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00 00Poniedziałek 12 –15
00 00

Wtorek 14 –17
00 00Środa  12 –15
00 00Czwartek 12 –15
00 00Piątek  12 –15

Dyżury Członków Zarządu:

Przewodniczący:
ZBIGNIEW KOŻUCH

00 00– piątek 10 –12
Z-ca Przewodniczącego:
RAFAŁ BUCHELT

00 00– wtorek 16 –18
Członkowie Zarządu:
WIESŁAW MARKOWICZ

00 00– środa 16 –17
JANUSZ ZADWÓRNY

00 00– poniedziałek 11 –12
AGATA GWIAZDA

00 00– czwartek 17 –18

Dyżury Radnych Miasta Krakowa:
GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA

00 00– piątek 10 –11
ANNA MROCZEK

00 00– 1 i 3 czwartek miesiąca 18 –19

Dyżury Straży Miejskiej

w Radzie Dzielnicy XII:
00 00każdy 1 wtorek miesiąca 16 –17

Wydarzyło się...

W tym roku Klub Sportowy Baszta obchodzi swoje 
XX-lecie. Z tej okazji są zorganizowane okolicznościowe 
turnieje sportowe. Pierwszym z nich był Turniej Piłki 
Nożnej. Wygrała go reprezentacja Gimnazjum 29, po-
konując w finale Gimnazjum 32 (9:3). W zorganizowaniu

i sędziowaniu rozgrywek pomógł pan Grzegorz Kmita (Radny Dzielnicy XII – Prze-
wodniczący Komisji Sportu). W najbliższym czasie odbędą się zawody szachowe, 
siatkówki, koszykówki oraz piłki nożnej halowej. Podsumowanie rozgrywek odbędzie 
się 14 grudnia w siedzibie klubu w Domu Kultury SM Nowy Bieżanów.

Michał Słupski, Prezes KS Baszta 

Koncert charytatywny
„MUZYKĄ OTWÓRZMY SERCA”

„MUZYKĄ OTWÓRZMY SERCA” pod takim hasłem 
przebiegał koncert charytatywny zorganizowany przez 
Korczakowską Republikę Dziecięcą Dyliniarnia w piątko-
wy wieczór 22 listopada w Dworze Czeczów na Starym 
Bieżanowie.

Utwory które rozbrzmiewały ze sceny były to kompozycje klasyczne oraz klasyka 
muzyki rozrywkowej, z przewagą muzycznych tematów filmowych. Koncert rozpo-
częła i zakończyła młoda, utalentowana skrzypaczka – Patrycja Stachura. Jej występ 
został przyjęty przez zgromadzoną publiczność bardzo gorąco – artystka dostała 
owacje na stojąco, w efekcie czego zagrała utwór na „bis”. Z życzliwym przyjęciem 
spotkał się również dwójka najmłodszych artystów, członków Dyliniarni – wokalistka 
o przepięknym głosie, Justynka Giza oraz Łukasz Samek, który najpierw towarzyszył 
Justynce w „Pieśni Sobótkowej” a potem dał solowy występ.

Swoją obecnością koncert uświetniła też Kinga Ciulemba – pedagog, sympatyk 
Stowarzyszenia oraz wokalistka zespołu Soul’n’voices, wykonującego muzykę 
gospel. Ona również jeden z wykonywanych utworów – „I Belive I Can Fly” musiała za-
śpiewać dwukrotnie, w odpowiedzi na poruszenie, jakie wywołała wśród słuchaczy.

Wszystkim artystom akompaniował – na fortepianie – Piotr Piwowoński. Nad ca-
łością i zapowiedziami kolejnych artystów czuwały Marzena Stachura i Ilona Nar-
czyńska, które o każdym z występujących miały do powiedzenia kilka ciepłych słów, 
tak, aby każdy został należycie przedstawiony i nie mógł czuć się pominięty.

Na zakończenie koncertu wszyscy występujący zostali obdarowani różą oraz upo-
minkiem. Potem nastąpiła istna lawina podziękowań – bukiet otrzymali też, ku swo-
jemu zaskoczeniu, założyciele Stowarzyszenia i główni organizatorzy wydarzenia. Na 
scenę zaproszona została siostra Alberta, która swoim długim przemówieniem do-
prowadziła do tego, że wszyscy zaczęli dziękować wszystkim, połamali się chlebem
i wspólnie odśpiewali „Ojcze Nasz”.

Wyglądało na to, że serca wszystkich zostały otwarte.

Joanna Słota

W dniu 25.10.2013 r. Komisja w składzie P. Robert Szota inspektor ZIKiT odpowie-
dzialny za sprawy melioracji na terenie Starego Bieżanowa, P. Marcin Moldrych – pra-
cownik ZIKiT, P. Magdalena Krzepkowska – przedstawicielka Stowarzyszenia „Dolina 
Serafy”, P. Konrad Spryńca Radny Dz. XII i P. Elżbieta Matykiewicz – radna Dz. XII do-
konała przeglądu rowów melioracyjnych od ul. Półłanki do ul. Stacyjnej i wokół węzła 
kolejowego Kraków-Bieżanów. Celem było wskazanie wszelkich usterek i spowodo-
wanie możliwie najszybszego ich usunięcia wraz z wykonaniem prac konserwacyj-
nych. APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW o nie wyrzucanie śmieci (łącznie ze starymi 
telewizorami) do ww. rowów, gdyż przede wszystkim sami musimy zadbać o własne 
bezpieczeństwo. Radni po raz kolejny zaapelowali do stosownych władz o spo-
wodowanie usunięcia zwałów ziemi zalegających na działce przy ul. Półłanki 11, gdyż 
stanowi to zagrożenie powodziowe. 

Elżbieta Matykiewicz, Radna Dzielnicy XII

Apel do mieszkańców



Wiktoria Mielec jest uczennicą kl. 5b SP nr 111 w Krakowie. Ta niepozorna dziewczynka, skromna, 
spokojna zdawałoby się niczym nie wyróżnia się w gronie rówieśników. A jednak… osiąga sukcesy 
sportowe nie tylko w zawodach ogólnopolskich, ale i międzynarodowych. Z długiej listy jej nagród 
wymieńmy choć niektóre:

– medal Międzynarodowego Turnieju w Czechach, Trebic 2013,
– brązowy medal Międzynarodowego Turnieju Nica-Cup, Lwów 2013,

– złoty medal w Międzynarodowym Turnieju o Tytuł Smoka Krakowskiego, Kraków 2013,
– srebrny medal Mistrzostw Krakowa 2013,
– złoty medal w zawodach o Puchar Prezesa Okręgowego Związku Gimnastycznego w Katowicach 2013.

Wiktoria jest miłą i kulturalną dziewczynką. Cieszy się sympatią zarówno rówieśników, jak i dorosłych. Życzymy jej kolejnych 
wspaniałych szkolnych i sportowych sukcesów. Rodzicom gratulujemy i dziękujemy za przykład troski i poświęcenia dla swojego 
dziecka. 

