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XII rocznica odsłonięcia pomnika Lotników z Prokocimia
 W roku 2014 minęła  XII rocznica odsłonięcia 
Pomnika Lotników. W związku z tym, w dniu 25 maja 
o godz. 11.30 (niedziela) w  Kościele Rektoralnym OO. 
Augustianów w Prokocimiu p.w. Św. Mikołaja z Tolenti-
no (Kaplica w Parku Jerzmanowskich), odbyła się Msza 
Św. w intencji Lotników walczących na frontach II woj-
ny światowej oraz pilotów ,którzy zginęli w katastrofie 
lotniczej w 2008 roku pod Mirosławcem z 13 Eskadry 
Transportowej z Balic. Nazwiska Lotników na Mszy Św. 
odczytał Prezes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. 
Erazma i Anny Jerzmanowskich Roman Rozlachowski. 
Po Mszy Św. przeszliśmy  pod Pomnik, który znajduje 
się u zbiegu ulic Na Wrzosach i Górników, celem złoże-
nia wiązanek kwiatów. 

Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia 
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

Prezes Roman Rozlachowski

 Dnia 8 maja 2014 roku w Gimnazjum nr 29, 
noszącym imię Jana Pawła II, odbyła się uroczy-
stość z okazji kanonizacji papieża Polaka. W tym 
szkolnym święcie uczestniczyli zaproszeni go-
ście: Małgorzata Choińska – inspektor Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ks. prałat Józef 
Jakubiec, ks. Mirosław Dziedzic – proboszcz parafii 
pw. Najświętszej Rodziny, Barbara Leśniak – prze-
wodnicząca Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XII, 
Zbigniew Kożuch – przewodniczący Rady Dzielni-
cy XII, Tomasz Guzik – prezes fundacji „Wygrajmy 
siebie”, dyrektorzy okolicznych szkół, a także cała 
społeczność gimnazjum. 
 Uroczystość była zwieńczeniem wieloty-
godniowych przygotowań uczniów i nauczy-
cieli szkoły, której patronuje Jan Paweł II, do 
uczczenia wydarzenia wyjątkowego dla milio-
nów katolików na całym świecie i dla milionów 
Polaków. I tak podczas uroczystej akademii 
ogłoszono wyniki diecezjalnego konkursu lite-
rackiego pod nazwą „Dlaczego święty? – Karol 
Wojtyła – Jan Paweł II we wspomnieniach moich 
krewnych i znajomych”, zorganizowanego przez 
parafię pw. Najświętszej Rodziny, fundację „Wy-
grajmy siebie” oraz Gimnazjum nr 29. Laureatki 
konkursu otrzymały z rąk ks. Mirosława Dzie-
dzica oraz prezesa fundacji Tomasza Guzika 
dyplomy i nagrody. Podniosłość chwili podkre-
ślił wzruszający program słowno-muzyczny pt. 

W Gimnazjum nr 29 uczczono kanonizację Jana Pawła II

„Dlatego święty”, będący wyrazem czci dla wiel-
kiego papieża i niezwykłego człowieka. Otwar-
to również stałą ekspozycję pod nazwą „Życie 
i dzieło Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, której 
głównym sponsorem była Rada Dzielnicy XII. 
Przecięcia wstęgi dokonali Małgorzata Choiń-
ska, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Krakowa, oraz ks. prałat Józef Jakubiec. Dyrekcja 
szkoły zaprasza wszystkich chętnych do ogląda-
nia wystawy w godzinach popołudniowych. 

Mariola Michalska
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Turniej szachowy z okazji kanonizacji Jana Pawła II
 W dniu 18.05.2014 r przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Nowym Pro-
kocimiu został zorganizowany przez Akcję Katolicką  turniej szachowy 
dla uczczenia kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, była to także 94 
rocznica urodzin JP II. Pan  Władysław Tomaszek witając w imieniu orga-
nizatorów czyli  Akcji Katolickiej   zawodników oraz kibiców  wyraźnie 
wzruszony przedstawił postać świętego nawiązując do jego lat młodo-
ści, zadając pytania na jakiej pozycji w meczach piłkarskich grał i w jakiej 
rzece się kąpał młody Karol Wojtyła. Odpowiedzi były trafne. Jako, że Pan 
Władysław (jak zapowiedział) wycofuje się już z działalności społecznej, 
podziękował wszystkim osobom, z którymi miał przyjemność współpra-
cować.
 W turnieju wystartowało 28 osób, które podzielono na 2 grupy.
W grupie seniorów grało 11 osób. Wśród nich najlepszy okazał się:
1. Paweł Chmielik 6,5 pkt Parafia Miłosierdzia Bożego Nowy Prokocim
2. Robert Chołost 5,5 pkt Sanktuarium Świętej Rodziny Nowy Bieżanów
3. Marian Skowroński 5,0 pkt Parafia Miłosierdzia Bożego Nowy Prokocim
W grupie juniorów startowało 17 osób. Bezkonkurencyjny okazał się:
1. Marek Żuwała 7,0 pkt Parafia Matki Bożej Dobrej Rady Prokocim
2. Jakub Cichoń 6,0 pkt Parafia Matki Bożej Dobrej Rady Kozłówek
3. Bartłomiej Cichoń 5,0 pkt Parafia Matki Bożej Dobrej Rady Kozłówek
Z grupy juniorów została wyodrębniona grupa juniorów starszych. 
Wśród nich kolejność była następująca:
1. Jelonek Jan 4,0 pkt Parafia Miłosierdzia Bożego Nowy Prokocim
2. Piotr Irzyk 3,0 pkt Parafia Miłosierdzia Bożego Nowy Prokocim
3. Justyna Chołost 3,0 pkt Sanktuarium Świętej Rodziny Nowy Bieżanów

 W trakcie turnieju Panie z Akcji Katolickiej częstowały uczestni-
ków słodyczami oraz napojami. Na zakończnie nie zabrało nagród oraz 
upominków, które ufundowała Akcja Katolicka przy Parafii Miłosierdzia 
Bożego, puchary dla grup seniorów i juniorów, nagrody rzeczowe dla 
czołowych zawodników a dla pozostałych dyplomy uczestnictwa. Sto-
warzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” ufundowało okazały puchar 
z dedykacją dla juniora z grupy starszej oraz słodkie upominki dla naj-
młodszych zawodników.. Pan Mieczysław Lasota prezes Stowarzysze-
nia Nowy Prokocim „Przyjaciele” kibicował szczególnie najmłodszym 
zawodnikom. Uczestnicy oraz opiekunowie najmłodszych zawodników 
po zakończeniu zgodnie wyrażali zadowolenie z przebiegu turnieju oraz 
prosili organizatorów aby takie turnieje były organizowane na naszych 
osiedlach częściej.
 Turniej sędziował i informację sporządził Stanisław Cichorz.

