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Serca na froncie 2011/2012

Dnia 27 czerwca 2012 roku od godz. 10:00 w ZSO nr 12 odbył się Wielki Finał I edycji Programu
„Serca na Froncie”. Program był inicjatywą młodych ludzi – uczniów ZSO 12 – którym nie był obo-
jętny los Polskiego Żołnierza biorącego udział w misjach poza granicami kraju. W ramach I edycji udało
się zorganizować spotkania między innymi z Marcinem Odgowskim – korespondentem wojskowym
z Iraku i Afganistanu, z Wydawnictwem Ender, poza tym uczniowie wraz z nauczycielami nagrali
i wysłali do Afganistanu dla polskich żołnierzy życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a patronat
medialny nad Programem „Serca na froncie” objął blog www.zafganistanu.pl. Zwieńczeniem tego-
rocznych działań był charytatywny koncert Zespołu „Czasza” z 6. Brygady Powietrznodesantowej,
który odbył się podczas finału I edycji 27 czerwca 2012 roku w ZSO 12. Całkowity dochód z koncertu
został przekazany na rzecz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami
Kraju.

Dzień Dziecka w roku jubileuszowym w ZSOI 4 przy ulicy Żabiej 20

Jednym z przedsięwzięć związanych z obchodami 25-lecia Szkoły, a zarazem upominkiem z okazji
Dnia Dziecka, było przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka”. W role bajkowe wcielili się Rodzice, Dy-
rekcja i Nauczyciele z klas 1-3 SP nr 148. 1 czerwca odbyły się dwa spektakle, które obejrzały dzieci
wraz z towarzyszącymi im bliskimi. ”Aktorzy” dali z siebie naprawdę wszystko… Doskonale odegrali
swoje role, wspaniale wyglądali swobodnie czuli się na scenie i nie będzie przesadą, jeśli powiem, że
bawili się swoim występem nadzwyczaj dobrze. Całość dopełniła piękna, kolorowa scenografia i cie-
kawa oprawa muzyczna. A dzieci? Dzieci z wypiekami na twarzy śledziły losy Królewny Śnieżki. Mocno
przeżywały toczącą się na scenie walkę dobra ze złem. Żywo reagowały na toczące się widowisko –
nagradzały „artystów” gromkimi brawami, wyklaskiwały rytm śpiewanych piosenek.  Zachęceni suk-
cesem, na pewno będziemy kontynuować wspólne „teatralne poczynania”. Już teraz  zapraszamy na
kolejne przedstawienie…

Halina Błoniarz, nauczycielka SP 148

Dzień zdrowia na Żabiej

W ramach trwającej od wielu lat współpracy SP nr 148
i Przedszkola nr 35, odbyła się impreza plenerowa pod hasłem
„Pochód owoców i warzyw” z udziałem uczniów klas 1-3 i i dzieci
z grup 5-cio, 6-cio i 7-latków. Dzieci przygotowały wspaniałe stroje
i przebrały się za ulubione warzywo lub owoc. Kolorowo przebrani

uczniowie wyruszyli z przed szkoły i wędrując osiedlowymi ulicz-
kami udali się umówione spotkanie w parku spotkanie z przedszkolakami. Na miejscu wszyscy uczest-
nicy odśpiewali piosenkę pt. „Witaminki witaminki…” i zaprezentowali swoje stroje.

Marta Kąkol
Marta Ziobro

Wystawa „Ziemia Święta”

W marcu i kwietnia w Domu Kultury S.M. Nowy Bieżanów
odbyła się wystawa fotografii pt. „Ziemia Święta” – owoc piel-
grzymki do Izraela. Przygotowania do wyjazdu trwały blisko 30 lat
! Zgodnie z kilkuletnią tradycją wernisażom wystaw Domu Kultury
w Bieżanowie towarzyszą spotkania z ciekawymi ludźmi. Tak było

i tym razem. W sali zjawiło się ponad pięćdziesiąt osób, w tym kilku
świetnych znawców problematyki bliskowschodniej, którzy przedstawili historię Palestyny i Izraela. 

Władysław Grodecki

Spartakiada

Kolejna Spartakiada dzieci i młodzieży dobiegła końca Tym
razem gospodarzami i organizatorami imprezy był  Kolejarz Pro-
kocim oraz ZSOI Nr 4 przy ul Żabiej. W imprezie uczestniczyły
szkoły podstawowe oraz gimnazjalne z terenu dzielnicy XII .Zwy-
cięzcami wśród szkół podstawowych był SP 24, a wśród gimnaz-

jum najlepsze okazało się gimnazjum nr 30 .

Wydarzyło się…
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W okresie przedwakacyjnym jednym z najpilniejszych, statutowych
zadań Rady jest rozdysponowanie środków priorytetowych na zadania nie-
zbędne do realizacji w roku następnym. Tym samym Radni decydują, które
zadania, poza zleconymi przez Gminę Miasta Krakowa, zostaną wykonane
w Dzielnicy w 2013 r. I tak przedstawia się zakres wskazanych przez Radę
priorytetów:

Infrastruktura techniczna
1. Osiedle Złocień – oświetlenie ulicy Agatowej (wg wskazań Dzielnicy) –

kwota 36 000 zł
2. Osiedle Bieżanów Stary – remont chodnika i nawierzchni ulicy Jagla-

rzów i ul. Półłanki (wg wskazań Dzielnicy) – kwota 36 000 zł
3. Osiedle Bieżanów Nowy – kwota 36 000 zł

a) przebudowa boiska „Baszta”
b) remont chodników (wg wskazań Dzielnicy)

4. Osiedle Prokocim Stary – remont ogrodzenia filii Młodzieżowego
Domu Kultury ul. Na Wrzosach – kwota 36 000 zł

5. Osiedle Prokocim Nowy – kwota 36 000 zł
a) remont chodnika w ulicy Kurczaba (kontynuacja) 
b) budowa miejsc postojowych przy ulicy Kurczaba (kontynuacja)

6. Osiedle Rżąka – remonty chodników (wg wskazań Dzielnicy) – kwota
36 000 zł

7. Osiedle Kozłówek – kwota 36 000 zł
a) budowa parkingu przy Przychodni Zdrowia ul. Na Kozłówce
b) remont chodników (wg wskazań Dzielnicy)
c) remont parkingów przy ulicy Okólnej 3,5,7

Suma: 252 000 zł

Bezpieczeństwo Publiczne
8. Współfinansowanie z Dzielnicą X i XI zakupu radiowozów oznakowa-

nych dla Komisariatu Policji VI – kwota 25 000 zł
9. Zakup kamery dla ulicy Półłanki – kwota 21 000 zł
10. Zakup latarek profesjonalnych do wyposażenia patroli nocnych oraz

kserokopiarki dla V Oddziału Straży Miejskiej GMK – kwota 4 000 zł
11. Zakupy dla 6 Jednostki Ratowniczo Gaśniczej sprzętu niezbędnego do

prawidłowego funkcjonowania jednostki – łączna kwota 15 000 zł
a) sprzęt łączności bezprzewodowej (laryngofony, zestawy pod-

hełmowe)
b) zakup piły ratowniczej specjalistycznej przeznaczonej do cięcia

większości materiałów budowlanych
Suma: 65 000 zł 

Kultura, Oświata i Sport
12. Otwarty konkurs ofert w obszarach: 

a) organizacja lokalnych imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota
20 000 zł

b) organizacja zimowych i letnich obozów sportowych – kwota
10 000 zł

13. Utrzymanie i koszt eksploatacji Orlika Nr 1 przy ul. Jerzmanowskiego
(opłaty za media, prace naprawcze, zakup sprzętu) – kwota 22 000 zł