Lucyna Budacz
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Wydarzyło się...

W Nowym Prokocimiu w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego odbył się II Koncert Cecyliański, na 
którym wystąpił chór „KanoN” z Piasków Nowych pod dyr. Dariusza Sadzikowskiego, chór „Familia” 
z Nowego Bieżanowa pod dyr. Beaty Kaczmarskiej oraz chór „Gloria” z Nowego Prokocimia pod dyr. 
Grażyny Bronowickiej.

Przez prawie godzinę rozbrzmiewały w świątyni „perełki” twórców pieśni kościelnej J. 
Schweitzera, F. Seula, O.M. Żukowskiego, SS. Służebniczek, H. Kowalskiego, Wincentego z Kielczy, 
S. Rachmaninowa. 

Podczas koncertu miało miejsce prawykonanie trzech utworów kompozytora Roberta Kochana przybyłego z tej okazji do 
Krakowa. Na zakończenie prowadząca koncert starościna chóru „Gloria” podziękowała w ciepłych słowach wszystkim przybyłym 
Gościom i Parafianom. Podziękowania zostały skierowane też do sponsorów koncertu w osobach p. Marka Lelo i p. Mieczysława 
Lasoty reprezentujących Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”, państwa G. E. T. Pająków z Pracowni Cukierniczej Nowy 
Prokocim oraz firm „Steskal” i „Awiteks”.

Tegoroczny koncert cieszył się dużym uznaniem wśród przybyłych i upewnił organizatorów o potrzebie kontynuowania cyklu 
Koncertów Cecyliańskich, jak też większego propagowania imprezy na terenie Dzielnicy XII.

Krystyna Zawadzka

II Koncert Cecyliański

Nasza Wiktoria – zwyczajna – niezwyczajna

W 95 Rocznicę Niepodległości Państwa Polskiego w G 33 imienia IGNACEGO JANA PADEREW-
SKIEGO, została uczczona uroczystym apelem na którym , uczniowie klas pierwszych złożyli ślubo-
wanie przed sztandarem szkoły na ręce pani dyrektor Danuty Kohut. Po odśpiewaniu hymnu szkoły, 
młodzież klas drugich i trzecich zaprezentowały pieśni oraz wiersze patriotyczne związane ze świę-
tem Niepodległości. Całą oprawę artystyczną przygotowały panie nauczycielki: Małgorzata Bień-
kowska, Joanna Bysiek oraz Bogusława Olszówka.

Na uroczystość przybyli licznie rodzice oraz młodzież zaproszona przez organizatorów.

Janusz Zadwórny
Radny Dzielnicy XII

95 rocznica Niepodległości Państwa Polskiego w G 33 

Dla UKS Gimnazjum 29 to czas rywalizacji. W tym roku w październiku i listopadzie odbyły się już 
cztery turnieje sportowe. Uczniowie podgórskich gimnazjów rywalizowali w turniejach koszykówki
o Puchar Dyrektora Gimnazjum 29 oraz im. Małgorzaty Dydek, w siatkówce z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej, a także im. Agaty Mróz. Oddzielną kategorię stanowiły szkoły podstawowe, które brały 
udział w turnieju koszykówki, jaki i siatkówki. Wszystko udało się zorganizować dzięki pomocy Rady 
Dzielnicy XII, która przeznaczyła środki w ramach organizacji lokalnych imprez sportowych. 

Sportowa jesień w Gimnazjum 29 zakończyła się wizytą Agnieszki Szott-Hejmej, koszykarki Wisły Can Pack oraz reprezentantki 
Polski, która przeprowadziła trening dla zawodników UKS Gimnazjum 29. Było to bardzo owocne spotkanie, podczas którego 
uczniowie skorzystali z wielu rad doświadczonej koszykarki!

Czas jesiennych zmagań sportowych dostarczył uczniom jak i nauczycielom wielu emocji, a spotkanie z koszykarką Wisły Can 
Pack było miłym podsumowaniem wszystkich imprez.

Michał Słupski

Sportowa jesień w Gimnazjum 29



W dniach 7 i 8 listopada 2013 odbył się Międzyszkolny Konkurs Artystyczny ,,Śpiewajmy Pamięć” 
dla uczniów szkół Dzielnicy XII Miasta Krakowa. Celem działań było przede wszystkim promowanie 
radosnego patriotyzmu, a także działalności artystycznej młodych twórców, rozwijanie ich talentów 
oraz integracja środowiska uczniowskiego ze szkół XII Dzielnicy.

W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 111 uczestników. Narodowe Święto Niepodleg-
łości stanowiło temat konfrontacji, która obywała się w kategorii: recytacja, pieśń patriotyczna, ga-

zetka okolicznościowa, plakat. Sala teatralna ZSO nr 12 wypełniła się po brzegi. Na scenie w świetle reflektorów prezentowali się 
rozśpiewani soliści, duety i chóry oraz recytatorzy, w holu wystawowym można było oglądać wyeksponowane plakaty i przeczy-
tać artykuły młodych redaktorów. 

Jury, w skład którego wchodzili nauczyciele szkół Dzielnicy, podkreślało wysoki poziom przygotowania uczestników do kon-
kursu. Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali: Małgorzata Pawlik SP 61, Martyna Rapacz SP 24, Klaudia Szwagrzyk XXV LO, 
Krzysztof Sypka XXV LO, Natalia Konieczna SP 41, Karol Kostrzewa, Tomasz Lebryk, Robert Skrzypczak G29, Dagmara Walkiewicz 
G30 oraz CHÓR SP 24. Jury, prezentując wyniki, podkreśliło również bardzo wysoki poziom wy-stępów chórów z G32 i SP 111, 
finalistów konkursu wokalnego.

Dnia 12 listopada, podczas Wielkiego Finału, laureaci odbierali gratulacje i nagrody z rąk p. Agnieszki Cholewy, Dyrektora ZSO 
nr 12 – gospodarza konkursu oraz Radnej Dzielnicy XII p. Barbary Leśniak. 

Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa
Nauczycielka ZSO nr 12
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Wydarzyło się...

Międzyszkolny Konkurs Artystyczny „Śpiewajmy Pamięć”

Uczniowie ZSO nr 12 (G 30 i XXV LO), przygotowali dla mieszkańców Bieżanowa program artys-
tyczny pod tytułem ,,Śpiewajmy Pamięć” którego premiera miała miejsce 11 listopada 2013 w Koś-
ciele Parafialnym Narodzenia NMP.

Teatr żywego planu przedstawił w choreografii rzeźby, które powstawały na oczach zgromadzo-
nych w rytm muzyki, począwszy od rapu, poprzez starą wersję hymnu wykonywanego a capella, licz-
nych pieśni, aż po kompozycje Szopena. Nie brakło też słowa celebrowanego przez utalentowanego 
recytatora, laureata licznych konkursów, Przemka Litwina z kl. IIIA XXV LO. 

Uroczystości zakończył Apel Poległych przygotowany przez klasy wojskowe z poświęcony Bohaterom – mieszkańcom 
Bieżanowa, którzy oddali swoje życie w imię wolności Polski. 

Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa

„Śpiewajmy Pamięć”

Dnia 8 listopada 2013 roku w murach Szkoły przy ul. Telimeny 9 zostało podpisane Porozumienie
o współpracy między Zespołem Szkół Ogólnokształcącym nr 12 w Krakowie a Wyższą Szkołą Bezpie-
czeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON. Misja uczelni wpisuje się w założenia autorskiego 
programu Bezpieczeństwo publiczne realizowanego w XXV Liceum Ogólnokształcącym. Kładzie ona 
nacisk na edukację, która służy szeroko pojmowanemu porządkowi i bezpieczeństwu zarówno w wy-
miarze społecznym, jak i indywidualnym, a jej naczelną dewizą jest jednoczesny rozwój ciała i umysłu. 

Rektor Uczelni, dr Juliusz Piwowarski i Dyrektor ZSO 12, Agnieszka Cholewa w obecności uczniów klas bezpieczeństwa pub-
licznego zapewnili o zacieśnieniu wzajemnych kontaktów, podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć edukacyjno- wycho-
wawczych. JM Rektor zobowiązał się do preferencyjnego przyjmowania absolwentów ZSO nr 12 na studia I Stopnia na Wydziale 
Nauk Społeczno-Prawnych, na kierunek „Bezpieczeństwo publiczne” oraz „Administracja”. Obie strony porozumienia liczą na 
owocną współpracę i obecnie, z myślą o uczniach, planują pierwsze działania.

Agnieszka Cholewa

Porozumienie o współpracy podpisane!

Kiedy 12 lat temu rozpoczynano współpracę z młodzieżą z Polskiej Szkoły Średniej im. W. Sy-

rokomli w Wilnie, nie przypuszczano, że będzie trwać przez długie lata. Młodzież Gimnazjum nr 29

i SP nr 24 w Krakowie gościła kolejny raz w zaprzyjaźnionych polskich rodzinach w Wilnie. Dyrekcja, 
nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie ze swoimi rodzicami przygotowali krakowskiej młodzie-
ży i opiekunom wiele atrakcji turystycznych i rodzinną atmosferę w swoich domach. Tegoroczny wy-
jazd związany był tematycznie z miastami – historycznymi stolicami Litwy. Oprócz zabytków Wilna,

zwiedzano urocze Troki i Kiernawę. Tym, którzy po raz pierwszy byli w Wilnie, gospodarze pokazali swoja szkołę, pochwalili się 
Izbą Pamięci Patrona Szkoły i zapewnili w gronie najbliższych sympatyczną atmosferę. Za rok będzie okazja, żeby zrewanżować 
się nasza krakowską gościnnością.

Z wizytą u wileńskich przyjaciół
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Wydarzyło się...

W listopadzie odbyły się Mistrzostwa Polski w Cymbergaju. Organizatorem był Klub Sportowy 
„Baszta”. W kategorii Open miejsca zajęli; 1. Łukasz Szumny, 2. Ryszard Koścień, 3. Jarosław Moroń-
ski, 4. Paweł Nędza . W kategorii Juniorów 1. Konrad Czyżowski, 2. Adrian Kopycki, 3. Dominik Domin

W zawodach wystartowali zawodnicy z Krakowa, Częstochowy, Wrocławia i Dąbrowy Górniczej.
Klub Sportowy Baszta zaprasza na cotygodniowe turnieje w każdy piątek o godzinie 19.00 w Do-

mu Kultury SM Nowy Bieżanów przy ul. Aleksandry 11 w Krakowie.

Mistrzostwa Polski w Cymbergaju

W ramach wielostronnego partnerskiego projektu szkół – Gimnazjum nr 32 realizuje międzynaro-
dowy projekt Comenius pt. „Pszczoły i ludzie”. Prace nad projektem rozpoczęto, z inicjatywy Pani Dy-
rektor Marii Jolanty Kurcz, od poszukiwań partnerskich szkół, które łączy wspieranie nowatorskich, 
twórczych metod. Kolejny krok – wybór tematu. Szkoła francuska College Romain Rolland z Tuluzy/ 
Saint Jean zaproponowała temat „Pszczoły i ludzie”. Został on przyjęty z entuzjazmem, gdyż wydał się 
jak najbardziej aktualny we współczesnych czasach i korelujący z programem realizowanym w Gim-

nazjum nr 32 – „Szkoła Promująca Zdrowie”. Kiedy koordynator francuski, zaakceptował placówkę w projekcie, współpraca stała 
się europejską „miodową drogą” łączącą szkoły z Hiszpanii, Portugalii i Rumunii. To z kolei zaowocowało bogatym planem działań, 
które miały też dać odpowiedź na pytania: Jak pomóc populacji pszczół miodnych w obecnym środowisku? Jak zwrócić uwagę 
młodego człowieka, rodziców, społeczności lokalnej, nauczycieli na tak ważny aspekt, jak ginięcie owadów zapylających? Jakie 
działania zaplanować w szkołach o odmiennej organizacji pracy, tak, aby znaleźć odpowiedni czas, sposoby komunikacji, wspólne 
zajęcia oraz wymianę międzynarodową. 

Rok szkolny 2013/2014 zakończy realizację projektu. Czy uczestnicy odpowiedzą na trudne pytanie: Jak pomóc pszczole miod-
nej? Zaangażowanie i ogromny entuzjazm młodzieży i nauczycieli Gimnazjum nr 32 pozwala sądzić, że „przeniosą góry” i sprowa-
dzą pszczoły miodne na Żabią.

Wioletta Kolbusz-Lasa, Urszula Żyła

Comenius w Gimnazjum nr 32

SP nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego już po raz X świętowała swoje szkolne Dni Prokoci-

mia. Tegoroczne obchody miały niecodzienny charakter, były wyjątkowe, jak ich bohaterowie – 
pierwszoklasiści. Wspólnie z grupą teatralną Meander wyruszyli w „Podróż w nieznane”. Nasi naj-
młodsi uczniowie ślubując, rozpoczęli podróż, dzięki której przeżyli przygodę swojego życia, przy-
godę, która zakończy się dopiero za 6 lat.

X szkolne Dni Prokocimia, to nie tylko występy artystyczne. Organizatorzy przygotowali wiele nie
spodzianek na terenie szkoły. Dzieci wykonywały amulety i ozdoby indiańskie, wzięły udział w zajęciach orgiami czy też zdobywały 
sprawności w grze terenowej prowadzonej przez harcerzy. Wszyscy mogli zwiedzić wystawy fotografii „Mój Prokocim” oraz „Dzie-
sięciolecie Dni Prokocimia”. 

Kolejny już raz uczniowie SP 61 wspólnie z rodzicami, dyrekcją, nauczycielami i pracownikami szkoły dali wyraz temu, jak ważny 
dla nich jest fakt, iż mieszkają, uczą się i pracują w Prokocimiu – tej jakże wyjątkowej części Krakowa.