Nagrodę im. Erazma i Anny Jerzmanowskich otrzymał Jerzy Owsiak 
 5 maja 2014   w zamku królewskim na Wawelu odbyła się uroczyste 
wręczenie Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, którą otrzymał Je-
rzy Owsiak. Nagroda przyznawana jest przez Polską Akademię Umiejętności 
i Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im Erazma i Anny Jerzmanowskich, pod 
patronatem Sejmiku Województwa Małopolskiego.  

 Jerzy Owsiak został wyróżniony za stworzenie Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, wg. PAU i TPP ,, niezwykłego dzieła, które przekształciło się 
w ogromny ruch społeczny angażując tysiące wolontariuszy, przede wszyst-
kim ludzi młodych, dla których jest to nadzwyczajna lekcja aktywności oby-
watelskiej i solidarności społecznej”. 
 Erazm Jerzmanowski (1844- 1909) przeznaczył na rzecz nagrody cały 
swój majątek o wartości r. 1  200  000 koron, równowartość 365 kg. złota 
(obecna wartość ówczesnej nagrody to 47 ml. zł). Nagroda nazywana ,, Pol-
skim Nobelem” była wypłacana przez Polską Akademię Umiejętności w latach 
1915- 1938. Jej laureatami zostali m. in. kardynał Adam Sapieha, Henryk Sien-
kiewicz, Ignacy Paderewski, Aleksander Brueckner, Oswald Balzer. 
 W 2009 r.  staraniem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Przy-
jaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich, nagroda została wznowiona. Fun-
dusze na rzecz nagrody  w wys. 100 000 zł. przeznaczył Sejmik Województwa 
Małopolskiego. Laureatami nagrody zostali: Janina Ochojska- Okońska( 2009), 
Jerzy Nowosielski (2010), prof. Maciej Grabski (2011), prof. Adam Bielański 
(2012). Prof. Andrzej Zoll ( 2013).   

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII
Bieżanów- Prokocim
Grażyna Fijałkowska

 Rok rocznie na terenie ZSO nr 15 w Krakowie odbywają się turnie-
je koszykówki dziewcząt i piłki halowej chłopców szkół podstawowych 
Dzielnicy XII w ramach akcji Bezpieczny Kraków. 

 Bierze w nich udział 9 szkół: SP24,SP41,SP61,SP111,SP117,SP123,SP
124,SP148,SP157, podzielonych drogą losowania na trzy grupy.
 W tym roku szkolnym 2013 – 2014  odbyły się trzy turnieje elimina-
cyjne, a ich zwycięzcy spotkali się w finale, Który odbył się 16 kwietnia.
 Finalistkami koszykówki dziewcząt były szkoły: 41,111 i 123, a pił-
ki halowej chłopców: 41,117 i 123. W wyniku bardzo zaciętych spotkań 
ostateczna kolejność wśród dziewcząt:
I miejsce  SP nr 41, 
II miejsce SP nr 111
III miejsce SP nr 123
Wśród chłopców:
I miejsce SP nr 117
II miejsce SP nr 123
III miejsce SP nr 41
 Impreza podsumowana została  uroczystym zakończeniem z udzia-
łem przedstawicieli władz Dzielnicy XII, Policji i Straży Miejskiej. Drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale, puchary i nagrody rzeczowe 
w postaci sprzętu sportowego.

„BEZPIECZNY KRAKÓW” 
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 Do 16 czerwca mieszkańcy Dzielnicy XII mogą składać projekty za-
dań w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach projektu przeznaczo-
no 100 tysięcy złotych na zadania lokalne, odpowiadające potrzebom 
lokalnej społeczności (naszej dzielnicy), oraz na zadania ogólnomiejskie 
w kwocie 2,7 mln złotych. 

 Po 16 czerwca wszystkie propozycje zostaną zweryfikowane przez 
właściwe jednostki miejskie pod kątem możliwości ich realizacji. Pamię-
tajmy, że poprawnie złożony projekt to taki, którego zadanie realizowane 
jest na gruntach Gminy Miejskiej Kraków, oraz nie przekracza wyznaczo-
nej puli środków. Po tym etapie nastąpi ogłoszenie listy projektów, które 
zostaną poddane procedurze głosowania. W czasie głosowanie (27 wrze-
śnia – 5 października), każdy mieszkaniec będzie mógł zdecydować jakie 
zadanie powinno być zrealizowane. Zadania mogą dotyczyć inwestycji 
(przykładowo remont chodnika, drogi czy budowa placu zabaw) oraz 
zadań „miękkich” do których zalicza się zadania z zakresu edukacji czy 
kultury.

 Remont ulicy Lipowskiego wymagał dużego nakładu finansowego 
i  to główny powód bardzo skromnego wyposażenia ogródka W miarę 
pozyskiwania środków, plac zabaw będzie wyposażany w kolejne ele-
menty zabawowe dla dzieci, ławki, oświetlenie, ogrodzenie i chodnik. 
Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość . Tu również kolejny {może tym ra-
zem skuteczny} gorący apel o sponsoring.

100 tysięcy dla mieszkańców
 Budżet Obywatelski do doskonałe narzędzie, dzięki któremu miesz-
kańcy mogą decydować o przeznaczeniu środków na najpilniejsze po-
trzeby lokalnej społeczeności.  Często słyszymy, że  pomysły, inicjatywy 
składane przez mieszkańców nie są brane pod uwagę przez włodarzy 
miasta czy dzielnicy. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu taki pomysł 
może zostać zrealizowany!

 Zachęcamy mieszkanców do składania wniosków. Więcej informacji 
o Budżecie Obywatelskim znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
www.dzielnica12.krakow.pl oraz www.krakow.pl/budzet 

Konrad Spryńca
Radny Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim

Przewodniczący
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Plac Zabaw na Starym Bieżanowie
BIEŻANOWIANIE BARDZO SERDECZNIE PROSIMY O POMOC FINANSOWĄ 
w zakupie choć jednej ławki czy huśtawki. W załączeniu projekt kom-
pletnego wyposażenia placu zabaw dla dzieci przy ul.Ks. J Popiełuszki 
w Starym Bieżanowie.

