeń odnowy biologicznej mieszczących: saunę
(suchą i mokrą), solarium (stojące i leżące) i dwa pomieszczenia masażu. Po-
mieszczenia odnowy biologicznej wyposażone są we własne zaplecze hi-
gieniczno-szatniowe oraz zaplecze dla personelu. Pomieszczenia odnowy
biologicznej dostępne są również z hali basenu.

Piętro:
• trybuna basenu pływackiego,
• pomieszczenia administracyjne obiektu,
• szatnie dla pracowników
• pomieszczenia techniczne
• klatka schodowa ewakuacyjna (wejście dla pracowników)

Trybuna basenu sportowego z siedziskami dla 87 osób zlokalizowana
jest na antresoli. Siedziska ulokowane są w dwóch rzędach. Administracja
składa się z trzech pokoi biurowych oraz pomieszczeń szatniowych pra-
cowników obsługi basenu. 

Przyziemie:
• zespół pomieszczeń technicznych podbasenia, 
• wentylatornia, węzeł cieplny, stacje filtrów,
• zespół pomieszczeń technologii uzdatniania wody – składowanie i do-

zowanie środków chemii basenowej
Główna bryła budynku stanowi halę basenu przykrytą dachem łukowym

na konstrukcji z wiązarów z drewna klejonego. Od strony południowej par-
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PREZYDENT JACEK MAJCHROWSKI NA BUDOWIE BASENU!
W poniedziałek 28 marca Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Maj-

chrowski zawitał na osiedle Nowy Prokocim aby osobiście sprawdzić jak
przebiegają prace przy budowie krytego basenu. Prezydentowi na placu
budowy towarzyszyli; członkowie Zarządu firmy „Chemobudowa”, Zarządu
Infrastruktury Sportowej Miasta Krakowa, Zarządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Nowy Prokocim” oraz Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”.
Przedstawiciel wykonawcy zapewnił Pana Prezydenta że prace przebiegają
zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz że zaplanowany termin odda-

nia obiektu na 30 marca 2012 roku nie jest zagrożony,  poinformował rów-
nież że już w czerwcu będzie montowane zadaszenie.  Opuszczając plac bu-
dowy wszyscy zgodnie stwierdzili że inwestycja jest realizowana i prowa-
dzona bardzo sprawnie oraz fachowo. Mieszkańcy natomiast nie ukrywają
zadowolenia że już za rok nastąpi oddanie do użytku tej tak długo oczeki-
wanej i potrzebnej inwestycji w naszej dzielnicy.

Lasota Mieczysław

EKOLOGICZNE DZIAŁANIA W PRZEDSZKOLU
PROJEKT „W EKOLOGICZNYM LABIRYNCIE – 

POSZUKIWANIA SPOSOBÓW EKONOMICZNEGO 
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ”

Edukacja ekologiczna powinna wprowadzić dziecko w świat przyrody
i pomóc mu w ukształtowaniu świadomego odnoszenia się do natury
i wszelkich form życia. Treści z zakresu tej edukacji są zawarte w różnych
programach wychowania przedszkolnego, ale też rozszerzane i opracowane
przez kreatywnych nauczycieli z różnych placówek. Samorządowe przed-
szkole nr 176 im. Marii Konopnickiej w Krakowie od wielu lat jest realizato-
rem i promotorem różnorodnych ekologicznych działań. Do sztandarowych,
realizowanych przez dłuższy już czas są:
– Projekt współpracy na niwie ekologii z przedszkolem z Ukrainy –

celem którego jest przybliżenie działalności placówki z zakresu działań
ekologicznych i zdrowotnych, prezentowanie sytuacji edukacyjnych
i rozwiązań merytorycznych, które pobudzają nauczycieli do aktyw-
ności ekologicznej i tym samym rozwijają zainteresowania podstawo-
wymi zasadami ochrony przyrody i odpowiedzialnością za stan środo-
wiska naturalnego. 