Natasza Tchórz
nauczyciel SP 61

X szkolne Dni Prokocimia w SP 61

Słowami piosenki rozpoczęła się uroczystość pasowania na pierwszoklasistę w Szkole Podsta-

wowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148  im. Polskich Noblistów przy ul. Żabiej.

Do ślubowania przystąpili uczniowie z klas 1a, 1b i 1c. Po raz pierwszy w naszej szkole wśród ślu-

bujących pierwszoklasistów była klasa składająca się z dzieci sześcioletnich. Przygotowania do ślu-
bowanie trwały od początku roku szkolnego. Uczniowie przez kolejne dni poznawali szkołę, nawiązy-
wali nowe przyjaźnie i uczyli się jak radzić sobie ze szkolnymi obowiązkami. 

Uczniowie przygotowali na ten dzień część artystyczną, odgrywali scenki, recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Kiedy poka-
zali, jak dużo już potrafią, nadszedł ten najważniejszy moment. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, przed pocztem sztandaro-
wym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, być dobrymi kolegami, 
swoją postawą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie Pani Dyrektor podchodziła do każdego ucznia, kierując w je-

go stronę słowa: „Pasuję Cię na ucznia”. Efekty specjalne zapewnił długi ołówek, który służył jako symboliczny znak ślubowania. 

Marta Ziobro

„Ślubowanie przy Żabiej”
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Wydarzyło się...

W dniu 13.11.2013 w Samorządowym Przedszkolu nr 36 w Krakowie odbyła się kolejna IV już edy-
cja Międzyprzedszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce „Znam swój Kraj”. Rok rocznie konkurs stano-
wi formę uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem przedsięwzięcia jest pro-
pagowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań historią, tradycją i kulturą własnego kraju oraz

kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych. Konkurs utrzymany jest w konwencji rywalizacji zespołowej, adresowany 
do dzieci 5 i 6 letnich. W bieżącym roku w rywalizacji wzięło udział 5 zespołów: gospodarze – P 36 oraz reprezentacje z P 49, 87, 179 
i klasa „0” ze SP 123. Wiedzę i umiejętności „małych patriotów” oceniało jury w składzie Wiesław Markowicz – przedstawiciel Rady 
Dzielnicy XII, Magdalena Feliks – przedstawiciel SP 123, Agata Górecka – przedstawiciel Rady Rodziców P 36. 

Organizatorki mgr Dorota Cienkosz oraz mgr Marta Oprocha zadbały o sprawną organizację i dobrą zabawę jej uczestników. 
Nie zabrakło emocji oraz wzruszeń. Rywalizujące zespoły wykazały się rozległą wiedzą oraz umiejętnością współdziałania, mimo, 
iż zakres tematyczny nie należał do łatwych. Była to historia, zabytki, legendy i tradycje naszego kraju. Kolejne zadania wykony-
wane były na coraz wyższym poziomie. Konkurs uświetnił występ dzieci z gr VI z montażem słowno-muzycznym o tematyce pa-
triotycznej. Zwycięzcą tegorocznej IV edycji konkursu „Znam swój kraj” był zespół SP 123, który znakomicie przygotowała Ag-
nieszka Jasińska. Nauczyciele P 36 mogą jednak być dumni, ponieważ to właśnie ich absolwenci okazali się w tym roku laureatami 
konkursu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i czekamy na kolejne edycje konkursu. 

Międzyprzedszkolny Konkurs Wiedzy Patriotycznej
w przedszkolu nr 36 w Krakowie

Wspólnymi siłami ustanowiliśmy rekord! Uczniowie klas IIa, IIb oraz IIIb SP 111 w Krakowie, wzię-

li udział w akcji organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, mającej na celu ustano-
wienie rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Uczniowie przez pół godziny, na przemian, wykonywali resuscytację na 7 fantomach, które szko-

ła otrzymała w trakcie szkoleń przeprowadzonych przez WOŚP. Dzieci były przejęte i bardzo zaan-
gażowane we wszystkie działania. W trakcie tej akcji mogły także sprawdzić, jak poradziłyby sobie

w sytuacji, gdy czas odgrywa znaczącą rolę. Uczniowie spisywali się znakomicie. Wydarzenie to utrwalało w najmłodszych te 
czynności, które ratują życie drugiemu człowiekowi. Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności, a także systematyczne 
ćwiczenia, pozostaną w pamięci dzieci. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać i ocalić najcenniejszy dar jakim jest życie.

Magdalena Sznajder

Udało się!!! Rekord w Szkole Podstawowej nr 111

W dniu 11 listopada 2013 r. Bieżanowianie uroczyście świętowali Dzień Niepodległości. Obcho-

dy rozpoczęła uroczysta Msza Święta, po której młodzież z ZSO nr 12 pod kierownictwem P Katarzy-

ny Jędrzejczyk-Kiełbasy uświetniła uroczystości prezentacją teatralną o tematyce patriotyczno-

-niepodległościowej. Po występach młodzieży w uroczystym pochodzie prowadzonym przez Poczty 
Sztandarowe, mieszkańcy Bieżanowa przeszli pod pomnik poświęcony poległym za niepodległość 

ojczyzny Bieżanowiakom w latach 1914–1920.Tu nastąpił Apel Poległych i złożenie okolicznościo

wych wiązanek kwiatów. Popołudniowe obchody Święta Niepodległości otworzyła uroczysta Wieczornica poświęcona działal-

ności Armii Krajowej w Bieżanowie w czasie II-giej Wojny Światowej. Przyznano Żołnierzom tej Armii Medale 800-lecia Bieża-

nowa, niestety głównie pośmiertnie. Praktycznie każdy mieszkaniec Bieżanowa miał w rodzinie, lub wśród przyjaciół żołnierza tej 
przez lata tak okrutnie traktowanej Armii. Składamy Im w tym miejscu najgłębszy hołd, CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. 

Elżbieta Matykiewicz
Radna Dzielnicy XII

Dzień Niepodległości w Bieżanowie

Wieczorem 8 listopada 2013 roku uczniowie „Oddziału Przedszkolnego” z wychowawczynią 

Beatą Miąsko i klasy III c z wychowawczynią Grażyną Kosek wykonały program w Domu Kultury

w Nowym Bieżanowie. 
Spotkanie z Pieśnią przed Świętem Niepodległości cieszyło się dużym zainteresowaniem tutej-

szych mieszkańców, a występ młodych artystów bardzo się podobał. 

mgr Beata Miąsko

Spotkanie z Pieśnią
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W trakcie październikowej Sesji Rady Dzielnicy XII podjęli 
następujące uchwały w sprawie: 
1. Pozytywnej opinii dla projektu nowego Statutu Dzielnicy XII 

Bieżanów-Prokocim określającego organizację i zakres dzia-
łania Dzielnicy, z uwzględnieniem następujących uwag: 
→  w § 3 pkt. 5 lit b wykreślić zapis: „ze szczególnym uw-

zględnieniem zadań priorytetowych i powierzonych 
Dzielnicy”;

→ w § 14 ust. 7 „materiały, o których mowa w ust. 5 winny 
być przesłane do członków Rady najpóźniej na 3 dni – 
dodać słowo „robocze” – przed terminem sesji”;

→ w § 24 ust .1 „elektroniczny zapis przebiegu sesji przecho-
wywany jest” dodać zapis: „przez okres całej kadencji”;

→ w § 24 ust. 5 „protokół z sesji Rady wykładany jest do 
wglądu w siedzibie Dzielnicy co najmniej na 3 dni – dodać 
słowo „robocze” – przed terminem następnej sesji”; 

→ w § 25 ust. 2 pkt. 6 zmienić zapis dotyczący ilości miesz-
kańców na „grupę ok. 0,5% mieszkańców” Dzielnicy ma-
jących prawo wybierania do rady Dzielnicy w sprawach
i przy zastosowaniu trybu, o którym mowa w § 35 Statutu. 