Radna Dzielnicy XII
Elżbieta Matykiewicz 
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Na ostatnich Sesjach Radni Dzielnicy XII podjęli 
uchwały w następujących obszarach: 

Wydania opinii: 
1.Pozytywnie zaopiniowano nadanie imienia 
Pani Anny Dymnej Samorządowemu Przedszko-
lu Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Li-
lii Wenedy 7 w Krakowie. Z wnioskiem wystąpiła 
Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Przed-
szkola Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, które 
poparły kandydaturę Pani Anny Dymnej jako 
osoby wrażliwej na los osób niepełnosprawnych 
i od wielu lat działającej aktywnie na ich rzecz.
2. Pozytywnie zaopiniowano lokalizację inwe-
stycji celu publicznego dla zamierzenia inwe-
stycyjnego pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej  DN 250 mm w pasie drogi krajowej 
ekspresowej nr S7 w ramach zamierzenia inwe-
stycyjnego pn. Budowa kanalizacji w Gminie 
Wieliczka Zadanie Z15- Budowa kolektora Zło-
cień. Budowa tego odcinka kanalizacji umożliwi 
skanalizowanie ulic Zarzyckiego i Jasieńskiego 
za torem kolejowym Kraków- Tarnów. 
3. Negatywnie zaopiniowano wniosek o wyda-
nie opinii do  WZiZT dla zamierzenia inwesty-
cyjnego pn. Budowa zespołu trzech budynków 
biurowo-usługowo-handlowych z jednokondy-
gnacyjnym garażem podziemnym, wewnętrz-
nym układem komunikacyjnym, wjazdem 
dwukierunkowym z ul. Gersona, wjazdem jed-
nokierunkowym z ulicy Prostej, zewnętrzny-
mi miejscami postojowymi, ścieżką rowerową 
oraz infrastrukturą techniczną, rozbudową sieci 
wod.- kan., budową stacji transformatorowej, 
a  także przebudową osiedlowych sieci ciepłow-
niczych przy ulicach Gersona, Wielickiej i Prostej 
w Krakowie. W uzasadnieniu wskazano, iż Rada 
Dzielnicy XII wydawała już w 2007 roku 2 opinie 
negatywne w ww. sprawie, które podtrzymuje. 
Ponadto proponowany układ komunikacyjny 
z  wjazdem przez torowisko od strony ul. Wielic-
kiej oraz skrętem w lewo z ul. Prostej  w drogę 
dojazdową do 3 dużych budynków biurowo-
-usługowo-handlowych zablokuje zarówno uli-
cę Wielicką jak i ul. Prostą.
4. Negatywnie zaopiniowano również zamierze-
nie inwestycyjne pn. Budowa budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego z usługami, z garażem 
podziemnym z zagospodarowaniem terenu 
obejmującym: drogi wewnętrzne, miejsca po-
stojowe, chodniki dla pieszych, małą architektu-
rę przy ul. Republiki Korczakowskiej w Krakowie. 
W uzasadnieniu wskazano, że proponowany 
teren miał zachować walory rekreacyjne, a pro-
cent powierzchni uszczelnionej zabudowy prze-
kracza znacząco procent zabudowy sąsiednich 
bloków. Przy zabudowie podobnej jak dwóch 
poprzednich bloków w tym miejscu powstanie 
betonowa pustynia.
5. Pozytywnie zaopiniowano projekt dla inwe-
stycji pn. Budowa miejsc postojowych wraz 
z   odwodnieniem, oświetleniem i remontem 
jezdni manewrowej, chodnika, zjazdu przy 
ul.  Okólnej w Krakowie. Budowa miejsc posto-
jowych pozwoli na uporządkowanie terenu i za-
pewnieni miejsca  postojowe dla mieszkańców  
osiedla.
6. Negatywnie zaopiniowano możliwość zbycia 
części działki nr 263/4 położonej przy ul. Ście-

Z prac Rady Dzielnicy XII
giennego w Krakowie; możliwość zbycia  dziełek 
nr 71/9 i 73/9 położonych w rejonie ul. Wielickiej, 
w uzasadnieniu wskazując, iż na działkach istnie-
ją ciągi piesze użytkowane przez  mieszkańców 
osiedla oraz uzbrojenie podziemne.

Zmian w budżecie:
1. Przeznaczono środki finansowe w wysokości 
500 zł na organizację konkursu międzyprzed-
szkolnego pt. Znam swój kraj organizowanego 
przez Przedszkole nr 36 w Krakowie. Konkurs 
ma za zadanie promowanie postaw patriotycz-
nych, rozwijanie inwencji twórczej i integrowa-
nie środowiska przedszkolnego.
2. Przeznaczono środki finansowe w wysokości  
4.000 zł na dofinansowanie rozbudowy monito-
ringu wizyjnego w szkołach i przedszkolach na 
terenie Dzielnicy XII. 
3. Przeznaczono środki finansowe w wysokości 
4.000 zł na zakup i montaż ławek na terenie Ska-
te Parku w Parku Lilii Wenedy  oraz na  terenie 
zielonym przy ul. Okólnej.
4. Przeznaczono środki finansowe w wysokości 
2.400 zł na zakup sprzętu sportowego dla Gim-
nazjum Nr 29 w Krakowie – 1.200 zł oraz zakup 
sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego 
„Baszta” – 1.200 zł w związku z planowanym 
otwarciem nowych obiektów sportowych, któ-
rymi Szkoła i Klub zarządza. 
5. Przeznaczono środki finansowe w wysokości 
3.000 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 15  w Krakowie,  przy ul. Rydygiera 20 na or-
ganizację festynu pn. Dzień zdrowia.
6. Z puli środków w wysokości 154.000 zł za-
bezpieczonych na realizację zadań: remont 
ul.   Karpackiej; modernizacja ul. Młodzieży 
(system nakładki) oraz remont ul. Czechowicza, 
przeznaczono kwotę 130.000 zł na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 
Solarzy w Krakowie.

Wniosków:
1. Rada złożyła wniosek do ZIKiT-u o ustawienie 
znaku drogowego D-3 (droga jednokierunko-
wa) na wjeździe na starą pętlę autobusową przy 
ul. Teligi, na wysokości bl. Teligi 32 w Krakowie. 
W uzasadnienie wskazano, iż  profil drogi, łu-
ków oraz samej starej pętli pozwala sądzić, że 
jest tam jeden kierunek jazdy, lecz kierowcy 
korzystający z tego odcinka drogi w sposób na-
gminny łamią przepisy ruchu drogowego oraz 
stwarzają zagrożenie dla innych zmotoryzowa-
nych, między innymi wyjeżdżając z wlotu od. 
ul. Teligi w kierunku ul. Wielickiej, przejeżdżając 
przez podwójną linię ciągłą, niejednokrotnie za-
jeżdżając drogę innym uczestnikom ruchu.
2. Rada zawnioskowała do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu In-
westycyjnego zadania inwestycyjnego plano-
wanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Pro-
kocim do realizacji w roku 2015. pn.  Dobudowa 
oświetlenia w Parku Aleksandry w Krakowie 
oraz o wyrażenie zgody na przesunięcie środ-
ków finansowych w wysokości 100.000 zł z  Pro-
gramu pn. Budowa i przebudowa ulic gminnych 
wraz z oświetleniem na zadanie pn. Budowa 
przedszkola na osiedlu Rżąka (rozbudowa bu-
dynku szkoły ZSO Nr 15 o część zawierającą 

przedszkole) przy ul. Rydygiera 20 w Krakowie.
3. Rada złożyła także wniosek do Zarządu Infra-
struktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 
o uporządkowanie następujących terenów zie-
lonych na obszarze Dzielnicy XII Bieżanów-Pro-
kocim: 
- teren wokół pomnika Pod Orłem przy ul. Bie-
żanowskiej
- teren wzdłuż rzeki Drwinki na całej długości 
Parku jerzmanowskich
- teren wokół przystanku tramwajowego Proko-
cim Szpital (zejście w stronę Parku Jerzmanow-
skich)
- teren wzdłuż ulicy Agatowej
- teren przy ul. Kurczaba, na wysokości bl. 9-11
- okolice Szkoły Podstawowej nr 111 i Przedszko-
la nr 28. 