– Projekt ,,Przedszkolak i makulatura” – stawiający na wdrażanie sku-
tecznych działań związanych z procesem segregowania i zbiórki ma-
kulatury,

– Kółko ekologiczne ,,Błękitna kropelka” – skutecznie rozszerzające
i pogłębiające wiedzę ekologiczną, promujące realizowanie idei eko-
logicznych w środowisku lokalnym,

– Program zdrowotny – którego zadaniem priorytetowym jest zwróce-
nie szczególnej uwagi na tematy związane z zachowaniem, pielęg-
nacją, pomnażaniem i kontrolowaniem zdrowia, a tym samym mające
wpływ na jego ekologiczne aspekty.

– Pakiet edukacyjny ,,Woda – nasz wspólny skarb” – celem którego jest
kształtowanie u wychowanków świadomej dbałości o zasoby wodne
naszej planety i próbą przybliżenia mechanizmów nią rządzących

Dużo można by jeszcze wymieniać działań, w których Przedszkole
nr 176 bierze udział w sposób długofalowy i systematyczny. Są tam między
innymi takie jak udział w Dniach Ziemi, Sprzątaniu Świata, Festiwalu Recy-
klingu, imprezie – Dzień bez samochodu czy Dniu Ochrony Środowiska.

Jednym z najnowszych projektów, który został przygotowany do rea-
lizacji przez wspomniane przedszkole jest „W ekologicznym labiryncie – po-
szukiwania sposobów ekonomicznego zarządzania energią elektryczną”.
Trudno wyobrazić sobie dziś życie bez energii elektrycznej. Jest ona jedy-
nym nośnikiem pozwalającym zaspokoić równocześnie większość potrzeb
bytowych. W przedszkolu energia elektryczna wykorzystywana jest do za-
spokojenia funkcji bytowych: ogrzewania pomieszczeń, przygotowywania
ciepłej wody użytkowej (przepływowy ogrzewacz wody, bojler), przygoto-
wywania posiłków, oświetlenia oraz zasilania różnych urządzeń,  sprzętu
AGD i RTV. Najwięcej energii elektrycznej – bo około 1/3 – zużywa oświet-
lenie. Biorąc to pod uwagę zasadnym jest, aby poprzez realizację projektu,

terowy budynek administracyjny mieszczący kompleks wejścia głównego,
kawiarni i część zawierającą pomieszczenia odnowy biologicznej.

Przepustowość obiektu (godzinowa, maksymalna jednorazowa
chłonność obiektu).

Funkcja podstawowa – hala basenowa
• niecka pływacka 7osób x 6 torów - 42 osoby
• niecka do nauki pływania = 58m pow. wody/3 os – 19 osób
• brodzik =15m pow. wody/1.5 os 10 osób
• jacuzzi 2 x 6 osób 12 osób
• zjeżdżalnia 17 osób
łącznie jednorazowa chłonność hali basenowej ok. 100 osób;

Funkcja uzupełniająca – gastronomia basenu 
oraz osoby oczekujące ok. 15 osób;

Pomieszczenia odnowy biologicznej ok. 15 osób 
Łącznie chłonność obiektu bez trybun basenu ok. 130 osób

Ilość miejsc na widowni ok. 100 osób (87 miejsc siedzących)

Miejsca parkingowe zapewnia istniejący po drugiej stronie ulicy Kur-
czaba parking (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem, a właści-
cielem i użytkownikiem parkingu – Spółdzielnią Mieszkaniową „Nowy Pro-
kocim”. Zakończenie robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania
w kwietniu 2012r.

Do przedstawienia inwestycji realizowanej przez Gminę Kraków „Bu-
dowa basenu krytego przy ulicy Kurczaba” zostały wykorzystane materiały
opracowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Mieczysław Lasota

cd. na str 8
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„NIEDZIELNA MAJÓWKA NA KOZŁÓWCE”
Po raz kolejny Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce” zaprasza

mieszkańców na majowy piknik rodzinny. Tegoroczna impreza pod nazwą
„Niedzielna Majówka na Kozłówce” odbędzie się w dniu 22 maja, na terenie
administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Kozłówce” przy
zbiegu ulic Spółdzielców i Na Kozłówce. Zapowiada się dobra zabawa, po-
nieważ organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dużych i małych.
 Naszym zadaniem jest zachęcanie do wspólnego spędzania wolnego czasu
w gronie rodzinnym. Tradycją pikników Na Kozłówce stały się występy
młodych artystów z Centrum Kultury „Na Kozłówce” oraz z zaprzyjaźnionych
placówek. Swój udział zapowiedzieli mali artyści z przedszkoli, zespół

 taneczno-wokalny oraz zawodowi artyści estradowi; zespoły BackUp i Telo-
mery. Nie zabraknie atrakcji dla maluchów i rodziców, będą quizy, konkursy
i zabawy z nagrodami. Organizator – Spółdzielnia Mieszkaniowa Na
Kozłówce – serdecznie zaprasza na imprezę nie tylko mieszkańców
Kozłówka!