→ w § 35 ust. 3 oraz § 76 ust. 3 zmienić zapis dotyczący ilości 
mieszkańców na „grupę ok. 0,5% mieszkańców”;

→ w § 84 po słowach „stale zamieszkuje” dodać: „oraz jest 
stale zameldowany”. 

2. Przeznaczenia środków w wysokości 4 600 zł pozostałych po 
realizacji w 2013 r. Otwartego Konkursu Ofert w zakresie „or-
ganizacja zimowych i letnich obozów sportowych” na orga-
nizację obozu sportowego przez Szkołę Podstawową Nr 117 
w Krakowie przy ul. Kurczaba 15 w miesiącu grudniu 2013 r.

3. Ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2014 
w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimna-
zjów i przedszkoli, która przedstawia się następująco:

PRZEDSZKOLA:
→  P-28 kontynuacja remontu dachu, kontynuacja wymiany 

posadzki w kuchni – kwota 30 000 zł;
→ P-35 wymiana ogrodzenia kontynuacja – kwota 30 000 zł;
→  P-36 dostosowanie korytarza na parterze i na I piętrze do 

przepisów przeciwpożarowych oraz kontynuacja wymia-
ny płyt chodnikowych – kwota 30 000 zł; 

→ P-49 modernizacja 2 toalet – kwota 30 000 zł;
→ P-87 kontynuacja remontu ogrodzenia – kwota 25 000 zł;
→ P-135 wyznaczenie żwirowych miejsc postojowych  na te-

renie przedszkola oraz zakup farb do malowania – kwota 
3 500 zł;

→ P-150 wymiana instalacji elektrycznej – kwota 30 000 zł; 
→ P-154 doświetlenie pomieszczeń przedszkola – kwota

30 000 zł; 
→ P-176 kontynuacja wymiany chodnika – kwota 18 000 zł;
→ P-180 kontynuacja remontu dachu – kwota 28 000 zł;
SZKOŁY PODSTAWOWE: 
→ Sz. P Nr 24 remont dachu – kwota 35 000 zł; 
→ Sz. P Nr 41 wymiana okien – kwota 35 000 zł; 
→ Sz. P Nr 61 remont schodów wejściowych do szkoły – 

kwota 25 000 zł; 
→ Sz. P Nr 111 kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej 

– kwota 30 000 zł;
→ Sz. P Nr 117 uszczelnienie fundamentów – kwota 35 000 zł; 
→ Sz. P Nr 123 wymiana posadzek na II piętrze – kwota

40 000 zł; 
→ Sz. P Nr 124 kontynuacja wymiany oświetlenia – kwota 

25 000 zł; 
GIMNAZJA I ZESPOŁY SZKÓŁ:
→ G Nr 29 remont korytarzy i ciągów komunikacyjnych – 

kwota 30 000 zł;

Z prac Rady Dzielnicy XII

Wydarzyło się...

W listopadzie XV LO w Krakowie świętowało Jubileusz 55-lecia. W uroczystościach obok spo-
łeczności szkolnej wzięli udział zaproszeni goście i absolwenci liceum. Na program jubileuszu złożyły 
się: część oficjalna wraz ze ślubowaniem klas pierwszych, część artystyczna i spotkania absol-

wentów na terenie szkoły. Liceum gościło też artystów Piwnicy pod Baranami. Krakowska artystka 

Tamara Kalinowska wystąpiła ze śpiewogrą poświęconą Marii Skłodowskiej-Curie. Ta wielka uczo-
na i wielka kobieta jest patronką szkoły. Jej wspomnienie miało miejsce na tle pięknej scenografii 

przygotowanej przez uczniów pod opieką byłej nauczycielki „Piętnastki” Ireny Załuskiej. 

Jubileusz był okazją do wspomnień, refleksji i podsumowań. Maciej Trzciński – dyrektor liceum – w swym przemówieniu 
podkreślił, iż szkoła ma swoją historię, tożsamość i piękną tradycję. Wrosła w środowisko krakowskich dzielnic. Jej mury opuściło 

już kilka pokoleń wychowanków, w sumie niemal 12 500 absolwentów. Są wśród nich: działacze społeczni i polityczni, lekarze, 
prawnicy, nauczyciele, aktorzy, artyści, wybitni sportowcy. Bogaty dorobek liceum to zasługa wszystkich, którzy przez lata 
pracowali na jego wizerunek.

Z okazji jubileuszu szkoła otrzymała kilka listów gratulacyjnych, m.in. od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, 

Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego oraz. Przewodniczącego Rady Dzielnicy XII Zbigniewa Kożucha. 

Spośród zaproszonych gości głos zabrało kilka osób: Grażyna Domańska – przewodnicząca Rady Rodziców w XV LO, Teresa 

Starmach – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Krystyna Rafa – dyrektor szkoły w latach 1970–1982, Grażyna Szerszeń 

– dyrektor liceum w latach 1992–2007 oraz Tomasz Guzik – Radny Dzielnicy XII, Prezes Fundacji „Wygrajmy Siebie” i wreszcie ab-
solwent „Piętnastki”.

Izabela Pawełek, 

Dominika Golec

MINĘŁO 55 LAT…
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Wiadomości dla mieszkańców
Trwają prace nad budżetem miasta Krakowa na rok 2013.
W ,,Projekcie Budżetu” znalazły się środki finansowe na do-

kończenie rozpoczętych już zadań na terenie Dzielnicy XII:
→ Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Gimna-

zjum nr  29, ul. Aleksandry – 2 561 750 zł,
→ Modernizacja boiska KS Baszta – 800 000 zł,
→ Modernizacja Parku A i E Jerzmanowskich, remont 

fontanny – 60 000 zł.
W ,,Projekcie Budżetu” znalazły się również zadania zgło-

szone przez Dzielnicę XII:
→ Rozbudowa Parku Aleksandry- 80 000 zł, 
→ Budowa Skate- Parku w Parku Lilli Wenedy – 60 000 zł,
→ Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi–Ćwiklińska 

– 100 000 zł,
→ Budowa parkingu przy ul. Okólnej – 100 000 zł,
→ Budowa ogródka Jordanowskiego przy ul. Popiełuszki

– 60 000 zł.