W zakresie innych spraw: 
1. Powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Oby-
watelskiego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Proko-
cim w składzie:   
- Konrad Spryńca – Przewodniczący 
- Mieczysław Lasota
- Patrycja Bień
- Zbigniew Kożuch
- Tomasz Guzik
- Janusz Zadwórny
- Wiesław Markowicz
- Elżbieta Matykiewicz
2. Poparcia starania mieszkańców Dzielnicy XII 
Bieżanów-Prokocim w sprawie budowy zbior-
nika retencyjnego na rzece Serafie. Mieszkańcy 
Bieżanowa Starego w ostatnich latach byli kil-
kakrotnie zalewani przez rzekę Serafę, dlatego 
budowa zbiornika retencyjnego będzie miała 
istotny wpływ na poprawę ich bezpieczeństwa.
3. Przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy XII 
Bieżanów-Prokocim z działalności merytorycz-
nej i finansowej za rok 2013. 
Rada zrezygnowała również z realizacji nastę-
pujących zadań zaplanowanych do wykonania 
w  roku 2014:
- Osiedle Na Kozłówce – remont chodników wg 
wskazań Dzielnicy – kwota 28.000 zł
- Osiedle Rżąka – remont chodników wg wska-
zań Dzielnicy – kwota 28 000 zł   
- Osiedle Prokocim Nowy – remont chodnika 
przy ul. Kurczaba; doświetlenie osiedla na tere-
nie ogródka jordanowskiego przy ul. Teligi16, 
ciągu pieszego przy ul. Teligi 23 w kierunku 
Szkoły Podstawowej nr 41, ciągu pieszego od 
Spółdzielni Mieszkaniowej w  kierunku Szkoły 
Podstawowej nr117 – kwota 28.000 zł.
przeznaczając środki finansowe w wysokości 
84.000 zł zabezpieczone na zadania wyszcze-
gólnione  powyżej na nowe zadania:
- doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. 
Teligi (ogrodzenie ogródka wra z oświetleniem) 
– kwota 28 000 zł
- dokończenie modernizacji budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 24 w Krakowie – kwota 15.000 zł
- wymiana okien w szkole Podstawowej nr 111 
– kwota 25.000 zł
- dofinansowanie działalności kulturalnej Domu 
Kultury „Podgórze” – kwota 14.000 zł
- organizacje konkursu o patronie szkoły w Szko-
le Podstawowej nr 24 – kwota 1.000 zł

Opracowała: Patrycja Bień 
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 II etap projektu “Comenius: Pszczoły i ludzie” odbywał się w Hiszpa-
nii, w uroczym miasteczku Soto del Real położonym w otoczeniu malow-
niczych gór. W wyjeździe miało szczęście uczestniczyć pięcioro uczniów 
naszej szkoły wraz z trójką wspaniałych opiekunów: Panią Dyrektor Marią 
Jolantą Kurcz oraz nauczycielkami języka francuskiego - Panią koordy-
nator Wiolettą Kolbusz-Lasą oraz  Panią Agnieszką Czechowską. Wyjazd 
trwał od 24 III do 28 III 2014r., co jednakże okazało się dla nas stanowczo 
zbyt krótkim czasem.
 Byliśmy bardzo zaciekawieni Hiszpanią, różnicami kulturowymi, 
a  także korespondentami i ich rodzinami.  Na lotnisku w Madrycie powi-
tali nas uczniowie z Francji wraz z ich opiekunami, sympatycznym mon-
sieur Pierrem Giacco i uśmiechniętą madame Daniel Miara oraz koordy-
nator ze strony hiszpańskiej, energiczny i pełen zapału nauczyciel historii 
Emilio de la Fuente. Około godziny szesnastej dotarliśmy pod szkołę - 
Instituto de Ensenanza  Secundaria Sierra de Guadarrama, skąd odebra-
ły nas rodziny, u których mieliśmy zamieszkać przez najbliższe pięć dni. 
Reszta dnia upłynęła nam na poznawaniu okolicy oraz integracji z innymi 
uczestnikami projektu.
Następnego dnia spotkaliśmy się w szkole o ósmej trzydzieści. Wymieni-
liśmy między sobą wrażenia z hiszpańskich domów. Zebraliśmy się w  sali 
konferencyjnej, gdzie czekały na nas interesujące zajęcia. Najpierw na-
kręciliśmy lipdub, w który wszyscy bardzo się zaangażowali. Następnie 
przedstawialiśmy nasze projekty. Pomimo zagubienia się w akcji plan-
szy do gry “Allez, abeilles, allez!”, prezentacje udały się bardzo dobrze, 
w  szczególności gra komputerowa naszego jedynego kolegi, Piotrka Ol-
kuśnika. Kolejnym punktem planu był lunch. Wielki lunch. Bardzo wielki 
lunch. Wręcz ogromny. Naprawdę! W Hiszpanii racje żywnościowe nie są 
wprost proporcjonalne do tych w Polsce. Nieważne.
 Kontynuujmy. Po uporaniu się z częścią lunchu udaliśmy się do me-
rostwa, gdzie powitała nas pani burmistrz. Najciekawszym punktem dnia 
była wizyta u pszczelarza. Podjęliśmy się tam masowej produkcji świe-
czek. Przemoknięci, ale pełni satysfakcji, ruszyliśmy do domów na kolację 