W Centrum Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”
w dniu 16 kwietnia odbyło się spotkanie z lekarzem dermatologiem. Jak
zwykle i ta Biała Sobota cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wielu
mieszkańców naszej spółdzielni mogło tego dnia skorzystać z bezpłatnej
porady i konsultacji specjalisty.

„Młodzi ludzie chcą być dobrzy...i lubią, gdy się im o tym przypomina
 Potrzebują tego tak samo, jak kwiaty porastające góry łakną wody i słońca...

Jan Paweł II

Konkurs recytatorski ”Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty” poświęcony był
pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Był on dla uczestników i słuchaczy
okazją do chwili refleksji i zadumy nad przesłaniami Papieża Polaka
płynącymi wprost z wierszy napisanych Jego ręka i ręką innych autorów
o Nim. Celem konkursu, który miał miejsce w Katolickim Domu Kultury EDEN
było inspirowanie dzieci i młodzieży do przeżywania głębi poetyckiego
słowa Jana Pawła II i innych poetów, wyrażenie wdzięczności i szacunku Pa-
pieżowi, umożliwienie uczestnikom prezentacji swoich umiejętności. Uczest-
nicy konkursu byli podzieleni na dwie grupy wiekowe O-III i IV-VI. Oceniało
ich jury, w pracach którego uczestniczyły: Biernat Marta (nauczyciel SP 124),
Kumon Barbara (nauczyciel SP 124), Leszczyńska-Lenda Anna (prezes
bieżanowskiego koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich). Po wspaniałych re-
cytacjach uczestników, które zrobiły olbrzymie wrażenie na wszystkich obec-
nych w KDK EDEN jury udało się na naradę. Podczas prac jurorskich dzieci
i ich opiekunowie śpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń Papieża Polaka.

W kategorii klas 0-III najlepszą recytatorką była Oliwia Osadcow
(klasa 0), miejsce drugie zajęli Klara Weichönig (klasa I b) i Mateusz Gaweł
(klasa III a), a miejsce trzecie Zuzanna Olejniczak (klasa III a), wyróżnienie
otrzymała Dominika Piłat (klasa III a).Wśród uczniów klas IV-VI pierwsze
miejsca zajęły Anna Lewińska i Karolina Palonek (obie z klasy V b), drugie
miejsce zajęli Aleksandra Wiśniewska (klasa IV a) i Łukasz Babicz (klasa

VI b), a miejsce trzecie Katarzyna Michałek (klasa VI b), wyróżnienie przy-
znano Agnieszce Wiśniewskiej i Julii Wołek (obie z klasy IV a). Laureaci
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe oraz słodycze. Pozos-
tali uczestnicy konkursu zostali obdarowani dyplomami uczestnictwa
i drobnymi nagrodami. Życzymy dalszych sukcesów młodszym i starszym
uczestnikom konkursu – uczniom Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie.
Do kolejnej edycji konkursu zapraszam już w przyszłym roku. Na koniec
przedstawiam autorski wiersz pierwszoklasistki, laureatki drugiego miejsca
Klary Weichönig.

I nawet nie jest mi smutno,
że nigdy Cię nie spotkałam.
Nawet Cię nie pamiętam,
jestem po prostu za mała.

Opowiadała mi babcia
o wielkim Polaku-Papieżu,
o dobrym księdzu-człowieku
i… ja babci wierzę,

ale…

Tak sobie czasem myślę,
że Ty wiesz o mnie więcej,
że patrzysz na mnie z nieba,
podpowiesz mi jak żyć piękniej.