14. Organizacja Spartakiady szkół – kwota 9 000 zł
15. Dom Kultury „Podgórze” filia Dwór Czeczów – koncerty muzyczne –

kwota 10 000 zł
16. Dofinansowanie II edycji warsztatów artystycznych pn. „Zima i lato

młodych Artystów Dzielnicy XII”, realizator DK „Podgórze” filia Dwór
Czeczów – kwota 20 000 zł

17. MDK im. K.I. Gałczyńskiego ul. Na Wrzosach
a) Artystyczny Turniej Przedszkoli – kwota 1 500 zł
b) konkurs Dziecięcy Mistrz Ortografii Dzielnicy XII – kwota 1 500 zł

18. Dofinansowanie działalności MDK im. K.I. Gałczyńskiego filia Na Wrzo-
sach – kwota 7 000 zł
a) Wieczory prokocimskie – spotkania z ciekawymi mieszkańcami

Dzielnicy
b) Sobótki rodzinne – warsztaty dla dzieci i dorosłych

19. DK Podgórze filia Dwór Czeczów – dofinansowanie działalności Klubu
Seniora – kwota 3 000 zł

20. Organizacja Dzielnicowego Dnia Dziecka – kwota 3 000 zł
21. Dofinansowanie zakupu książek dla filii Podgórskiej Biblioteki Publicz-

nej z terenu Dzielnicy XII – kwota 10 000 zł
22. Realizacja konkursów między przedszkolnych i międzyszkolnych –

kwota 12 000 zł
23. Dofinansowanie II edycji programu „Serce na froncie” – kwota 2 000 zł
Suma: 131 000 zł 

Zdrowie i wychowanie 
24. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3 – zakupy – kwota

3 000 zł
25. Bieżące potrzeby Klubu Seniora przy ul. Facimiech – kwota 4 000 zł 
26. Badania profilaktyczne dla mieszkańców – kwota 10 000 zł
27. Wymiana wiatrołapu w Żłobku nr 28, ul. Kurczaba 21 – kwota 8 000 zł
Suma: 25 000 zł 

Informacja i łączność z mieszkańcami 
28. Wydawanie gazety dzielnicowej „Dwunastka” – kwota 22 000 zł
29. Obsługa strony internetowej Dzielnicy XII – kwota 3 000 zł 
30. Zakup/wydanie materiałów promocyjnych – kwota 5 000 zł
31. Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy XII –

kwota 5 000 zł
Suma: 35 000 zł

Rezerwa: 44 000 zł

Radni dokonali również podziału środków w zakresie zadań powierzonych
na rok 2013w ramach „problematyki osób niepełnosprawnych” w wyso-
kości 111 000 zł na realizację następujących zadań:

Z prac Rady Dzielnicy XII

„Szkoła z tradycjami – szkołą przyszłości”

Dzień 18 maja jest każdego roku czasem niezwykłym dla SP nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, która tego dnia obchodzi swoje
święto. Tegoroczne obchody upłynęły pod hasłem „Szkoła z tradycjami – szkołą przyszłości”. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia pt. „Wizyta
po latach” w wykonaniu uczniów klasy I b i III a. W drugiej części imprezy uczniowie przygotowali plakaty promujące szkołę i przystąpili do rywalizacji w kon-
kursie zatytułowanym „Co w szkole piszczy”, na zakończenie którego Pani Dyrektor Urszula Banaś wręczyła dyplomy zwycięzcom – reprezentantom po-
szczególnych klas.

Natalia Tchórz

Piknik w Przedszkolu nr 36

W gorącej atmosferze i gorącym Słońcu 16 Czerwca w Samorządowym Przedszkolu nr 36 przy ul.Okólnej odbył się fantastyczny rodzinny piknik
.Ogromna ilość atrakcji dla dziecii ich rodzin (konkursy z nagrodami, zabawy sportowe, plastyczne, malowanie twarzy i balonów, pokaz studia baletowego,
pokaz gimnastyki sportowej zabawa taneczna, kiermasz prac dzieci, wykopaliska, przejażdżka kucykiem) oraz wiele innych atrakcji.

Wspaniała integracja rodziców z pracownikami przedszkola zaowocowała wspólnym spektaklem pt; „ Królewna Śnieżka” Grill i wspaniałe wypieki ro-
dziców oraz kuchni przedszkolnej łaskotały podniebienia wszystkich uczestników pikniku. 

Słoneczne i bezchmurne Niebo pozwoliło na spędzenie miłych chwil i wspaniałą zabawę na świeżym powietrzu w przedszkolnym ogrodzie!

dokończenie na str. 11
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Dni Prokocimia na stałe zagościły w kalendarzu imprez, które mają
miejsce na terenie Dzielnicy XII. Kolejna edycja odbywająca się w dniach
16-17 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Jerzmanow-
skiego 6 oraz Parku im. Jerzmanowskich przyciągnęła rzesze Prokocanów.

Pierwszego dnia tj. w sobotę mieszkańcy Prokocimia wzięli udział
w zorganizowanym przez SP nr 41 festynie rodzinnym pn. „Czy dzieciaki,
czy rodzice – wszyscy dzisiaj to kibice!”, którego motyw przewodni
związany był ściśle z odbywającymi się w Polsce i na Ukrainie Mistrzo-

stwami Europy w piłce nożnej. Podczas festynu dzieci i młodzież ze szkoły
przygotowały strefy kibica związane z reprezentacjami krajów, które brały
udział w EURO 2012. Flagi, prezentacje, kolorystyka i inne gadżety na-
wiązywały do atmosfery turnieju piłkarskiego, który odbył się w naszym
kraju. Program artystyczny przygotowany przez uczniów oklaskiwała licznie
zgromadzona publiczność. Gry i zabawy na świeżym powietrzu, a także
wiele innych atrakcji przygotowanych przez Dyrekcję Szkoły i nauczycieli

wraz z uczniami, zagwarantowały dobrą zabawę i niezapomniane wrażenia
z festynu.

W niedzielę, 17 czerwca, odbyły się główne wydarzenia Dni Prokoci-
mia. W czasie imprezy plenerowej licznie zgromadzona publiczność, wśród
której pojawili się Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Poseł
na Sejm RP Józef Lassota, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Małgorzata Rad-
wan-Ballada oraz Wójt Gminy Łącko Janusz Klag, mogli podziwiać występy
artystyczne przygotowane przez uczniów prokocimskich szkół – SP nr 41

z przedstawieniem „Pchła Szachrajka”, SP nr 61 z „Anią z Zielonego Wzgó-
rza”, SP nr 117 z „Ziemię mamy tylko jedną” oraz ZSOI nr 4 w spektaklu „Ta-
jemnicze odwiedziny w Szkole przy Żabiej 20”. W dalszej części programu
artystycznego zaprezentowali się, przedstawiciele Młodzieżowego Domu
Kultury im. K. I. Gałczyńskiego – zespół tańca akrobatycznego „Salto” oraz
zespół muzyczny „NoCoolTour”, z prawdziwie rockowym repertuarem.
W stylu latynoamerykańskim wystąpiła Oliwia Furman, a kabaret „Va Bank”
starał się wprowadzić publiczność
w dobry nastrój. 

Na stadionie K.S. Kolejarz – Pro-
kocim odbył się towarzyski mecz se-
niorów między drużyną gospodarzy
a Orłem Piaski Wielkie, który zakoń-
czył się wynikiem 2:2.