 Rekrutacja elektroniczna do gimnazjów właśnie nabiera rozpędu. 
Niektórzy już zdecydowali, gdzie pragną się dalej uczyć. Wielu jednak 
nadal się zastanawia – zarówno dla tych pierwszych, jak i drugich mamy 
najlepszą propozycję: wybierzcie Gimnazjum nr 32! Zostańcie uczniami 
szkoły na Żabiej!
 Nazywam się Aleksandra Dziurdzia, jestem uczennicą klasy III C 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących Integracyjnych nr 4 imienia Polskich Noblistów przy ulicy 
Żabiej. Właśnie dzięki swojej lokalizacji nasza szkoła znana jest jako „Ża-
bia szkoła”, a jej logo to urocza zielona żabka pod kolorowym parasolem, 
którą z dumą nosimy nawet na  krawatach. Doskonale wiem o  tym, że 
wybór nowej szkoły jest trudny - sama przekonałam się o tym trzy lata 
temu, gdy zakończyłam naukę w podstawówce. Ja, po prawie trzech la-
tach nauki, nie żałuję swojego wyboru. Dlaczego? Odpowiedź jest pro-
sta: Gimnazjum nr 32 pod wieloma względami wyróżnia się na tle innych 
szkół, co sprawia, że jest doskonałym miejscem dla każdego ucznia. Po-
zwólcie, że Wam o nim opowiem.
 Po pierwsze – można w nim liczyć na wysoki poziom nauczania. 
Dzięki kadrze profesjonalnych, wyrozumiałych i pomocnych nauczycieli 
uczniowie osiągają bardzo wysokie i wysokie wyniki egzaminu gimna-
zjalnego, zdobywają tytuły finalistów i laureatów konkursów przedmioto-
wych (155 w latach 2001 – 2013!), a w końcu dostają się do wymarzonych 
szkół ponadgimnazjalnych. Jednak każdy uczeń, nie tylko laureat, czy fina-
lista znajdzie u nas swoje miejsce i pomocną dłoń.  Za nasze osiągnięcia 
zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem Przynależności do Krajowej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie oraz Certyfikatami Szkoły Wyróżnionej za Wycho-
wanie i „Szkoły z Pasją”, wydanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 Szkoła kładzie także duży nacisk na bezpieczeństwo swoich 
uczniów. Budynek jest zamykany i w pełni monitorowany. Przestronne 
i   szerokie korytarze, wraz z wieloma ławeczkami, zachęcają do wypo-
czynku na przerwach. W naszej placówce funkcjonuje gabinet pielę-
gniarski i stomatologiczny, sklepik ze zdrową żywnością (od niedawna 

Gimnazjum nr 32 - szkoła małych i dużych sukcesów
zainstalowano również automat ze świeżymi kanapkami, jogurtami i  sa-
łatkami), a także stołówka ze smacznymi obiadami. 
 Budynek szkoły położony jest w dobrym miejscu – dojazd do niego 
jest łatwy, nawet    z Wieliczki (coś wiem na ten temat!). Dojście do przy-
stanku autobusowego i tramwajowego nie zajmuje dużo czasu.
 W naszej szkole rozwijamy się również uprawiając sport. Mamy do 
dyspozycji kompleks nowoczesnych boisk sportowych (możemy grać 
w koszykówkę, piłkę nożną, siatkówkę, jest również bieżnia i plac zabaw), 
z  których korzystamy podczas lekcji wychowania fizycznego, gdy tylko 
zrobi się wystarczająco ciepło. Często wybieramy się również do usytu-
owanego niedaleko Parku Jerzmanowskich - w tym roku grupa dziewcząt 
(w tym i ja) korzystałyśmy z niego podczas zajęć z joggingu w ramach lek-
cji WF. Kiedy jednak jest zbyt zimno, by wyjść na zewnątrz, w naszej szkole 
i tak znajdzie się miejsce na aktywne spędzanie czasu! Posiadamy małą  
i dużą (ogromną!!) salę gimnastyczną, salę fitness, a także siłownię.
 Jak wskazuje pełna nazwa szkoły, mamy również oddziały integra-
cyjne (takie klasy są mniej liczne, mają  maksymalnie do 20 osób, a na 
lekcjach oprócz nauczyciela przedmiotu jest także nauczyciel wspoma-
gający, który opiekuje się uczniami o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych). Dzięki temu my również czujemy się odpowiedzialni za naszych 
niepełnosprawnych kolegów. W praktyce wiemy, czym jest tolerancja. To 
także jedna z przyczyn panującej a szkole przyjaznej i miłej atmosfery.
 Nauka w naszej szkole jest bardzo przyjemna - to dzięki bardzo 
dobrze wyposażonym pracowniom języków obcych (jedna ze słuchaw-
kami, pozostałe z tablicami multimedialnymi) i pozostałych przedmio-
tów. W wielu z nich znajdują się rzutniki cyfrowe, dzięki którym można 
urozmaicić lekcje, wyświetlając prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia 
i inne materiały. Mamy również dwie nowoczesne pracownie informa-
tyczne (jedna  ma 30 stanowisk komputerowych, może z niej korzystać 
cała klasa!). Jest również  biblioteka z czytelnią i centrum multimedial-
nym – każdy uczeń może skorzystać ze skanera, ksera, drukarki, kompu-
tera z dostępem do Internetu.

Projekt „Comenius” w ZSOI nr 4 na Żabiej
“Byliśmy, zobaczyliśmy, nie chcieliśmy powrócić”

(wprost proporcjonalną do lunchu) i deser. Trzeci dzień niósł za sobą ak-
tywność fizyczną i piękne widoki miasta legend, Toledo. Niezaprzeczal-
nie najbardziej wartym zapamiętania punktem była Katedra Najświętszej 
Marii Panny, która wprawiła nas w ogromny zachwyt.
 W dniu czwartym nastąpił przełom. Zza chmur ukazało się słońce 
i nastało ciepło.  Przyjechaliśmy do Madrytu. Po drodze wysłuchaliśmy 
ciekawostek dotyczących korridy i zobaczyliśmy stadion Realu Madryt 
Santiago Bernabéu. W stolicy Hiszpanii podziwialiśmy wiele pięknie zdo-
bionych budynków, m.in. urząd miasta (dawna poczta),  Pałac Królewski, 
Katedrę La Almudena i Metropolis, a także zabytki, np. Puerta del Sol, Pla-
za Mayor,  gdzie zatrzymaliśmy się pod symbolem Madrytu, czyli niedź-
wiedziem wspinającym się na drzewo, a nawet egipski akcent w   po-
staci Świątyni Debod. Chcąc, nie chcąc, zapakowaliśmy się do autokaru 
i  ruszyliśmy do naszego miasteczka. Po przebraniu się w odpowiednie 
ubrania, zostaliśmy „dostarczeni” do szkoły na dyskotekę. Tańczyliśmy do 
przebojów hiszpańskich, francuskich oraz polskich, takich jak „Bałkanica”, 
która porwała towarzystwo. 
 Budząc się ostatniego dnia pobytu, uświadomiliśmy sobie, że mu-
simy już wyjechać. Polały się łzy, a uściskom i całusom (Hiszpanie mają 
w zwyczaju na powitanie i pożegnanie całować się w dwa policzki) nie 
było końca. Nawiązaliśmy wiele wspaniałych przyjaźni, które z pewno-
ścią utrzymamy. Wizyta w tym pięknym kraju była wspaniałym doświad-
czeniem, a historie i legendy opowiadane nam przez Emilio, na długo 
pozostaną w naszej pamięci. Z trudem przyszło nam pożegnanie i gdyby 
było to w naszej mocy, wolelibyśmy zostać jeszcze na jakiś czas. Teraz 
niecierpliwie oczekujemy na przyjazd nowo poznanych przyjaciół z Hisz-
panii do naszego kraju.
 Więcej informacji na temat realizacji projektu „Comenius” w naszej 
szkole można znaleźć na stronie WWW.zsoi4.pl w zakładce „Comenius”. 
Zachęcamy do jej odwiedzenia!