W ,,Projekcie Budżetu” zostały zarezerwowane również 
środki budżetowe m.in. na przebudowę systemów ogrzewa-
nia – likwidacja palenisk węglowych i zamianę na inne źródło 
ciepła, a także m.in. dofinansowanie wykonania jednej studni 
przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie 
nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Radni miasta Krakowa mają jeszcze możliwość zgłoszenia 
poprawek do budżetu. 

Jest szansa że w przyjętym przez radnych miasta Krakowa 
,,Budżecie Miasta Krakowa na rok 2014” znajdzie się m.in. dłu-
go oczekiwana modernizacja ul. Bieżanowskiej. Konieczne jest 
także wybudowanie wjazdu i wyjazdu do osiedla przy starej pę-
tli tramwajowej w Prokocimiu.

Grażyna Fijałkowska 
Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII

→ ZSO Nr 12 wymiana posadzki w jadalni – kwota 40 000 zł; 
→ ZSO Nr 15 remont posadzki w ciągach komunikacyjnych 

– kwota 45 000 zł;
→ ZSOI Nr 4 wymiana okien w przyziemiu – kwota 25 000 zł. 

Łącznie, na wszystkie zadania zaplanowano kwotę 619 500 zł.
4. Ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok 

w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich oraz two-
rzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, o na-
stępującej treści: 
→ Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich, 

zieleńców i skwerów; 
→ Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Uchwałą Nr 
XII/213/2011 Rady Dzielnicy XII z dnia 8 listopada 2011 r. 

→ Doposażenie i budowa ogródków jordanowskich na te-
renie Dzielnicy XII;

→ Doposażenie szkół, przedszkoli i żłobków w sprzęt ogro-
dowy;

→ Doposażenie Dzielnicy w ławki i kosze;
→ Dosadzenie na terenie Dzielnicy drzew i krzewów;
→ Doposażenie parków na terenie Dzielnicy XII;
→ Bieżące utrzymanie zieleńca przy ulicy Kurczaba.

5. Przyznania medalu z okazji 20-lecia istnienia Dzielnic Miasta 
Krakowa Panu Antoniemu Nawrot. Jako Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej przez wiele lat aktywnie współ-
pracował z Radą Dzielnicy XII, był jednym z inicjatorów bu-
dowy Centrum Ratownictwa (Straży Pożarnej oraz Policji). 
Będąc Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego UMK wspierał działania Rady Dzielnicy XII 
oraz Dzielnicowego Zespołu koordynacyjnego „Bezpieczny 
Kraków” ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na te-
renie Dzielnicy XII.

6. Pozytywnej opinii dla dokumentacji  projektowej zadania pn. 
„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego prze-
budowy ul. Solarzy w Krakowie wraz z budową kanalizacji 
opadowej, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbro-
jenia”.

7. Poparcia dla starań mieszkańców osiedla Na Kozłówce o nie-
odpłatne zagospodarowanie fragmentu działki Nr 235/22 

obr. 50 przy ulicy Facimiech w celu utworzenia ogródka wy-
poczynkowo-rekreacyjnego. Przy ul. Facimiech 14, 16 i 18, 
gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa działka zamieszkują 
osoby w podeszłym wieku, ponadto w pobliżu nie ma terenu 
gdzie starsi ludzie mogliby spędzać wolny czas.

8. Przeznaczenia środków finansowych w wysokości 19 160 zł, 
w ramach zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac 
remontowych żłobków na dostosowanie budynku Integra-
cyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 „Pluszowy Miś” do 
przepisów przeciwpożarowych.

9. Negatywnej opinii dla warunków zabudowy inwestycji pn. 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garaża-
mi w piwnicach i lokalami usługowymi, budową wewnętrz-
nego układu drogowego, budową dojścia i dojazdu do dział-
ki w postaci ciągu pieszo-jezdnego z miejscami postojowy-
mi dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem z ul. Jana 
XXIII, przebudową alejek spacerowych (obejmującą korektę 
ukształtowania terenu, likwidację schodów terenowych i fra-
gmentów alejek) na działce przy ul. Jana XXIII w Krakowie. 
W uzasadnieniu wskazano, iż w przesłanych materiałach 
brak danych na temat odwodnienia budynku na skarpie 
gdzie ma stanąć wieżowiec, a ponadto powierzchnia 
biologicznie czynna wynosi tylko 30 % powierzchni działki.

10. Rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Moder-
nizacja ciągu pieszego wzdłuż ulicy Ćwiklińskiej i Teligi od 
ul. Telimeny w kierunku ul. Konrada Wallenroda” za kwotę 
100 000 zł i przekazania środków finansowych zabezpieczo-
nych na to zadanie na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Lipow-
skiego”. W uzasadnieniu wskazano, iż w wyniku rozstrzyg-
nięcia przez ZIKiT przetargu na zadanie „Modernizacja ciągu 
pieszego wzdłuż ulicy Ćwiklińskiej i Teligi od ul. Telimeny
w kierunku ul. Konrada Wallenroda” okazało się, że najko-
rzystniejsza oferta znacznie przekracza możliwości finan-
sowe Rady Dzielnicy XII. Inwestycja pn. „Przebudowa ulicy 
Lipowskiego” posiada kompletną dokumentację techniczną, 
co gwarantuje wykorzystanie przyznanych środków zgodnie 
z projektem, bez żadnych odstępstw.

Opracowała: Patrycja Bień

Z prac Rady Dzielnicy XII cd.
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Budżet widziany oczami Przewodniczącego  
Dla samorządów z całej Polski listopad to tradycyjnie czas prac nad budżetem na 

rok następny. Nie inaczej jest w Krakowie gdzie Prezydent Miasta przedłożył projekt 
budżetu miasta Radnym Gminy. To w rękach, a właściwie w głosowaniach Radnych 
„leżą” wszystkie inwestycje w mieście, te ważniejsze i te może z któregoś punktu 
widzenia mniej ważne. Wiele osób, które odwiedza dzielnice zapytuje gdzie w tym 
wszystkim jest budżet dzielnic?

Zgodnie z obowiązującą procedurą dzielnice nie tworzą własnego budżetu. Bud-
żet to dochody i wydatki. Dzielnice „dostają” wydzieloną część środków finansowych 
z budżetu miasta. Rada Dzielnicy nie ma możliwości wydatkowania tych środków w 
sposób dowolny, ponieważ dostaje z budżetu miasta środki finansowe przydzielone 
na różne typy zadań. Do podstawowych zadań Rady w zakresie tzw. zadań powierzo-
nych należą zadania z zakresu remontu dróg i chodników, remontu placówek oświa-
towych, modernizacja ogródków jordanowskich czy modernizacja obiektów sporto-
wych. Na każde z tych zadań jest określona wysokości środków i nie ma możliwości 
przesunięcia środków z jednego zadania na drugie. Dzielnica ma też część budżetu 
(kwota około 500 tysięcy złotych), które może dobrowolnie przeznaczyć na zadania 
wskazane przez nią. W ramach tych środków wspomaga się działalność kulturalną, 
placówki oświatowe, biblioteki oraz kluby sportowe. Za środki te realizuje się rów-
nież zadania w zakresie remontów dróg i chodników. 