Krakowska Orkiestra Staromiej-
ska pod dyrekcją Wiesława Olejni-
czaka zaprezentowała wspaniały
show, m.in. słynne utwory muzyki
pop oraz niespodziankę muzyczną
związaną z EURO 2012. Imprezę za-
kończył występ wokalny Wiole�y
Marcinkiewicz znanej z programu
„Must be the music” oraz „Szansa na
sukces”, który spotkał się z ciepłym
przyjęciem publiczności.

W czasie odbywających się Dni Prokocimia wręczona została Nagroda
Edukacyjna im. E. i A. Jerzmanowskich dla utalentowanej młodzieży z Pro-
kocimia. Uroczystego wręczenia dokonał prezydent Miasta Krakowa prof.
Jacek Majchrowski. Medal „Zasłużony dla Prokocimia” został pośmiertnie
przyznany panu Rajmundowi Stanisławowi Boroniowi, założycielowi To-
warzystwa Przyjaciół Prokocimia. Okolicznościową laudację wygłosił pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia Pan Roman Rozlachowski.
Przewodniczący Rady Dzielnicy XII Zbigniew Kożuch wręczył medal z okazji
jubileuszu XX – lecia Dzielnic Miasta Krakowa Prowincjałowi Zakonu O.O.
Augus�anów Ojcu Janowi Biernatowi za dotychczasową działalność na
rzecz lokalnej społeczności.

Pogoda dopisała, występy artystyczne i liczne atrakcje przygotowane
przez organizatorów cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników fe-
stynu. 

Kolejne Dni Prokocimia już za rok !
Konrad Spryńca

Rafał Buchelt

Dni Prokocimia 2012
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Dnia 17 czerwca podczas dorocznych obchodów Dni Prokocimia
w Parku im. Erazma i Anny Jerzmanowskich odbyła się uroczystość wrę-
czenia Stypendiów Edukacyjnych im. Erazma Jerzmanowskiego dla uzdol-
nionej Młodzieży z Prokocimia szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku
Kapituła Stypendium w składzie Roman Rozlachowski – prezes Towarzy-

stwa Przyjaciół Prokocimia, ojciec Jan Emil Biernat – prowincjał zakonu oo
Augus�anów, Grażyna Fijałkowska – Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII,
Grzegorz Kmita – wiceprezes Klubu Sportowego Kolejarz-Prokocim

Decyzją Kapituły, Medal Zasłużony dla Prokocimia im.
Erazma i Anny Jerzmanowskich został przyznany pośmiert-
nie współzałożycielowi Towarzystwa Przyjaciół Prokoci-
mia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, oraz
wieloletniemu prezesowi Rajmundowi Boroniowi.
Dnia 17 czerwca podczas Dni Prokocimia prezydent
Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski wręczył
medal synowi laureata panu Andrzejowi Boroniowi,
sekretarzowi TPP. 

Autorem medalu jest krakowski rzeźbiarz Ste-
fan Dousa. Na awersie został przedstawiony pałac
Jerzmanowskich. Nad nim ,, ptaki nadziei”, w tle za-
bytki Krakowa. W dolnej części wygrawerowane na-
zwisko laureata medalu. Na rewersie Erazm
Jerzmanowski z żoną w tle. 

RAJMUND STANISŁAW BOROŃ – LAUDACJA
Rajmund Boroń urodził się 31 sierpnia 1929 roku w Gminie Prokocim

k/Krakowa w rodzinie kolejarza. Był synem Władysława i Franciszki z d. Ko-
walik. Szkołę Podstawową 7-io klasową ukończył w Prokocimiu w1943 roku.
W czasie wojny objęty został nakazem pracy , pracując w Samochodowych
Zakładach Naprawczych-Kolei Wschodnich w Płaszowie, ucząc się mecha-
niki samochodowej. Uczęszczał równolegle do Metalowej Szkoły Zawodowej
w Krakowie. Po wojnie w latach 1945-47 uczęszczał do Prywatnego Gim-
nazjum OO. Augus�anów w Prokocimiu, do czasu jego rozwiązania przez
władze PRL. W 1948 roku zdał „małą maturę gimnazjalną” ogólnokształcącą,
oraz maturę liceum typu matematyczno-fizycznego w 1950roku. Następnie
studiował na Wydziale Inżynierii Politechniki Krakowskiej a od 1951r. na Wy-
dziale Geodezji Górniczej ,Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie uzyskał dy-
plom inżyniera geodety o specjalności inżynieryjno-przemysłowej. W czasie
studiów pracował w „Energoprojekcie-Kraków” na stanowisku projektanta
linii wysokiego napięcia w Polsce. W międzyczasie, w 1953 r. zawarł związek
małżeński z mgr Anną Romaniec prof. szkoły średniej XV L.O. w Krakowie-
Prokocimiu. Miał 2-ch synów Andrzeja i Jacka.

W 1956 roku został „objęty” nakazem pracy i skierowany do „Przed-
siębiorstwa Geologicznego Surowców Skalnych” na stanowisku starszego
inżyniera. Był profesorem Technikum Geodezyjnego w Krakowie oraz
wykładowcą w Państwowej Szkole Technicznej pomaturalnej. Od 1970 r
był Z-cą Naczelnika Dzielnicy Śródmieście d/s techniczno-ekonomicznych
oraz współorganizatorem Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych
Krakowa w którym od 1974-1979 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora
d/s programowania i dokumentacji. W 1979 roku dzięki „UNESCO” utwo-
rzył przy Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym pion, d/s rewalory-
zacji organizując jedyną w Europie, Pracownię Teledetekcji do zastosowania
nieniszczących metod badawczych w inwentaryzacji architektonicznej
obiektów zabytkowych z zastosowaniem urządzeń radaru podpowierzch-
niowego, termowizji, fotogrametrii, urządzeń elektromagnetycznych jako
uzupełnienie klasycznych metod geodezyjnych i fotogrametrii w interpre-
tacji matematyczno-geometrycznej. Uznaniem dla tej metody było jego
uczestnictwo w Międzynarodowym Sympozjum we Wiedniu 1981 roku, do-
tyczące inwentaryzacji zabytków kultury światowej.

Wystąpił na nim z odczytem i wystawą prac głównie poświęconej wy-
konaniu dokumentacji „Rotundy Św. Jerzego w Tesalonikach” jak również
wielu polskich obiektów zabytkowych, w Wieliczce, Sandomierzu Opato-
wie a przede wszystkim w Krakowie. Ściśle współpracował przy ratowaniu

„podziemnych miast” metodą prof. Z. Strzeleckiego jak rów-
nież w ochronie krajobrazu miast zabytkowych metodą

prof. J. Bogdanowskiego. Po przebytej chorobie prze-
szedł na rentę inwalidzką II grupy i emeryturę w 1992 r. 

W okresie swej pracy ciągle podnosił swe kwali-
fikacje zawodowe kończąc studia i kursy zawodowe
z zakresu :systemów elektronicznego przetwarza-
nia danych, nowoczesnych metod obliczeń,
postępu technicznego i wynalazczości, techniki or-
ganizacji i kierownictwa, higieny i bezpieczeństwa

pracy. Brał liczny udział w sympozjach naukowych
kraju.

Od najmłodszych lat działał w służbie liturgicznej
i organizacjach katolickich w tym przy Radzie Parafialnej

jak również Diecezjalnej. Uczestniczył w Synodzie Krakow-
skim. Jako redaktor Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

opracował kilkaset utworów dla parafialnej i lokalnej prasy. Za cykl
opracowań i publikacji historycznych otrzymał dyplom uznania od O. Ro-
berta Prevost, Generała Zakonu Braci Św. Augustyna z Rzymu oraz O. Marka
Szachowskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Św. Augus�anów.