Klaudia Postolska IIF, Ania Radwańska IIF,
Aleksandra Trojak IIF, Aleksandra Wałach IIF 
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 Spotykam w swoim pedagogicznym życiu 
wiele dzieci  obdarzonych talentem muzycznym 
i dobrym głosem.  Mam to szczęście,  że pracując 
w  Gimnazjum nr 30 i  XXV LO w Krakowie,   dosta-
łam szansę pracy z nimi, przekazywania mojego 
muzycznego   i pedagogicznego doświadczenia,  
przełamania tremy i  szlifowania talentów,   dla 
kultury sztuki, środowiska. Występy tej zdolnej 
młodzieży  były i są ozdobą akademii szkolnych,  
występów okolicznościowych i  warsztatów ar-
tystycznych ,   które prowadzę.  Cieszą mnie ich 
sukcesy,  zaszczepiony  bakcyl  śpiewania. Nie 
wszystkim udaje się zaistnieć na scenie arty-
stycznej w dorosłym życiu,  ale takich osób jest 
jednak wiele. Pozwolę sobie wymienić  kilkoro z 
nich: Anna Stela(aktorka) Katarzyna Wrońska(ab-
solwentka Wyższej Szkoły Jazzu w  Katowicach), 
Piotr Kumon (absolwent Akademii Muzycznej w 
Krakowie) Marta Łopusiak, Konrad Chlebda (lau-
reat wielu konkursów),Wiktoria Oliwa (aktualna 
podopieczna) Zuzanna Madejska (Kierownik 
produkcji ,,must be the music”).
 Jednym z moich wychowanków jak wspo-
mniałam  jest Piotr Kumon.  Jako mały chłopiec  
pierwszy raz zaśpiewał na V  Dniach Bieżanowa 
w  roku  1998,  zdobywając   w swojej kategorii  
piosenek Jana Wojaka  pierwsze miejsce.  Edu-
kację muzyczna rozpoczął  w Katolickim Domu 
Kultury  „EDEN” . Potem jeszcze kilkakrotnie wy-
stępował  na estradzie Dni Bieżanowa,  pewnie 
ku  wielkiej satysfakcji ojca Stanisława Kumona,  
współtwórcy tej bieżanowskiej imprezy.  Moja   
praca z Piotrkiem  rozpoczęła się gdy był uczniem 
gimnazjum. Pojechałam z nim do Łodzi na Ogól-
nopolski Konkurs Kolęd. Niespodziewanie został 
finalistą i zwycięzcą w swojej kategorii. Potem 
najczęściej śpiewał  na akademiach,  brał udział 
konkursach recytatorskich w  kategorii - poezja 
śpiewana gdzie został dwukrotnym laureatem 
szczebla wojewódzkiego,  a  wykonywał piosenki 
poetyczne specjalnie dla niego skomponowane 
przeze mnie. Piotr  ma czysty głos i dość rozpiętą 
skalę.  Gdy śpiewa,  wychodzi poza typową dla 
barytonu tonację.  Gdy opuścił  nasze gimnazjum  
i został uczniem VI LO  nie straciłam z nim kontak-
tu.  Wiedziałam że  dostał się do szkoły muzycz-
nej II stopnia, potem  do akademii. To była wielka 
przyjemność dowiadywać się    o artystycznym 
rozwoju wychowanka,  słyszeć o jego sukcesach. 
Już jako student ,  w 2008 r. Piotr wziął udział 
Koncercie charytatywnym zorganizowanym 
przeze mnie i   Marię Madejską na rzecz ciężko 
chorych dzieci. W Instytucie Pediatrii w Proko-

GDY PASJA STAJE SIĘ PRACĄ 

cimiu wykonując nasz program  autorski „Muzy-
ka jest dobra na serce” wspólnie z  koleżankami: 
Magdaleną Urbańską, Anną Stelą, Katarzyną i  Ja-
dwigą Wrońską, Zuzanną Madejską, Marcinem 
Januszkiewiczem. Dodatkowa satysfakcją przy-
szła,  gdy w roku licencjatu na Akademii Muzycz-
nej   przywiózł pierwsze nagrody z zagranicznych 
konkursów.  Czułam,  że może zostać solistą,  a tak 
niewielu się to udaje.  Był zapraszany do spektakli 
w Warszawie,  uczestniczył w  warsztatach   Aka-
demii Talentów Teatru Wielkiego. Gdy dowiedzia-
łam się, że będzie śpiewał na scenach Opery Pa-
ryskiej trudno jest opisać radość,  którą odczuwa 
pierwszy nauczyciel.   Dostać się do europejskich 
muzycznych teatrów jest bardzo trudno, a tu do-
datkowo Paryż, z najpiękniejszą operą Garniera 
na świecie (nasz krakowski Teatr Słowackiego  
jest przecież jego miniaturą). W  konkursie   brało 
udział ponad trzysta osób   z całej Europy. Dostał 
się jedynie Piotr  jako śpiewak i jeszcze jeden pia-
nista.  Z uwagi na pierwszy projekt (realizowany 
w czerwcu  2013 r.)  nie mógł obronić w terminie 
dyplomu.   Z tego powodu recital dyplomowy od-
był się  dopiero w listopadzie.  Byłam,  słyszałam,   
jestem dumna! 
 Gdy rozmawiam z Piotrem mówi: mia-
łem dużo szczęścia i mogę powiedzieć że pasja  
w  moim przypadku będzie także pracą! Czegóż 
chcieć więcej! Życzę wszystkim moim wycho-
wankom,  aby  mogli w życiu realizować swoje  
marzenia,  aby nie zrażali się trudnościami i by 
sięgali   po to, co zdaje się niemożliwym. Moje 
tegoroczne warsztaty  to jak sądzę objawienia 
następnych  talentów (jakże uzdolnioną mamy 
młodzież). Czy będzie im dane pójść w ślady   Pio-
tra? Czy uda im się? Moi drodzy,  życzę Wam tego. 