KONKURS POEZJI OJCA ŚWIĘTEGO I O OJCU ŚWIĘTYM 
W STARYM BIEŻANOWIE

jego celów i zadań ukształtować u dzieci, rodziców, pracowników przed-
szkola świadomość w zakresie oszczędnego gospodarowania energią elek-
tryczną.

Głównym celem projektu jest zatem modernizacja budynku przed-
szkolnego, polegająca na zastosowaniu nowoczesnego sprzętu elektrycz-
nego, co w znacznej mierze wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elek-
trycznej, systematyczne pogłębianie wiedzy ekologicznej wśród
pracowników placówki, dzieci, ich rodziców, nastawionej na rozsądne ko-
rzystanie z energii w placówce przedszkolnej i poza nią oraz praktyczne roz-
wiązywanie problemów związanych z oszczędzaniem energii elektrycznej. 

Realizacja projektu ukierunkowana jest na edukację dzieci i społecz-
ności lokalnej, przybliżenie zasad ekologii i racjonalnego korzystania z ener-
gii elektrycznej, ekonomiczne gospodarowanie energią. Przeprowadziliśmy
cykl zajęć na temat ochrony energii elektrycznej, podczas których dzieci do-
wiedziały się, w jaki sposób ograniczać zużycie energii. Przedszkolaki wy-
konały plakaty, transparenty oraz ulotki zachęcające do racjonalnego ko-
rzystania z energii elektrycznej. Wszystko po to, aby podczas „Zielonego
spaceru” po okolicy, zachęcić innych – dzieci, dorosłych, rodziców, do po-
dejmowania działań proekologicznych. Wybraliśmy się również na wy-
cieczkę do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 6 przy ul. Aleksandry 2 w Kra-
kowie, aby przypomnieć strażakom o konieczności oszczędzania energii.

W tym celu przygotowaliśmy
 naklejki „Gaś, gdy wychodzisz!”,
które przedszkolaki umieściły
przy każdym włączniku światła. 

Projekt „W ekologicznym la-
biryncie – poszukiwania sposo-
bów ekonomicznego zarządza-
nia energią elektryczną” porusza
niezwykle istotną kwestię do-
tyczącą całej ludzkości. Właściwe
korzystanie z urządzeń elektrycz-
nych pozwala w znacznym stop-
niu obniżyć wysokość rachun-
ków. Wprowadzenie projektu
pozwali wyrobić oraz utrwalić
prawidłowe nawyki związane
z ekonomicznym, a zarazem eko-
logicznym gospodarowaniem
energią elektryczną. Zaangażo -
wanie społeczności lokalnej, dzieci, rodziców, nauczycieli, personelu przed-
szkola w ekonomiczne gospodarowanie energią, uświadomienie dzieciom,
jak wielką rolę pełni w życiu człowieka racjonalne korzystanie z energii elek-
trycznej jest głównym oczekiwanym i zakładanym rezultatem działań
 placówki.

EKOLOGICZNE DZIAŁANIA W PRZEDSZKOLU… 
cd. ze str 7
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MEDAL IM. ERAZMA JERZMANOWSKIEGO 
W czerwcu 2011 r. podczas Dni Prokocimia zostanie po raz pierwszy

przyznany Medal im. Erazma Jerzmanowskiego. Inicjatorami ustanowienia
nagrody jest Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia oraz Polska Prowincja Za-
konu św. Augustyna Medal będzie szczególnym wyróżnieniem dla osoby,
która swoją pracą i zaangażowaniem, działalnością społeczną, lub wycho-
wawczą, przyczyniła się do upowszechniania pamięci i wiedzy o Eraźmie
Jerzmanowskim, przywracania piękna zespołowi pałacowo-parkowego im.
E i A Jerzmanowskich, lub do dalszego rozwoju Prokocimia.

Prawo do składania wniosku o przyznanie medalu mają:

– organizacje i instytucje współpracujące z Towarzystwem Przyjaciół Pro-
kocimia im. E i A. Jerzmanowskich, 

– dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych,
– organizacje szkolne i młodzieżowe
– kluby sportowe
– proboszczowie parafii prokocimskich
– mieszkańcy Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.  

Wniosek o przyznania medalu powinien zawierać podstawowe dane
kandydata i krótkie uzasadnienie. 