Często słyszy się, że Rada nie zrealizuje takiego czy innego zadania, którego 
mieszkańcy zazwyczaj słusznie domagają się przez długi okres czasu. Dzieje się tak,

ponieważ podstawową kwestią są środki finansowe, które tak jak w każdych zasobach finansowych są ograniczone. Część z tych 
postulatów dotyczy inwestycji, na które Rada musiałby przeznaczyć kilkuletni „budżet”, nie realizując przez te lata żadnych innych 
inwestycji.

Zbigniew Kożuch 
Przewodniczący Rady 
i Zarządu Dzielnicy XII

Remont ul. Bieżanowskiej
W ostatnim czasie mieszkańcy Dzielnicy ze zwiększoną siłą 

upominają się o słuszną modernizację ulicy Bieżanowskiej. Do 
Rady Dzielnicy XII w ostatnim czasie dotarło kilkadziesiąt pism 
w tej sprawie od użytkowników w/w drogi. Postulaty te do Ra-
dy spływają od lat. Niestety Rada Dzielnicy nie posiada środ-
ków finansowych mogących zapewnić remont ulicy, który jest 
szacowany na kilkanaście milionów złotych. Środki Rady na re-
monty dróg i chodników to około 1 mln złotych rocznie – przy-

znawane są uchwałą Rady Miasta Krakowa. Rada Dzielnicy XII 
popierając w pełni starania mieszkańców od lat wnioskuje do 
Prezydenta Miasta Krakowa o modernizację tej zdewastowanej 
ulicy i zapewnienia finansowania tej inwestycji z budżetu Mias-
ta Krakowa. Rada Dzielnicy XII podjęła w tej sprawie kilkanaście 
uchwał. Ostatnią uchwałę Rada Dzielnicy XII podjęła we wrześ-
niu 2013 roku, w której wnioskuje o wprowadzenie do budżetu 
Miasta Krakowa o modernizację ulicy Bieżanowskiej.

Nowa Sala Gimnastyczna w Gimnazjum 29
Dobra informacja dla Mieszkańców Nowego Bieżanowa

i nie tylko. W budżecie znalazły się środki finansowe na dokoń-
czenie sali gimnastycznej przy ul Aleksandry. Zakończenie in-
westycji jest przewidziane na czerwiec 2014 rok.

Tak więc nowy rok szkolny w gimnazjum nr 29 rozpocznie
z nową salą gimnastyczną!

Zbigniew Kożuch 
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 



DZIELNICA XII
BIEŻANÓW – PROKOCIM

10

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
W skład komisji wchodzą radni: Piotr Wojciechowski – przewodniczący, Elżbieta Matykiewicz 

– wice przewodnicząca, Rafał Buchelt, Grażyna Fijałkowska, Agata Gwiazda, Tomasz Kropiowski, 
Marek Lelo, Barbara Leśniak, Wiesław Markowicz, Kinga Witkowska oraz Janusz Zadwórny. 

Ze względu na charakter podejmowanych decyzji – i co za tym idzie odpowiedniego rozdziału 
środków, każde osiedle (enklawa) ma w Komisji swoje przedstawicielstwo. Komisja obraduje 
przynajmniej raz w miesiącu. 

Na każdym na posiedzeniu omawiane są sprawy bieżące, a także rozpatrywana jest korespon-
dencja m.in. od mieszkańców, organizacji, instytucji, firm, itd. Przyjmowane są również bezpo-
średnie wnioski i zgłoszenia od mieszkańców naszej Dzielnicy. Wszelkie decyzje i uchwały podej-
mowane są po uprzednim ich omówieniu – w trybie głosowania. Przedmiotem zasadniczych 
działań Komisji są sprawy związane między innymi z:
–   tworzeniem listy rankingowej i opiniowaniem zadań powierzonych i priorytetowych z zakresu 

infrastruktury i gospodarki komunalnej,
–   inwestycjami związanymi m.in. z budową, modernizacją i remontami ulic, chodników, placów, 

a także infrastrukturą techniczną oświetleniową,
–   transportem miejskim,  
–  nadzorowaniem i odbiorem robót należących do zadań zlecanych a także finansowanych przez Miasto, ze uwzględnieniem 

zadań priorytetowych i powierzonych,
–   opiniowaniem sprzedaży lub zamiany przeznaczenia działek gminnych i komunalnych, 
–   wizjami w terenie w miejscach planowanych inwestycji, a także objętych skargami mieszkańców,
–   wykonywania kontroli realizacji zadań będących przedmiotem prac komisji.

Informacje o podjętych przez Komisję i jej członków działaniach, zrealizowanych inwestycjach oraz przeprowadzonych re-

montach, są podawane na bieżąco na łamach naszej Gazety Dzielnicowej

Piotr Wojciechowski

POSTAWILIŚMY NA SWOIM I...
... I jesteśmy na swoim! Zespół Szkół Specjalnych nr 9, 

mieszczący się od wielu lat na czwartym piętrze Domu Pomo-
cy Społecznej przy ul. Łanowej znalazł „swój kawałek podłogi” 
na krakowskiej ziemi. Obecnie zajęcia edukacyjne i terapeu-
tyczne prowadzone są w przestrzennych i nowo urządzonych 
klasach w szkole przy ul. Telimeny 9.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów 
dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym do odwiedze-
nia siedziby naszej szkoły. Prowadzimy codziennie zajęcia edu-
kacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz za-
jęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głę-
bokim upośledzeniem umysłowym od 3 do 25 roku życia.

 Dodatkowo nasi uczniowie są uczestnikami bezpłatnych 
zajęć terapeutycznych, takich jak: rehabilitacja, logopedia, za-
jęcia z psychologiem, terapia EEG Biofeedback, Ustno-
-twarzowa terapia C. Moralesa, zajęcia met. M. Montessori, 
zajęcia na bazie met. Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona. Or-
ganizujemy również dodatkowe zajęcia muzyczne, teatralne, 
plastyczne oraz ogrodnicze – każdy znajdzie coś dla siebie! 
Jest też czas na dobrą zabawę w czasie imprez i uroczystości 
szkolnych a także poprzez udział w ciekawych konkursach i wy-
cieczkach.

Po dniu pełnym wrażeń czas na odpoczynek w świetlicy 
szkolnej – świetlica czynna jest od pn.–pt. w godzinach: 7–17. 
Pamiętamy także o głodnych brzuszkach – wszyscy chętni 
mogą skorzystać z obiadków smacznych jak u mamy! W czasie 
pracy i nauki a także w czasie odpoczynku i zabawy nad zdro-
wiem naszych uczniów czuwa wykwalifikowana pielęgniarka.