Był wieloletnim instruktorem ruchu harcerskiego w latach 1938-50
i 1956-58.

W ruchu zawodowym pełnił wiele funkcji w ramach „Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej” szczególnie „Stowarzyszeniu Geodetów Polskich”.

Należał do organizacji regionalnych i wielu innych jak do „Obywatel-
skiego Komitetu Ratowania Krakowa”, „Bractwa Kurkowego”, PTTK i in-
nych.

Będąc na emeryturze był współzałożycielem i wieloletnim prezesem
Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
opracowując wiele artykułów monograficzno-historycznych o Prokocimiu.

W uznaniu zasług „za całokształt” było nadanie mu wiele wyróżnień,
odznaczeń, w tym Krzyża Oficerskiego i Kawalerskiego Polonia Res�tuta,
Złotego Krzyża Zasługi, Złotej i srebrnej Odznaki za zasługi w dziedzinie geo-
dezji i kartografii, Złotej odznaki za pracę społeczną dla miasta Krakowa,
Złotej odznaki za zasługi dla ziemi krakowskiej, Złotej odznaki za zasługi dla
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Odznaki Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego, honorowej, Złotej odznaki członka zwyczajnego „Towarzystwa Nau-
kowego Organizacji i Kierownictwa” oraz wielu innych wyróżnień na wpisie
do Księgi Zasłużonych dla miasta i województwa Krakowa, kończąc.

Był działaczem „Towarzystwa Miłośników Astronomii”, „Towarzystwa
Astronautycznego” i członkiem „Komitetu Kopernikańskiego” w Krakowie.

Był zasłużonym i odznaczanym za działalność społeczo-wychowawczą
i organizacyjną w ruchu spółdzielczym budownictwa mieszkaniowego.

Przez wiele lat należał do „Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej”.
Jako wychowanek Akademii Górniczo-Hutniczej został wyróżniony

otrzymaniem adresów i medali okolicznościowych z okazji 50-cio i 60cio
lecia wraz odznakami, tej jego uczelni macierzystej jak również Indeksem
powtórnej immatrykulacji z okazji 5o rocznicy rozpoczęcia studiów z adre-
sem ,w 2001 roku.

Zmarł 1 maja 2003 r. a w dniu 3 maja pochowany został w grobowcu
rodzinnym na cmentarzu prokocimskim przy ul. Bieżanowskiej.

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 
Grażyna Fijałkowska

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia – Roman Rozlachowski 

DNI PROKOCIMIA – MEDAL ZASŁUŻONYCH
DLA PROKOCIMIA IM. ERAZMA I ANNY 

JERZMANOWSKICH DLA ŚP. RAJMUNDA BORONIA

DNI PROKOCIMIA – LAUREACI NAGRODY 
EDUKACYJNEJ IM. ERAZMA JERZMANOWSKIEGO. 

dokończenie na str. 12
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Minęło już 25 lat, od kiedy pierwsi uczniowie przekroczyli mury Szkoły
Podstawowej nr 148 (obecnie ZSOI nr 4 – Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 148 i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32) przy ul. Żabiej 20! Nie
sposób było przejść obojętnie wobec tego jubileuszu, więc 29 i 30 maja 2012
r. świętowaliśmy XXV-lecie naszej Szkoły. Honorowym patronatem objęli
obchody jubileuszu Prezydent Miasta Krakowa i Małopolski Kurator Oświaty.

Prolog, czyli przygotowania
Sprawne przeprowadzenie obchodów wymagało wielu przygotowań.

Pierwszym celem zespołu zadaniowego było zgromadzenie funduszy na or-
ganizację jubileuszu. W związku z tym odbyły się aukcje ciast (upieczonych
przez nauczycieli i rodziców) oraz sprzedaż cegiełek. 

Podjęta została również decyzja o wydaniu jubileuszowej publikacji,
prezentującej duże i małe sukcesy naszej szkoły przez ostatnie 25 lat. Rada
Dzielnicy XII przychylnie odniosła się do naszego projektu i przeznaczyła fun-
dusze na jego realizację. Tak narodził się Życiorys. Historia Szkoły przy Żabiej,
praca zbiorowa pod redakcją Marii Jolanty Kurcz i Joanny Majchrzak-Brody.

Akcja, czyli wielki finał
Dnia 29 maja świętowali wszyscy uczniowie. W sali gimnastycznej od-

były się trzy uroczyste spotkania, podczas których młodzież poznawała naj-
ważniejsze osiągnięcia w historii Szkoły. Apele prowadzili pani Agnieszka
Dąbrowska i pan Mirosław Kopiński. Pani Dyrektor Maria Jolanta Kurcz z ra-
dością przemawiała do ubranych w stroje galowe uczniów. Podkreśliła, że
każdego dnia czuje ciepło w codziennym uśmiechu uczniów, rodziców, nau-
czycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Pięknie zabrzmiała pio-
senka Srebrne wesele, wykonana przez niezawodny szkolny chór pod
opieką pani Marii Stachowskiej. Pokazana została prezentacja mul�me-
dialna dotycząca tego, z czego słynie prokocimska placówka. Materiały były
prezentowane przez „pracowników” Biura Jubileuszowego: Basię Frey
(kl.5b) i Wojtka Wronkę (kl.IIID). Duże zaciekawienie wzbudził film o „żabiej
szkole”, przygotowany przez absolwenta naszej placówki - Karola Wójcic-
kiego we współpracy z panią Jolantą Piekarską i panią Dyrektor Marią Jo-
lantą Kurcz. Wspaniałym akordem było przedstawienie, w którym
występowali zarówno gimnazjaliści, jak i uczniowie podstawówki. Młodzi
artyści, niesieni magią teatru, odtworzyli niebiańskie losy Polskich Noblis-
tów obserwujących twórcze zmagania uczniów ZSOI nr 4. Przedstawienie
zostało przygotowane pod kierunkiem pani Katarzyny Niedziewicz-Sarby
i pani Haliny Dąbrowskiej. Do tworzenia scenariusza włączyła się też uczen-
nica klasy IIIF – Natalia Cieplińska. W widowisku wzięli również udział
uczniowie tańczący mazura przygotowani przez panią Joannę Wadas oraz
zespół Adrenalina. Występy zostały bardzo ciepło przyjęte, zarówno przez
uczniów gimnazjum, jak i szkoły podstawowej.

Na zakończenie pierwszego dnia obchodów odbyło się, poprzedzone
programem artystycznym, spotkanie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pra-
cowników Administracji i Obsługi z byłymi Pracownikami i Absolwentami
Szkoły. Z radością gościliśmy osoby, które wiele lat swego życia związały ze
szkołą przy Żabiej 20. Szczególnie ciepło powitaliśmy byłe panie wicedy-
rektor: Zofię Kubalę, Elżbietę Budzyńską i Joannę Kwaterę. Wspomnieniom
nie było końca, rozmawialiśmy o tym, co dobrego zdarzyło się przez ostat-
nie 25 lat, jak zmieniła się Szkoła - jej baza, sami nauczyciele i uczniowie, jak
potoczyły się losy naszych absolwentów.... Wspominaliśmy też tych, któ-
rych już nie ma wśród nas, zwłaszcza pierwszego Dyrektora – śp. Włodzi-

mierza Chwastka… W tym miejscu należy też wspomnieć, że w intencji
zmarłych pracowników szkoły 4 czerwca odbyła się msza święta w kościele
Miłosierdzia Bożego.