Kapitułę Medalu stanowią: 

– przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia jako przewod-
niczący 

– przedstawiciel Polskiej Prowincji Zakonu Św. Augustyna 
– przedstawiciel Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady
– przedstawiciel Parafii Miłosierdzia Bożego 
– przedstawiciel Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim 
– przedstawiciel Społecznego Komitetu Ratowania Prokocimia
– przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

Medal został wykonany z brązu, według projektu znanego rzeźbiarza
prof. Stefana Dousy. Szczególnym wyróżnieniem dla osoby nagrodzonej bę-
dzie umieszczenie nazwiska laureata na medalu.  Wnioski o przyznaniu me-
dalu należy składać w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I.
Gałczyńskiego ul. Na Wrzosach 57 do 20 maja 2011 r..

Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII

STYPENDIUM EDUKACYJNE 
IM. A. I E. JERZMANOWSKICH 

DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY Z PROKOCIMIA
W czerwcu 2011 r. podczas Dni Prokocimia zostanie po raz pierwszy

przyznane Stypendium Edukacyjne im. A i E. Jerzmanowskich przeznaczone
dla uzdolnionych młodych ludzi – mieszkańców Prokocimia. Inicjatorami
ustanowienia nagrody jest Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia oraz Polska
Prowincja Zakonu św. Augustyna 

Projekt realizowany przez :

– Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. A. i E. Jerzmanowskich 
– Polską Prowincję Zakonu Św. Augustyna
– Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego 

pod Patronatem Rady Dzielnicy XII

1. Kandydaci:
Kandydatem do nagrody mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych, mieszkający na terenie Prokocimia, mający wysoką średnia ocen
oraz uzdolnienia w dowolnej dziedzinie naukowej , artystycznej, spor-
towej.

2. Kryteria :
Kryterium główne: 
– udokumentowane bardzo dobre wyniki w nauce 
Dodatkowe kryteria 
– udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych,

konkursach, turniejach, przeglądach artystycznych, zawodach
sportowych 

– wywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia i prze-
strzeganie norm społecznych 

– aktywność społeczna w dowolnej formie: wolontariat, praca w or-
ganizacjach uczniowskich i młodzieżowych, działalność charyta-
tywna, współpraca ze stowarzyszeniami itp. 

3. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej w for-
mie jednorazowej nagrody pieniężnej przekazywanej stypendyście ,
jeżeli jest osobą pełnoletnią, lub rodzicom stypendysty na zakup , który
przeznaczony będzie na edukację ( laptop, oprogramowanie, mikro-
skop, pomoce dydaktyczne, książki itp.)

4. Zgłaszanie kandydatów:
1) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:
– dyrektorom szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego.
– dyrektorom domów kultury i stowarzyszeń oświatowo-arty-

stycznych 
– proboszczom parafii prokocimskich 
– organizacjom szkolnym i młodzieżowym 
– organizacjom charytatywnym

2) Wniosek o stypendium powinien być szczegółowo umotywo-
wany i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć kandydata.

3) Kandydatów należy zgłaszać do 20.05.2011r. do Młodzieżowego
Domu Kultury, 30-618 Kraków, ul. Na wrzosach 57 – termin od-
bioru wniosku w MDK.

Pełną dokumentację – wniosek oraz załączniki – należy przesyłać lub
przynieść osobiście w zaklejonej kopercie.

5. Tryb przyznawania stypendium:
Stypendium przyznawane jest przez Kapitułę , w skład której wchodzą:
– przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia jako Przewod-

niczący 
– przedstawiciel Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady
– przedstawiciel Parafii Miłosierdzia Bożego 
– przedstawiciel Polskiej Prowincji Zakonu Św. Augustyna 
– przedstawiciel Rady Dzielnicy XII 
– przedstawiciel Społecznego Komitetu Ratowania Prokocimia
– przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyń-

skiego 

Regulamin stypendium oraz Karta zgłoszenia dostępne są 
w Mło dzieżowym Domu Kultury , ul. Na wrzosach 57 oraz na stronach
 internetowych: 
MDK: www.mdkgal.internetdsl.pl 
i Rady Dzielnicy XII: www.dzielnica12.krakow
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POŚWIĘCENIE KRZYŻA PAPIESKIEGO
27.04 o godzinie 15:00 miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświę-