Barbara Leśniak
Przewodnicząca
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 Szkoła wielokrotnie brała udział w różnych projektach edukacyjnych 
finansowanych przez Unię Europejską („Azymut Kariery Edukacyjno- Za-
wodowej”, program DiAMEnT, „Okno Na Europę” , Młodzieżowa e-Akademia 
Nauk Matematyczno- Przyrodniczych). W ubiegłym  roku przystąpiliśmy 
również do projektu COMENIUS, dzięki któremu uczniom naszej szkoły uda-
ło się wziąć udział w wymianie międzynarodowej i pojechać na spotkanie ze 
swoimi rówieśnikami z Francji i Hiszpanii. Gościliśmy ich również u siebie.
 Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania również poza lek-
cjami, podczas zajęć pozalekcyjnych, których jest mnóstwo! To między 
innymi chór, który występuje podczas naszych uroczystości, redakcja 
szkolnej gazetki „Rechotka” (do której należę), Szkolne koło wolontaria-
tu, liczne koła przedmiotowe. Działa u nas Szkolny Klub Przyjaciół Żon-
kila, a w budynku swoją siedzibę ma drużyna ZHP. W naszej szkole nigdy 
nie jest nudno, aktywnie działa Samorząd Uczniowski, organizowane są 
także Dni Kolorowe, podczas których wszyscy przychodzimy ubrani na 
określony kolor, a w czasie długich przerw rozkładamy stoiska ze zdrową 

żywnością. Tradycją stał się również Dzień Życzliwości, w którym organi-
zowane są różne konkursy i zabawy - nawet wspólne tańczenie zumby. 
O naszej szkole mówimy: „To moja, Twoja i nasza szkoła”, czy też „Szkoła 
małych i dużych sukcesów”. Dążymy w niej do osiągania swoich celów, 
rozwijamy się. Pomaga nam w tym fakt, że tutaj nikt nie jest sam - wszy-
scy nawzajem się wspieramy. Bardzo się cieszę, że trzy lata temu wybra-
łam właśnie tę szkołę. Wiele się nauczyłam, osiągnęłam sukces. Już dziś 
wiem, że lata spędzone tutaj będę wspominała bardzo ciepło. Kto by po-
myślał, że zdobywając wiedzę można poznać tylu przyjaciół i jednocze-
śnie tak świetnie się bawić? Dlatego mam nadzieję, że teraz moja szkoła, 
stanie się również Twoją i Waszą. Jestem pewna, że za  kilka lat, będziecie 
mieli o niej takie samo zdanie,  jak ja.
 Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej: 
www..zsoi4.pl
 Serdecznie pozdrawiam, życząc małych i dużych sukcesów 

Aleksandra Dziurdzia

Osobowości
Dzielnicy XII

 PIOTR KUMON
 Urodzony w 1987 roku, absolwent 
Akademii Muzycznej w Krakowie, kierunek 
– wokalistyka,  baryton,  w klasie Marka 
Rzepki.  Droga  artystyczna to udział w spek-
taklach i konkur-
sach.  W 2011r.  
-  II Nagroda na 
Międzynarodo-
wym Konkursie 
Wokalnym im. 
Giulio Perottiego 
w Ueckermunde 
(Niemcy), 2011r. 
-  III Nagroda na 
Międzynarodo-
wym Konkursie 
Wokalnym im. 
Imricha Godina 
we Vrablach (Słowacja), w 2011r. -  zapro-
szenie do współpracy z Uniwersytetem Mu-
zycznym  im. F. Chopina w Warszawie - re-
alizacja opery W.A. Mozarta  - Cosi fan tutte 
– partia Guglielma. Równocześnie w czasie 
studiów  współpracował  z Krakowską Ope-
rą Kameralną. Był  odtwórcą  roli oblubień-
ca w  spektaklu muzycznym  - „Pieśń nad 
Pieśniami” a w baśni  „ Śpiąca Królewna” 
był  królem. W 2012 r. zakwalifikował się 
do Programu Rozwoju Młodych Talentów -   
AKADEMIA OPEROWA przy Teatrze Wielkim- 
Operze Narodowej w Warszawie.
 Pod koniec studiów, w roku 2013 roz-
począł starania o kontynuację nauki i staż 
artystyczny  w największych scenach opero-
wych Europy. Po przesłuchaniach  otrzymał  
zaproszenie do Opery Narodowej w Paryżu,  
sceny Atelier Lyrique.  W  czerwcu 2013 roku, 
grał rolę Buonafede w Il Mondo della Luna 
(Haydn).  Sezon 2013/2014 rozpoczął wy-
stępami  na innych scenach Paryża, w tym 
w Opery Garnier.  W styczniu brał udział w 
spektaklu  Brittena „Gwałt na Lukrecji”  (rola 
Tarkwiniusza) teatr Atteneum.   Piotr zapla-
nowany  jest do udziału w wagnerowskim 
dziele „Tristan i Izolda”  na scenie Opery Ba-
stille (rola Steurmanna)  i w mozzartowskim 
„Don Giovanim”,  gdzie będzie odtwórcą 
głównej roli.
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 XXI Dni Bieżanowa są poza nami. W sobo-
tę  uroczystości  srebrnej i złotej rocznicy   ślubu 
obchodziły w Parafii NNMP  pary  małżeńskie. 
Była nawet jedna para  rocznicy diamentowej,  
czyli 60 lecia. Po Mszy św. na  Jubilatów  czekał 
w KDK EDEN poczęstunek i występy artystyczne 
Bieżanowskich Trubadurek.  Z uwagi na cofający 
się front opadów,  który w tym roku oszczędził 
Bieżanów,  niedziela zapowiadała się   optymi-
styczne. Tak się też stało.  Wprawdzie po Mszy 
św polowej  nieco przelotnie  popadało,  ale  
wszystkie zaplanowane imprezy estradowe,  po-
kazy  prezentacje i zawody odbyły się.  Odnoto-
wać należy bardzo dobrą  frekwencję  mieszkań-
ców Bieżanowa i przybyłych z sąsiednich osiedli 
gości. 
 Na scenie zaprezentowało się około 300 
dzieci z  Przedszkoli 176 i 180,  Szkół Podstawo-
wych 111 i 124, Zespołu Szkół  Ogólnokształ-
cących Integracyjnych  Nr 4,  harcerze Szczepu 
Uroczysko,  grup baletowych DK Dwór Czeczów 
i CSW Solvay,   Katolickiej Świetlicy „Oratorium”. 
Bardzo podobał się występ dziecięcego góral-
skiego zespołu „Żeleźnica” z Pieniążkowic ( na-
zwa od pobliskiego szczytu 912 m szlakiem od 
Szaflar) i  śpiew młodych solistek z Bieżanowa.   
Swoich wiernych fanów miały Bieżanowskie Tru-
badurki,  wywodzące się z Koła Seniorów.  
 Dużym powodzeniem cieszyły się wyścigi 
rowerowe w klasie BMX prowadzone w ciągu ca-
łego dnia przez Stowarzyszenie Kolarskie  „Pom-
pownia 1890” . W czasie zawodów  z inicjatywy 