30 maja zaszczycili nas swoją obecnością znamienici Goście: przed-
stawiciel organu nadzorującego - reprezentujący Małopolskiego Kuratora
Oświaty – wicekurator Grzegorz Baran, organu prowadzącego - reprezen-
tująca Prezydenta Miasta Krakowa, kierownik referatu Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów w Wydziale Edukacji – Anna Jarosz oraz główny
specjalista ds. metodyki i nauczania – dr Józef Winiarski, Rady Miasta Kra-
kowa - reprezentująca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa - radna
Grażyna Fijałkowska, Rady Dzielnicy XII - przewodniczący Zbigniew Kożuch,
zastępca przewodniczącego Rafał Buchelt, radni Barbara Leśniak, Jarosław
Chodorowski i Konrad Spryńca, Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia - prze-
wodniczący Roman Rozlachowski, reprezentujący instytucje współpra-
cujące ze Szkołą – koordynator Akcji Pola Nadziei Hospicjum św. Łazarza –
Renata Połomska, komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP – harcmistrz
Paweł Grabka, przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia
Nauczycieli Matematyki – Jolanta Piekarska, dyrektorzy „zaprzyjaźnionych”
szkół integracyjnych i szkół Dzielnicy XII oraz Honorowi Przyjaciele Szkoły.
Szczególnie serdecznie powitaliśmy panią Danutę Chwastek – żonę pierw-
szego Dyrektora Szkoły. Szacowni Goście otrzymali egzemplarze Życiorysu
i okolicznościowe wydanie Rechotki oraz obejrzeli program artystyczny.
Pani Dyrektor w swoim przemówieniu z dumą zaprezentowała okolicznoś-
ciową publikację, przedstawiającą duże i małe sukcesy szkoły. Odwołała się
do słów Honoriusza Balzaka: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku,
 odwagi i pracy, mówiąc o tym, że szeroko pojęte szczęście uczniów będzie
nadal bodźcem do podejmowania dalszych wyzwań. Podczas spotkania
w auli, odświętnie udekorowanej według projektu pani Małgorzaty Bogusz,
na ręce Pani Dyrektor dla całej Społeczności szkolnej zostały przekazane
listy gratulacyjne i medal wybity z okazji 20-lecia Dzielnic Miasta Krakowa.
Wszyscy gratulowali Szkole sukcesów dydaktycznych i wychowawczych
oraz życzyli kolejnych osiągnięć edukacyjnych przez następne 25 lat

Podczas spotkania Pani Dyrektor otrzymała również od przedstawi-
cieli uczniów klas 1-3 niezwykłe niespodzianki przygotowanie z okazji jubi-
leuszu szkoły. Na zakończenie spotkania w auli Pani Dyrektor podziękowała
wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w organizację uro-
czystości oraz przekazała na ręce przewodniczącej zespołu zadaniowego
list gratulacyjny. 

Nasi Goście mieli też możliwość zwiedzenia wystawy prezentującej
pasje naszych nauczycieli, pasje zawodowe – podręczniki, poradniki meto-
dyczne, artykuły oraz pasje pozazawodowe, czasami bardzo zaskakujące.
Wystawę koordynowały panie Renata Sas-Dyrba i Małgorzata Nowak. Na-
tomiast finalnym akcentem obchodów było uroczyste spotkanie przy tor-
cie ozdobionym zieloną żabą pod parasolem, czyli optymistycznym logo
naszej szkoły. 

Uczniowie natomiast 30 maja uczestniczyli w wyjściach tematycznych
związanych z patronem Szkoły. Odkrywali Kraków znaczony śladami Szym-
borskiej, Miłosza, Skłodowskiej-Curie… 

Epilog, czyli ciąg dalszy nastąpił
Obchody jubileuszu zostały wzbogacone o imprezy towarzyszące.

1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, dwukrotnie zaprezentowano przedsta-
wienie Królewna Śnieżka, w którym w rolę bohaterów baśni wcielili się nau-
czyciele i rodzice. Taki niezwykły prezent dla najmłodszych uczniów i ich
kolegów – przedszkolaków wywołał aplauz maluchów i ich opiekunów. Za-
chwyt wzbudził profesjonalizm aktorów, scenografia i efekty specjalne. Na-
tomiast środki zgromadzone ze sprzedaży biletów przeznaczono na
okolicznościowe odznaki dla uczniów klas 1-3, zaangażowanych w przygo-
towanie 25 niespodzianek na XXV-lecie. 

Z kolei dla uczniów, którzy pasjonują się sportem, zorganizowano mię-
dzyszkolne zawody koszykówki oraz Spartakiadę Dzielnicy XII. Z okazji
XXV-lecia zwycięska szkoła otrzymała Puchar Dyrektora Szkoły. Gratulacje!
To nie był zresztą jedyne sportowy akcent, bowiem podczas obchodów Dni
Prokocimia na ręce Pani Dyrektor od Zarządu Klubu Sportowego Kolejarz
Prokocim została przekazana tablica pamiątkowa z podziękowaniami za
współpracę.

Na koniec trzeba podkreślić, że tych niezwykłych wrażeń nie byłoby
bez zaangażowania całej Społeczności szkolnej. 

przewodnicząca zespołu ds. organizacji obchodów XXV-lecia Szkoły
Joanna Majchrzak-Broda

To już 25 lat Szkoły przy Żabiej!
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W sobotę 2 czerwca 2012 roku mali mieszkańcy osiedla Nowy Proko-
cim uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Dziecka. Tegoroczne
święto zorganizowano na terenie Szkoły Podstawowej Nr 117.

O godzinie 1000 w obecności przedstawicieli wszystkich organizato-
rów: Pana Vice-prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” Bog-
dana Piaszczyńskiego, Pani Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 150
Danuty Lis, Pana Prezesa Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” Mie-
czysława Lasoty, Pani Kierownik Klubu Kultury „Zachęta” Izabelli Kowal-
skiej-Piper, Pani dyrektor Szkoły Nr 117 Jolanta Kluz dokonała oficjalnego
otwarcia imprezy. Po tym ciepłym przywitaniu nie stało już nic na prze-
szkodzie, aby dzieci korzystały z wszystkich atrakcji przygotowanych na ten
dzień. A było w czym wybierać…

Pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są” przedszkolaki zaprezentowały
swoje umiejętności wokalno-taneczno-aktorskie. Każda grupa przedszkolna
przedstawiła inny kraj. 

Natomiast Szkolne Koło Teatralne wprowadziło nas w radosny klimat
wierszy Jana Brzechwy. Recytacja przeplatana była piosenkami.

Ponadto na dziecięcej scenie można było oglądać pokazy uczniów
Szkoły Kung-Fu, zawodników siatkówki „Radwan-Sport”, tańce towarzyskie
Szkoły Tańca „As-Sport”, a także występ grupy tańca nowoczesnego Hip-
Hop z Klubu „Zachęta.

Tego dnia odbyły się również różnorodne konkursy takie jak: bieg na
przełaj, skok w dal, gra w kręgle, bieg w workach, plastyczny „Kredą na chod-
niku”, strzał piłką do bramki, rzut beretem, tor przeszkód i wiele innych.

Dodatkowo uczestnicy imprezy zwiedzali wystawę zwierząt, oglądali
pokaz udzielania pierwszej pomocy, a także mogli zakupić los na loterii fan-
towej i prace plastyczne dzieci z przedszkola.

Specjalnie dla dzieci i ich opiekunów otwarto Kawiarenkę oraz grilla.
Swoim zapachem kusiły rozmaite ciasta, gofry i kiełbaski.

Wielką atrakcją były dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, wóz strażacki,
nowoczesny motocykl policji drogowej, specjalistycznego samochody poli-
cyjne oraz pies tropiący.