cenie Krzyża Papieskiego, który znajduje się na skwerze przy ulicy Teligi.Ini-
cjatorem przeniesienia krzyża i ustanowienia obecnego Krzyżem Papieskim
był poprzedni proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Krzysztof Strzel-
czyk. Na wspólnych spotkaniach, w których uczestniczyli przedstawiciele
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, Rady Dzielnicy XII, proboszcz
oraz projektant, zdecydowano o wyborze projektu jak również o miejscu
posadowienia krzyża. W realizację projektu włączyły się również Rada Dusz-
pasterska oraz Akcja Katolicka, która rozprowadzała cegiełki na rzecz dofi-
nansowania inwestycji. Realizacji tego przedsięwzięcia podjął się obecny
proboszcz – Józef Bizoń. Krzyż znajduje się na wydzielonej części działki
będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Pro-
kocim”. Poniżej wkomponowano również dwie tablice przypominające
ważne wydarzenia związane z osobą Jana Pawła II oraz mieszkańcami No-
wego Prokocimia. 

Pierwsza z nich upamiętnia wymarsz pamiętnej pielgrzymki dnia 10
czerwca 1979 roku mieszkańców na spotkanie z Ojcem Świętym na Kra-
kowskich Błoniach. 

Druga natomiast będzie przypominać o obecnej pielgrzymce z naszej
Parafii na beatyfikację papieża Polaka do Rzymu.  Nad tekstem upamięt-
niającym wydarzenia znajduje się napis „Totus tuus” czyli „Cały Twój”.Na uro-
czystości zjawili się proboszcz Józef Bizoń, przedstawiciele Akcji Katolickiej,
Rady Duszpasterskiej, Rady Dzielnicy XII, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy
Prokocim”, architekt Pani Maria Stępniewska-Szulc, która wykonała projekt
nie pobierając wynagrodzenia, oraz liczna grupa mieszkańców osiedla
Nowy Prokocim.  Po poświęceniu krzyża i odmówieniu Koronki do Miłosier-
dzia Bożego głos zabrał proboszcz parafii , prezes SM „Nowy Prokocim” oraz
projektant. Specjalnie na to wydarzenie przedstawicielka Akcji Katolickiej
przygotowała wiersz poświęcony Janowi Pawłowi II i wyrecytowała go
przed zebranymi. Całą uroczystość zakończono odśpiewaniem ukochanej
przez Jana Pawła II pieśni „Barka”.

Konrad Spryńca

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne 
z terenu Podgórza do skorzystania z BEZPŁATNYCH

porad prawnych oraz socjalnych 
i wsparcia psychologicznego

Pomoc jest świadczona w ramach projektu Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełno -

sprawnych w Podgórzu (DCK) realizowanego przez międzynarodowe partnerstwo organizacji poza-

rządowych Krakowskie Forum Organizacji Społecznych (KraFOS) i der PARITÄTISCHE Thüringen. Wsparcie

finansowe  projektu jest udzielane przez Akcję Człowiek.

Porady obejmują ustną analizę sytuacji zainteresowanej osoby, a w razie potrzeby pomoc w przygo-

towaniu odpowiedniego pisma do sądu lub urzędu. Sprawę każdej, zgłaszającej się osoby traktujemy

 indywidualnie, a równocześnie staramy się pomóc w sposób jak najbardziej kompleksowy.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia indywidualnego

spotkania ze specjalistą – tel. 12 616 78 29

KONTAKT:

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS)

Os. Centrum C 10 pok. 4 Kraków

poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 13.00,

wtorek – godz.16.00 – 19.00 – pomoc prawna

Rada Dzielnicy XIII 

Rynek Podgórski 1 Kraków

Czwartek: 9.00 – 12.00 - pomoc prawna
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PROKOCIMSKIE HISTORIE: 
100 ROCZNICA UTWORZENIA KAPLICY 

PW. MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY W PROKOCIMIU 
W sierpniu 2011 r. minie 100 rocznica utworzenia kaplicy pw. Matki

Bożej Dobrej Rady w Prokocimiu. Od czasu otwarcia do dziś odbywają się
w niej nieprzerwanie Msze Święte. 