 Nabór czas zacząć! Już wkrótce planujemy otwarcie pierw-
szego w Krakowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym 

oraz ze sprzężeniami. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 
bądź drogą mailową.

Wszystkie nasze poczynania można śledzić na naszej 
stronie internetowej:

http://www.zss9.krakow.pl 

do odwiedzenia której serdecznie Państwa zapraszamy! Z wiel-
ką radością powitamy także Państwa w naszych progach! 

Zapraszamy na ulicę Telimeny 9 w Krakowie (Nowy Bieża-
nów).

Kontakt:

tel. 606 311 244 lub 518 355 533

e-mail: bonafide@onet.pl
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ERAZM JERZMANOWSKI (1844–1909)
Życie w służbie idei. 

Powstaniec – Wynalazca – Filantrop
Taki właśnie tytuł ma kolejna publikacja poświęcona 

Erazmowi Jerzmanowskiemu, która została wydana z inicjaty-
wy Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerz-
manowskich oraz Polskiej Prowincji Zakonu OO Augustianów. 
Wydanie książki jest ściśle powiązane z sesją naukową, która 
odbyła się w dniach 7–8 lutego 2013 r. w pałacu Jerzmanow-
skich pod patronatem kardynała Stanisława Dziwisza i prezy-
denta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego Bo właśnie ma-
teriały naukowe z sesji stały się podstawą do publikacji która 
została wydana pod redakcją O. Jana Biernata OSA, oraz Arka-
diusza Więcha. W publikacji zostały poruszone różne aspekty 
życia i działalności Erazma Jerzmanowskiego, o czym świad-
czą tytuły kolejnych rozdziałów: 

Anna Gabryś – W cieniu salonów krakowskich. Życie to-
warzyskie Krakowa przełomu XIX i XX wieku

Marek Sosenko – Pocztówki z Prokocimia.
Arkadiusz Więch – Rola powstania styczniowego w drodze 

życiowej Erazma Józefa Jerzmanowskiego.
Arkadiusz Więch – Realizacja chrześcijańskiej idei miłości 

bliźniego – wokół katolicyzmu Erazma Józefa Jerzmanowskie-
go.

Izabela Wodzińska – Obrazy działalności Erazma Jerzma-
nowskiego w polskiej publicystyce prasowej przełomu XI i XX 
wieku.

Artur Radecki-Pawlik – Patenty inżynierskie „polskiego 
Nobla” Erazma Jerzmanowskiego. 

Tomasz Ściżor – Prokocim Erazma Jerzmanowskiego 
(1895–1909)

Adam Świątek – Bohater narodowy nad kominkiem. O kul-
tywowanie wartości patriotycznych w XIX wiecznym 
Krakowie na przykładzie medalionów w sali balowej pałacu 
Jerzmanowskich.

Tomasz Skrzyński – Losy Fundacji Jerzmanowskich i jej be-
neficjenci.

Tomasz Ściężor – Zakon Św. Augustyna kontynuatorem 
idei Erazma Jerzmanowskiego w Prokocimiu.

Grażyna Fijałkowska – Erazm Jerzmanowski w pamięci 
społecznej mieszkańców Prokocimia. Współczesne inicjatywy 
upamiętniające ,,polskiego Nobla”.

 Środki finansowe na wydanie publikacji przeznaczyła rada 
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim i Polska Prowincja Zakonu 
OO Augustianów. Publikacja znajduje się w Młodzieżowym Do-
mu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego ul. Na Wrzosach.

Grażyna Fijałkowska 
Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII

Informacje ze Starego Bieżanowa

Rozpoczęto porządkowanie terenu przy ul.ks Jerzego Popiełuszki , przeznaczonego pod plac zabaw dla dzieci. Pierwszy etap 
zagospodarowania placu nastąpi wiosną 2014. Szukamy sponsorów, którzy pomogliby nam w sfinansowaniu pełnego wyposa-
żenia tej tak niezbędnej dla naszych MILUŚINSKICH inwestycji. 

Z całego serca prosimy naszych miejscowych przedsiębiorców o wsparcie.

—  •  —

100% funduszu przeznaczonego dla naszego Osiedla na rok 2013, zostało przekazane na remont ulicy Lipowskiego. Był to 
warunek rozpoczęcia remontu w/w ulicy. Reszta pieniędzy to dofinansowanie z puli przeznaczonej na usuwanie skutków powo-
dzi. Analogiczna sytuacja nastąpi w 2014 roku, co pozwoli na dokończenie remontu. 

Elżbieta Matykiewicz



Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”Spis treści

Zespół Redakcyjny „Dwunastki” pragnie poinformować, iż artykuły zbyt późno przysłane, lub takie,

które z powodu swojego rozmiaru nie mogły być zamieszczone w gazetce znajdą Państwo 

na stronie internetowej Rady Dzielnicy XII www.dzielnica12.krakow.pl

Nowy Prokocim
• Sklep „Rarytas” – ul. Ściegiennego
• Przychodnia – ul. Teligi 8
• SM Nowy Prokocim – ul. Kurczaba 25
• Kościół Miłosierdzia Bożego – u. Kurczaba 5
• Punkt Totolotka – Plac Targowy
• „Trafica” – ul. Teligi 1
• Bloki przy ul. Lilii Wenedy
   i Jerzmanowskiego
• Biuro przy Orliku – ul. Jerzmanowskiego 4
• Firma MJM – ul. Teligi 34 D
• Basen ul. Kurczaba 29
• KRD Dyliniarnia ul. Wallenroda 55/56
• Sklep spożywczy

przy ul. Republiki Korczakowskiej 11

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

Bieżanów
• Kościół – ul. Popiełuszki
• Przychodnia Zdrowia – ul. Popiełuszki
• Sklep przy ul. Pruszyńskiego
• Sklep przy ul. Złocieniowej

• Dwór Czeczów ul Popiełuszki 36
• Auto Robot System ul. Mała Góra 55
• Kiosk Ruchu koło Drożdżowni

Nowy Bieżanów
• Kościół Najświętszej Rodziny    – ul. Aleksandry 1
• Kiosk na Deptaku przy ul. Aleksandry 
• Przychodnia Zdrowia – ul. Heleny 2
• SM Nowy Bieżanów
• Biblioteka – ul. Aleksandry
• Dom Kultury SM „Nowy Bieżanów”
• Kiosk przy Deptaku (koło Biedronki)
• Kiosk przy ul. Mała Góra 16 i Aleksandry 23
• Przedszkole Samorządowe nr 176

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

Sprostowanie 
Informujemy, iż autorem artykułu ,,Jubileusz 60-lecia ogródków 

działkowych PKP Prokocim” z poprzedniego Październikowo-
-Listopadowego numeru Dwunastki jest Pan Jan Gala. 

Za brak podpisu w poprzednim numerze gazetki przepraszamy.
Zespół Redakcyjny

W związku z wieloma prośbami mieszkańców z Kozłówka

o zamieszczenie dodatkowych zdjęć z konkursu na najpiękniejsze 

rabaty na tym osiedlu prezentujemy je Państwu poniżej
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