Uroczystego odznaczenia zwycięzców dokonał m.in. Pan Prezes
Spółdzielni „Nowy Prokocim” Zbigniew Socha. Miłą niespodziankę przygo-
tował operator nowo otwartego basenu przy ulicy Kurczaba Stowarzysze-
nie „Siemacha”, które ufundowało dla zwycięzców z każdej konkurencji
bilety wstępu na basen za co serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci. Ra-
dości nie było końca.

To był wyjątkowy dzień. Dzień pełen wrażeń, które na długo pozo-
staną w pamięci dzieci. Wszystkim uczestnikom, sponsorom oraz organi-
zatorom imprezy w imieniu dzieci serdecznie dziękuję. Do zobaczenia
w przyszłym roku.

Izabella Kowalska-Piper

Dzień Dziecka w Nowym Prokocimiu
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Dnia 19 czerwca 2012 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła
się uroczystość wręczenia tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2011”. Decyzją
Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego na wniosek
Bractwa Filantropi laureatami tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2011 zostali:
Fundacja Elektrociepłowni „Kraków” S.A. – Gorące Serca, Pani Wiole�a Ma-
lina-Jurczyk właścicielka sieci aptek Vena-Vita w Krakowie oraz Radio Taxi
Barbakan Sp. Zoo. Bractwo Filantropi przyznało również dyplomy – wy-
różnienia, w tym między innymi dla kolegi Mieczysława Lasoty – Radnego
Dzielnicy XII jak również Prezesa Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyja-
ciele” za, jak to zostało napisane w podziękowaniu, „zaangażowanie w nie-

sienie bezinteresownej pomocy potrzebującym”. Wyróżnienia laureatom
wręczyła Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Anna Okońska – Walkowicz.
Natomiast Przewodniczący Rady Miasta Krakowa a równocześnie „Prze-
wodniczący Bractwa Filantropii” Pan Bogusław Kośmider w swoim wy-
stąpieniu wypowiedział również jedno tak wiele mówiące zdanie w którym
opisał wyróżnione osoby „Honorujemy dziś ludzi , którzy nie zgadzając się
na zastany świat, codziennie czynią go lepszym”

Konkurs „Filantrop Krakowa” jest organizowany od 2000 roku.

Marek Lelo

Filantrop Krakowa A.D. 2011

Stało się już tradycją, że pod koniec maja Klub Kultury „Zachęta” przy Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” (ul. Kurczaba 35) organizuje wystawę prac plastycz-
nych dzieci uczestniczących w zajęciach z zakresu rysunku i malarstwa w pracowni pla-
stycznej prowadzonej przez mgr sztuki Agnieszkę Safińską. W tym roku wernisaż
otwierający wystawę odbył się 31 maja, a sama wystawa trwała do 15 czerwca. Jak co
roku, dzieci i ich gości powitał Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej – Zbigniew Socha oraz
Kierownik Klubu – Izabella Kowalska-Piper, która młodym artystom rozdała certyfikaty
i drobne upominki za pilne i owocne uczestniczenie w zajęciach plastycznych przez
cały rok szkolny 2011/12.

Dzieci poznawały różne techniki rysunku i malarstwa, korzystając z takich mediów
jak: ołówek, węgiel, kredki ołówkowe, pastele olejne, farby akwarelowe, akrylowe,
plakatowe, temperowe. Oprócz tego, młodzi artyści tworzyli prace przestrzenne z plas-
teliny, gliny rzeźbiarskiej, masy solnej. Po raz pierwszy na zajęciach wprowadzone zos-
tało przez panią plastyk Agnieszkę Safińską malarstwo sztalugowe. Mali twórcy
rozwijali zmysł obserwacji, starając się wiernie przenosić na papier widziane martwe
natury ustawione w różnym stopniu trudności, zwracając uwagę na proporcje przed-
miotów, przestrzenne położenie ich względem siebie, ich kształt, wielkość oraz barwę.
Przy okazji zajęć, których tematem był portret (studium postaci), dzieci wspaniale ba-
wiły się, zamieniając się w modeli. Wszystko to, czego młodzi twórcy doznali na zaję-
ciach plastycznych w Klubie Kultury „Zachęta”, w piękny, otwarty, szczery i bardzo
ekspresyjny sposób odzwierciedliło się w ich dziecięcych obrazach. Z wyjątkową czułoś-
cią, wrażliwością i powagą dzieci potraktowały twórczość wybitnych malarzy,
przekładając tę wiedzę z większą świadomością na swoje małe dzieła. Zainspirowane
Wielką Sztuką, dzieci stworzyły prace plastyczne, wychodząc poza swój wiek, wyka-
zując się dość dużą dojrzałością twórczą i niesamowitą wrażliwością na kolory. Nad-
mienić warto, że do pracowni plastycznej przychodziły maluchy, których wiek nie
przekraczał 4. lat. 

Tak jak w zeszłym roku, tak i w tym, na wystawie zaprezentowały swoje prace ry-
sunkowe i malarskie panie uczestniczące w zajęciach rysunku i malarstwa dla do-
rosłych, prowadzonych przez mgr Izabellę Kowalską-Piper. Różnorodność technik
i tematów była imponująca. 

W przepięknej, kolorowej scenerii i miłej atmosferze podczas wernisażu, nie za-
brakło również smacznego poczęstunku. A zatem zapraszamy już od września wszyst-
kich zainteresowanych – dzieci i dorosłych – na zajęcia plastyczne do Klubu „Zachęta”. 

tekst i zdjęcia: Agnieszka Safińska

Wernisaż w Klubie Kultury
„ZACHĘTA”
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W sobotę 9 czerwca na najmłodszych mieszkańców Dzielnicy XII,
czekał dmuchane zamki, karuzel, zawody wędkarskie, pokazy straży
pożarnej oraz wiele innych atrakcji, także kulinarnych była pieczona
kiełbasa i kaszanka. Wszystko to bezpłatnie dla najmłodszych mieszkań-
ców dzielnicy.

DZIELNICOWY 
DZIEŃ DZIECKA 
na osiedlu Rżąka
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Słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi” były mo�em przewodnim konkursu „Warto być
dobrym” prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
od stycznia do czerwca 2012 roku. 

Organizatorem tego konkursu i fundatorem nagrody głównej, markowego roweru
górskiego, jest Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom – Przyjazna Szkoła.
Celem konkursu było przede wszystkim „wyzwolenie u młodych ludzi mody na dobro
oraz uświadomienie, że warto być dobrym i dzielić się tym dobrem z innymi, a także pro-
mowanie pozytywnego systemu wartości jako wzorca postaw”.

W prokocimskiej szkole w konkursie „Warto być dobrym” wzięło udział 101 uczest-
ników, z czego 43 osoby systematycznie prowadziły „Dzienniczki dobra” i przedstawiły
je na forum klasy w obecności wychowawcy. Spośród tych dzienniczków wybranych zos-
tało 14 najlepszych. Zapisano w nich wiele uczynków dobra, realizowanych wobec naj-
bliższych, kolegów, koleżanek, środowiska lokalnego i świata. Dla przykładu chciałabym
przytoczyć kilka z nich: „Oddałem całą swoją kolekcję zabawek młodszym dzieciom”; 
„W ramach wolontariatu pomogłem w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z psem –
dogoterapii”; 
„Pomogłam w przygotowaniu kiermaszu, z którego dochód przeznaczony był na pomoc
dla Sudanu Południowego”.