W tym krótkim artykule chciałabym przybliżyć historię jej powstania:

Po śmierci Erazma Jerzmanowskiego znanego filantropa i dobroczyńcy
Prokocimia jego żona Anna sprzedała majątek zakonowi OO Augustianów.
Inicjatorem kupna majątku
Prokocim był O. Superior
Grzegorz Uth.  Kupując
majątek od Anny Jerzma-
nowskiej OO Augustianie
zobowiązali się do ufundo-
wania tablicy pamiątkowej
poświęconej jej mężowi
i odprawiania po wsze czasy
Mszy Świętej w rocznice
jego śmierci.  

W Prokocimiu, w któ-
rym mieszkało wówczas
około 1000 osób nie było sa-
modzielnej parafii. Koś-
ciołem parafialnym był koś-
ciół pw. Narodzenia NMP
w oddalonym kilka kilomet-
rów Bieżanowie, co sprawia -
ło że niektórzy mieszkańcy
Prokocimia nieregularnie
odwiedzali świątynie i za-
niedbywali przyjmowanie
sakramentów. 

Tuż po kupnie majątku
Prokocim OO Augustianie
otworzyli kaplice zakonną.
Znajdowała się ona na
w małej sali jadalnej na par-
terze Domu Zakonnego,
w dawnym budynku za-
rządu folwarku. W prowizo-
rycznej kaplicy odprawiał
codziennie Msze Świętą
O Superior Grzegorz Uth,
a w niedziele przyjeżdżał ks. Wilhelm Gaczek z klasztoru św. Katarzyny.  

W marcu 2010 r. konwent podjął starania o utworzenie kaplicy pub-
licznej w jednym z budynków dworskich. Na ten cel wybrano zbudowany
w 1896 r. przez Erazma Jerzmanowskiego reprezentacyjny budynek stajni
dworskich dla koni bryczkowych. 

23 kwietnia 2010 r. OO Augustianie otrzymali zgodę podpisaną przez
Kardynała Jana Puzynę na utworzenie kaplicy publicznej i odprawiania Mszy
Św. o godz. 7, względnie o 9 , aby nie kolidowało to z Mszami Św. odpra-
wianymi w kościele parafialnym w Bieżanowie. 

Kaplica została przebudowana przez krakowskiego budowniczego Ka-
zimierza Brzezińskiego, staraniem i kosztem OO Augustianów. Prawie całe
wnętrze stanowiła jedna sala, oświetlona 10 oknami i 5 lampami elektrycz-
nymi, które zainstalował jeden z zakonników. Wnętrze było bardzo skromne:
w prezbiterium ustawiono ołtarz drewniany, nad ołtarzem zawieszono na-
malowany na płótnie obraz Matki Bożej Dobrej Rady w złoconych ramach,
a po bokach dwa obrazy kartonowe przedstawiające: św. Augustyna, oraz
jego matkę św. Monikę. W kaplicy stało kilka krzeseł i ławek ogrodowych.
Najbardziej potrzebne przedmioty: kielich do mszy, mszał, ornaty, otrzy-
mano z kościoła św. Katarzyny.  

Kaplica została poświęcona w poniedziałek rano 13 sierpnia 1911 r.
przez O. Superiora OO. Augustianów w Prokocimiu Grzegorza Utha, otrzy-
mując wezwanie Najświętszej Marii Panny, czczonej w zakonie augustianów
jako Matka Boża Dobrej Rady.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 5. 30 cichym poświęceniem kaplicy,
po którym odprawiono Mszę Świętą z kazaniem misyjnym. O godz. 10 roz-
poczęła się suma , która zapoczątkowała ośmiodniowe nabożeństwo mi-
syjne prowadzone przez OO Redemptorystów z Podgórza. W czasie trwania
misji 17 sierpnia 1911 r. komisarz generalny prowincji polskiej O. Angelo
Rodriguez, powierzył O. Wilhelmowi Gaczkowi- późniejszemu pierwszemu
proboszczowi prokocimskiej parafii obowiązki duszpasterza kaplicy. 