Autorzy najlepszych i najciekawszych dzienniczków wzięli udział w losowaniu na-
grody głównej, które nastąpiło w dniu 2 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego. Szczęś-
liwą zdobywczynią markowego roweru górskiego okazała się Dagmara Pasternak –
uczennica kl. VI a. Pozostali laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody pocie-
szenia.

Mamy nadzieję, że nasz konkurs służył budowaniu ważnych uniwersalnych war-
tości takich jak: dobro, szlachetność czy braterstwo i uwrażliwiał uczniów na potrzeby
drugiego człowieka.

Koordynator akcji na terenie Szkoły Podstawowej nr 61
Izabela Ludwig

Wielka kampania dobra

Rozpoczęto kolejne prace remontowe dróg i chodników
1. Budowa nowego parkingu przy ul Na Kozłowce 

2. Remont miejsc parkingowych przy ul Mała Góra 16 
3. Remont chodnika przy ul Ściegiennego. 

Prace w zakresie dróg i chodników
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1. Samorządowe Przedszkole nr 28 ul. Duża Góra 30 – remont tarasu –
kwota 15 000 zł

2. Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilii Wenedy 7 – wykonanie pod-
jazdu dla osób niepełnosprawnych – kwota 10 000 zł

3. Zespół Szkół Specjalnych nr 11, ul. Dygasińskiego 25
a) montaż podnośnika sufitowego – kwota 20 000 zł
b) wykonanie wyjazdów dla wózków z sal lekcyjnych – kwota

10 000 zł

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20 – re-
mont toalety w pawilonie C – kwota 25 000 zł

5. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – kwota 20 000 zł.

Rada Dzielnicy XII złozyła również projekty dwóch wniosków dotyczacych
komunikacji miejskiej, na terenie Dzielnicy, i tak:

Radni zawnioskowali do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie o utrzymanie linii autobusowej 503 na istniejącej trasie i z ak-
tualną częstotliwością po zakończeniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej
Euro 2012 z uzasadnieniem, iż utrzymanie linii 503 w obecnym kształcie
jest słuszną rekompensatą po kasacji dwóch linii autobusowych: 103 i 163
z terenu Dzielnicy XII oraz wpisuje się w nowe zasady funkcjonowania ko-
munikacji miejskiej po planowanej remarszrutyzacji. Utrzymanie trasy
i częstotliwości 503 podyktowane jest również planowanym wielotygod-
niowym remontem ul. Limanowskiego i wstrzymaniem ruchu tramwajo-
wego w okresie wakacyjnym. Rada Dzielnicy XII zaproponowała również
włączenie przystanku „Rondo Grunwaldzkie” i „Kamińskiego” do trasy linii
503 ze względu na ważny punkt przesiadkowy w tym rejonie oraz istnienie
buspasa na górnym poziomie ronda, który zapewnia skuteczne ominięcie
korków drogowych w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Radni zawnioskowali również o utworzenie nowej nocnej linii autobuso-
wej 643 na trasie Dworzec Płaszów – Złocień, kursującej w weekendy i zsyn-
chronizowanej z tramwajami i autobusami nocnymi, jadącymi z i do
centrum, z uzasadnieniem, iż zapewnienie komunikacji nocnej wzdłuż ulicy
Bieżanowskiej ma służyć mieszkańcom Starego Prokocimia, Osiedla Nad
Potokiem, Starego Bieżanowa i Osiedla Złocień, którzy to nie mają w tej
chwili dostępu do zbiorowego środka komunikacji w godzinach nocnych.
Takie połączenie pozwoli na powrót z centrum miasta po godzinie 23, gdzie
w każdy weekend odbywają się liczne spotkania, imprezy, koncerty i fes�-
wale. Jest to szczególnie istotne dla Starego Bieżanowa i Złocienia, znaj-

dującego się poza pierwszą strefą taxi (w odróżnieniu np. od Kuźnicy
Kołłątajowskiej, gdzie niedawno utworzona została nowa linia nocna).

Radni podjęli również uchwały w bieżacych sprawach:

1. Rozszerzyli zakres rzeczowy zadania powierzonego na 2012 rok pn.
„remont dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Krakowie”
o zapis” „ oraz remont ogrodzenia” – kwota bez zmian. Ogrodzenie
przedszkolne zostało zdewastowane i jego remont jest konieczny ze
względu na bezpieczeństwo dzieci.

2. Obniżyli wysokość środków finansowych na 2012 rok przeznaczonych
na zadanie powierzone w zakresie remontów placówek oświatowych
pn. „odwodnienie i izolacja fundamentów pod szatniami w Szkole Pod-
stawowej Nr 117 w Krakowie, ul. Kurczaba 15” do kwoty 10 000 zł., po-
zostałe środki finansowe w wysokości 25 000 zł przeznaczając na
zadanie pn. „wymiana podłóg i okien w budynku szkoły j.w”. Zmiana
nastąpiła na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 117 w Krako-
wie.

3. Uzupełnili listę rankingową zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie
prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w pkt. dotyczącym
osiedla Bieżanów Stary o zadanie pn. „remont ulicy Jakubca, Świdziń-
skiego, Pronia, Jaglarzów-boczna, Ogórkowa, Wrońskiego”, w pkt. do-
tyczącym osiedla Na Kozłówce o zadanie pn. „remont chodników przy
ulicy Nowosądeckiej”, a w pkt. dotyczącym osiedla Bieżanów Nowy o za-
danie pn. „remont chodnika przy ul. Barbary/Mała Góra”.

4. Zawnioskowali do Wydziału Skarbu UMK o wykupienie działki Nr 327
obr. 56 jed. ewid. Podgórze położonej u zbiegu ulic: Stacyjnej
i Bieżanowskiej w Krakowie.

5. Zaopiniowali pozytywnie współpracę i wyrazili uznanie dla Pana
Krzysztofa Kowala – osoby zasłużonej dla rozwoju samorządności lo-
kalnej Dzielnicy – poprzez przyznanie mu medalu z okazji 25-lecia ist-
nienia Dzielnic. Pan Krzysztof Kowal pełniąc obowiązki Dyrektora
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przyczynił się w znaczący
sposób do rozwoju infrastruktury sportowej na terenie Dzielnicy XII
Bieżanów-Prokocim.

6. Przeznaczyli z zadań priorytetowych na 2012 rok środki finansowe
w wysokości 500 zł na organizację turnieju piłki nożnej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, 2 000 zł na remont parkietu
w Przedszkolu nr 36 w Krakowie, ul. Okólna 18, 2 000 zł na materiały,
wydawnictwa promujące Dzielnicę oraz 4 000 zł na wyposażenie
 nowopowstającego oddziału w Przedszkolu nr 154 w Krakowie,
ul. Kurczaba 19.

Z prac Rady Dzielnicy XII, ciąg dalszy ze str. 3

Ogłoszenie 
Akademia Rozwoju Przedszkolaka „Szczęśliwe Dzieci” mieszcząca się przy ulicy Ogórkowej 9 w Krakowie zaprasza zainteresowanych rodziców dzieci

do zapisów na rok szkolny 2012/2013 we wtorki i czwartki w godz. 16:00-18:00 w siedzibie placówki. Więcej informacji pod adresem www.szczesliwe-
dzieci.republika.pl 

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej zaprasza rodziców 5,6,7-latków do zapisów do klas 0-1. Więcej informacji w sekretariacie
szkoły oraz na stronie internetowej h�p://www.sp24.edukonekt.pl/ 

Informacja
Praca ma główne znaczenie w budowaniu poczucia własnej wartości każdej osoby. Jest nie tylko zaspokojeniem potrzeby jakiejkolwiek aktywności

życiowej, przynależności i spotkania z drugim człowiekiem, ale także produktywności czy bycia pożytecznym. Oznacza dorosłość i samodzielność. Osoby
niepełnosprawne, ze względu na istnienie różnorodnych barier społecznych mają bardzo duże trudności w samodzielnym podejmowaniu zatrudnienia. 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich rodziny i Przyjaciół „OGNISKO” od 2006 roku oferuje wsparcie w zakresie przygotowania
do pracy oraz pozyskania zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie, chcesz podjąć pracę, ale nie
wiesz jak ją znaleźć, lub znasz kogoś, kto Twoim zdaniem potrzebuje wsparcia w tym zakresie – zadzwoń do nas – udzielimy wszelkich informacji i po-
możemy w wyborze najlepszej drogi rozwoju zawodowego. Kontakt : www.ognisko.org.pl.



Nowy Prokocim 
• Sklep „Rarytas ” - ul. Ściegiennego
• Przychodnia – ul. Teligi 8 
• SM Nowy Prokocim – ul. Kurczaba 25
• Kościół Miłosierdzia Bożego – u. Kurczaba 5
• Cukiernia „Steskal” – plac targowy Nowy Prokocim
• „Trafica” – ul. Teligi 1
• Bloki przy ul. Lilii Wenedy i Jerzmanowskiego
• Biuro przy Orliku – ul. Jerzmanowskiego 4
• „Cukiernia Trela” ul. Teligi 34
• Sklep spożywczy przy ul. Republiki Korczakowskiej 11

Stary Prokocim i Kozłówek
• Okolice Rynku sklep „Leviatan” i sklep muzyczny
• Siedziba SM „Na Kozłówce”
• Kaplica OO. Augus�anów
• Biblioteka – ul. Spółdzielców 3 
• Przychodnia Zdrowia na Kozłówce
• Wypożyczalnia DVD „Tip Top”

Nowy i Stary Bieżanów
• Kiosk przy Deptaku – ul. Aleksandry 3 
• ZSO nr 12
• Dwór Czeczów
• Fryzjer – ul Ćwiklińskiej
• Sklep Spożywczy centrum Starego Bieżanowa

• Fryzjer – ul. Stacyjna
• Piekarnia – ul. Bieżanowska
• Kościół – ul. Popiełuszki
• Przychodnia Zdrowia – ul Popiełuszki
• Sklep przy ul. Pruszyńskiego
• Sklep przy ul. Złocieniowej
• Kiosk Ruchu koło Drożdżowni
• Kościół Najświętszej Rodziny – ul. Aleksandry 1
• Przychodnia Zdrowia – ul. Heleny 2
• SM Nowy Bieżanów

Złocień
• Spółdzielnia mieszkaniowa „Śniezka”
• Przychodnia
• Sklepy osiedlowe

Rżąka
• Mini market „Oleńka”
• Sklep wielobranżowy „Kak”
• Zakład fryzjerski „Anna”
• Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny
• Zespół Szkół Nr 15
• Sklep „Zielony Smok”
• Sklep „ABC”
• Przychodnia
• AVITA Anna Baster przy ul. Schweitzera 13
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 przyznała dwa stypendia w kwocie po 2 tysiące złotych, które otrzymały
Michalina Sarba i Anna Siedlecka, oraz wyróżnienie w wysokości 1000
złotych które otrzymał Łukasz Wójtowicz.

Laureaci otrzymali również Medal im. Erazma Jerzmanowskiego, któ-
rego autorem jest wybitny krakowski rzeźbiarz Stefan Dousa. Na
awersie medalu został przedstawiony pałac Jerzmanow-
skich wśród starych dębów, głęboko zakorzeniony
w prokocimskiej ziemi. Nad nim przelatujące
„ptaki nadziei”. W tle zabytki Krakowa
i napis: UMYSŁ GORLIWY ZDOBĘDZIE
ŚWIATY. Na rewersie zostali przedstawieni
Erazm Józef Jerzmanowski, w tle jego żona
Anna. Wokół laurowy wieniec. 

Nagrody wręczył prezydent Miasta
Krakowa Prof. Jacek Majchrowski. 

Patron Stypendium, właściciel Proko-
cimia, Erazm Józef Jerzmanowskich swój
znaczny majątek przekazał na cele chary-
tatywne. W trudnych latach XX- lecia mię-
dzywojennego Prokocim rozwijał się
świetnie dzięki licznym komitetom i grupom
wspierającym najbardziej potrzebujących
mieszkańców. 

Wszystkim ofiarodawcom prac plastycznych,
oraz mieszkańcom Prokocimia, którzy prace zakupili
włączając się w ten sposób w tę prokocimską tradycję
serdecznie dziękujemy.

MICHALINA SARBA – uczennica I LO w Krakowie, utalento-
wana wokalistkaJej wychowawczyni powiedziała kiedyś: „Nie da sobie
w kaszę dmuchać, ale każdemu nieba przychyli”. Zwolenniczka kanapek
z nutellą i „matka Teresa od kotów”. Nawet gdy pisze klasówki, nuci pod
nosem. Gubi parasolki, szukając natchnienia na nowy wiersz czy rysunek.
Laureatka wielu konkursów wokalnych, teatralnych, poetyckich i plastycz-
nych – ogólnopolskich i wojewódzkich. Zacięty rozmówca, wiecznie wolny
strzelec i marzycielka na cały etat.

ANNA SIEDLECKA – uczennica Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Oświęcimiu, posiadaczka klasy mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym.
Swoją przygodę z baletem rozpoczęła w MDK im. K. I. Gałczyńskiego Wtedy
miała okazję pierwszy raz wystąpić solo przed publicznością jako ja-

skółeczka. Łyżwy włożyła na nogi w wieku lat 6 i od tej pory stało się to
jeszcze większa pasja niż balet. Od 3 lat mieszka i trenuje

w Oświęcimiu ,swoją pracowitością ,determinacją
i miłością do łyżwiarstwa doskonale łączy wspa-

niałe wyniki w sporcie z bardzo dobrymi wyni-
kami w szkole co nie jest takie łatwe bo
łyżwiarstwo to nie tylko piękne widowisko na
lodzie ale przede wszystkim godziny mozol-
nych treningów siłowych i biegowych. Jesz-

cze jedna pasja Ani to Kraków z całą jego
historią, pięknem i niepowtarzalną at-
mosferą .

ŁUKASZ WÓJTOWICZ – uczeń I klasy
 liceum Wojewódzkiego ośrodka Szkolenia

Młodzieży przy Małopolskim Związku Piłki
Nożnej w Krakowie. Piłkarz KKS Prokocim,

grający na pozycji bramkarza. Zawodnik uczest-
niczący w rozgrywkach pierwszej ligi juniorów

starszych oraz A- klasowej lidze seniorów. Uczestnik
konsultacji kadry małopolski w latach 2009- 2011.

Jako reprezentant OZPN Kraków zdobywca II miejsca
w Turnieju o puchar Prezesa MZPN Kraków 2011. Jako re-

prezentant OZPN Kraków zdobywca II miejsca w Turnieju o pu-
char Prezesa MZPN Kraków 2011. Jako reprezentant szkoły MZPN
zdobywca III miejsca w Turnieju o Puchar Niepodległości Głuchołazy 2011,
oraz zdobywca I miejsca w XIV Turnieju Top Oss Cup 2012 rozegranego
w holenderskim mieście Oss. 

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
Grażyna Fijałkowska

DNI PROKOCIMIA – LAUREACI NAGRODY 
EDUKACYJNEJ IM. ERAZMA JERZMANOWSKIEGO

ciąg dalszy ze str 5