Uroczyste otwarcie kaplicy pw. Matki Bożej Dobrej Rady odbyło się 21
sierpnia 1911 r. Otwarcia dokonał przybyły na tą okazję bp. Anatol Nowak.
Gospodarzem uroczystości był O. suprerior Grzegorz Uth. W uroczystości
wzięli udział m. in.: prowincjał zakonu redemptorystów ks. Teofil Pazur,
gwardian klasztoru XX Bonifratów ks. Laetus Bernatek, a także wiceprezy-
dent miasta Krakowa dr. Henryk Szarski, burmistrz miasta Podgórza Franci-
szek Maryewski, starosta podgórski Stanisław Bodnar, oraz mieszkańcy Pro-
kocimia 

Rok później w kaplicy zawisła tablica pamiątkowa poświęcona Eraz-
mowi Jerzmanowskiemu ufundowana przez OO Augustianów Wyposażenie
kaplicy uzupełniono latami z ofiar i składek parafian Prokocimia.

W 1917 r. staraniem oo Augustianów w Prokocimia została utworzona
parafia pw. Matki Bożej Dobrej Rady. Kaplica była siedzibą kościoła para-
fialnego do 1957 r. 

Radna Miasta Krakowa, Radna Dzielnicy XII,
Członek Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia 

im. E i A Jerzmanowskich 
Grażyna Fijałkowska

Źródło: Kronika Prokocimska O. Wilhelma Gaczka 
Fot. Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia. 
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GIMNAZJALNY
„SPACERKIEM PO KRAKOWIE”

„Cudze chwalicie, swego nie znacie!” Nie! Te słowa w żaden sposób nie
charakteryzują uczniów, którzy 18 lutego 2011 r. wzięli udział w konkursie
międzyszkolnym „Spacerkiem po Krakowie”.

Już od kilku lat Zespół Szkół Ogólnokształcących nr15 (Gimnazjum
nr 33) organizuje ten międzyszkolny konkurs i jak zawsze pod patronatem
Dzielnicy XII. Jest to okazja, aby młodzi ludzie wykazali się znajomością his-
torii i kultury Krakowa – naszej „MAŁEJ OJCZYZNY”.

Z wielką przyjemnością i nieukrywaną dumą należy stwierdzić, iż
uczniowie okolicznych szkół gimnazjalnych zaprezentowali swą ogromną
wiedzę o Krakowie, a szczególnie dokładnie opracowali temat tegorocznej
edycji: „Kraków – czasy Jagiellonów”. Książki wymienione w bibliografii stały
się jednym ze źródeł informacji, które uczniowie wykorzystali w rozwiązy-
waniu zadań konkursowych – test, lokalizacja konkretnych miejsc na mapie
Krakowa, rozpoznawanie zabytków i wybranych dzieł sztuki oraz prezenta-
cje multimedialne.

Poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany, co podkreślali Or-
ganizatorzy i zaproszeni Goście (nauczyciele z innych szkół). Należy dodać,
że konkurs cieszy się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności szkol-
nej. Wszyscy doceniają „zdrową rywalizację” i aktywną postawę uczniów. 

W tym roku szkolnym Jury, którego członkiem był również Radny Dziel-
nicy XII – p. Janusz Zadwórny, nagrodziło cztery zespoły uczniowskie:
I miejsce – Gimnazjum nr 33 (K. Baniak, K. Gwiżdż, M. Kołodziej); II miejsce
– Gimnazjum nr 33 (P. Czyżyk, P. Król, A. Leśniewska); III miejsce – Gimnaz-
jum nr 29 (P. Dziedzic, P. Gajda, N. Masier); IV miejsce – Gimnazjum nr 32
(K. Ćwikła, W. Pencarski, M. Rudnik). Gratulujemy!

Finał był uwieńczeniem konkursu! Dyrektor ZSO nr 15 (Gimnazjum
nr 33) p. Danuta Kohut wręczyła laureatom nagrody książkowe, które sta-
nowią cenną pamiątkę. Zwycięzcami byli wszyscy, ponieważ uczestnicy
swoim przygotowaniem i motywacją potwierdzili zaangażowanie w po-
szukiwanie informacji o mieście, w którym mają szczęście mieszkać!

Za rok kolejna edycja „Spacerkiem po Krakowie”. Zapraszamy!

Joanna Bysiek