BAWIŁ NAS ANDRZEJ ROSIEWICZ

Stowarzyszenia zbierano podpisy do Budżetu 
Obywatelskiego 2014  o trasy rowerowo-spa-
cerowe. W czasie imprezy nie brakło  dmuchań-
ców,  karuzel,  koników  i innych dziecięcych 
atrakcji. 
 Hitem XXI Dni  Bieżanowa był występ An-
drzeja Rosiewicza.  W opinii wielu widzów, o  ta-
kim poziomie artystycznym wielu dziś może 
tylko pomarzyć.  W ponad godzinnym występie 
usłyszeliśmy dużo  przebojów oprawionych 

w  prowadzoną z wielką swobodą dyskusją z  wi-
dzami na tematy współczesne. Bawiły skecze,  
żarty,  wspomnienia. Pomimo rewiowego cha-
rakteru spektaklu  ( Andrzejowi Rosiewiczowi 
towarzyszyły tancerki) z koncertu przebijała tro-
ska o  czasy współczesne,  o Polskę,  o wartości 
zasadnicze. Artysta zaśpiewał m. innymi  utwór 
„Pytasz mnie” .  Myślę, że  koncert został odebra-
ny pozytywnie przez wszystkich bez wyjątku!   
Andrzej Rosiewicz  zapytany później  w  czasie 
wywiadu skąd taka forma,  tyle tanecznej ener-
gii, odpowiedział – z nieba! Dar od Boga,  mam 
takie geny! …Kiedyś harcerz i sportowiec,  dziś 
estrady odrzutowiec! 
 Za dobrą współpracę  i pomoc Prezes Sto-
warzyszeni Rodzin Katolickich,  głównego or-
ganizatora Dni ,  p.Anna Leszczyńska Lenda ser-
decznie dziękuje sponsorom, Parafii NNMP,  DK 
Podgórze,  DK Dwór Czeczów,  gospodarzowi te-
renu  Szkole Podstawowej Nr 124  i Radzie Dziel-
nicy XII. Przedstawicie Rady byli z nami podczas 
obchodów i  w raz z przewodniczącym  Rady 
Zbigniewem Kożuchem namawiali uczestników 
Dni do współtworzenia  Obywatelskiego Budże-
tu w Dzielnicy. Od p. Barbary Leśniak i  Tomasza 
Guzika otrzymaliśmy  jako SRK upominki w po-
staci płyt CD. Dziękujemy! Zapowiedzi estrado-
we i  dialog z uczestnikami imprezy prowadził 
wspaniale,  nie po raz pierwszy, konferansjer p. 
Mariusz Kuś.

Tekst i foto Stanisław Kumon
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 24 kwietnia bieżącego roku, dokładnie 
w  tym samym dniu, w którym gimnazjaliści 
zmagali się z matematyczno-przyrodniczą 
częścią swojego egzaminu gimnazjalnego, 
w Samorządowym Przedszkolu nr 35 z Od-
działami Integracyjnymi w Krakowie, odby-
ła się szósta edycja konkursu matematycz-
nego dla dzieci 5,6 –letnich „Z matematyką 
za pan brat już od najmłodszych lat”. W  te-
gorocznej edycji konkursu wzięło udział 
aż 21 trzyosobowych zespołów dzieci re-
prezentujących krakowskie przedszkola. 
Ich zmagania oceniało jury w składzie: dy-
rektor Samorządowego Przedszkola nr 35 
z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie- 
Małgorzata Krzaczyńska-Grzesiak, wicedy-
rektor Elżbieta Kubicka, dyrektor Samorzą-
dowego Przedszkola nr   28 „Na Tęczowym 
Wzgórzu” –Bożena Michalska, przedstawi-
cielka Oddziału Krakowskiego Polskiego To-
warzystwa Matematycznego- Anna Widur, 
przewodnicząca Oddziału Krakowskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki- 
Jolanta Piekarska, długoletni wizytator Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie-Barbara Sze-
ląg, radny Dzielnicy XII –Wiesław Markowicz 
oraz redaktor naczelny miesięcznika „Bliżej 
Przedszkola” –Robert Halik. Tradycyjnie już 
celem konkursu było stworzenie przed-
szkolakom możliwości do zaprezentowania 
umiejętności matematycznych oraz poka-
zanie, że  znajomość matematyki pomaga 
w różnorodnych  sytuacjach życiowych.   

 Z konkursowymi zadaniami najlepiej 
poradziły sobie reprezentacje Przedszkoli:

Miejsce I Samorządowe Przedszkole nr 127

Miejsce II Samorządowe Przedszkole nr 154

Miejsce III Samorządowe Przedszkole nr 133

 Wszystkie dzieci biorące udział w kon-
kursie otrzymały dyplomy i drobne upominki 
ufundowane przez niezawodnych sponso-
rów. Tegoroczna edycja konkursu potwierdzi-
ła, że dzieci uczą się bawiąc, zaś znajomość 
matematyki pomaga im w różnorodnych sy-
tuacjach życiowych. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok

Helena Adamczyk
Joanna Juszczak-Guca

Z matematyką
za pan brat

już od
najmłodszych 

lat”
- szósta edycja 

konkursu
matematycznego 

Jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w sierpniu, 
rozpocznie się budowa zbiornika retencyjnego 
w  Starym Bieżanowie zabezpieczające przed wyle-
wami rzeki Serafy. Miasto przekazało gminną działkę 
na realizacje zbiornika, jest pozwolenie na budowę, 
przygotowano teren. Podczas sesji Rady Miasta Kra-
kowa w dniu 7 maja radni podjęli uchwałę przezna-
czającą na ten cel 4, 5 ml zł.  Pozostała część środków 
będzie pochodziła z unijnych funduszy, które roz-
dziela samorząd województwa małopolskiego. Cała 
inwestycja będzie kosztowała ok. 23 ml. zł.   Inwesty-
cja powinna zakończyć się w 2015 r.
Rada Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim przeznaczy-
ła 130 tys. zł. na rozpoczęcie modernizacji ul. Sola-
rzy jeszcze w tym roku. Pozostałe środki budżetowe 
w wys.  2 ml zł są zapisane w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta Krakowa na lata 2015- 2016. ZI-
KiT ogłosił przetarg na inwestycję, która rozpocznie 
się podczas wakacji.
Miasto ogłosiło przetarg na budowę  trzech ,,  Smo-
czych skwerów” na terenie miasta Krakowa. Jeden 
z nich powstanie w parku Aleksandry. Jego budo-
wa rozpocznie się podczas wakacji, a wykonanie 
będzie kosztowało ok. 700 tys. zł. ,,Smocze skwery” 
to miejsca służące integracji różnych grup społecz-
nych i wiekowych. Na terenie ,,Smoczego skweru” 
znajdą się elementy zabawowe i sportowe, oraz 
urządzenia rehabilitacyjne dla osób starszych, 
a   także gry interaktywne wkomponowane w ze-
stawy wielofunkcyjne. Plac zabaw o smoczej styli-
zacji przestrzeni i poszczególnych elementów ma 
przypominać o legendzie o smoku wawelskim oraz 
rozwijać wyobraźnie najmłodszych. Jego lokaliza-
cja w parku Aleksandry ucieszy zapewne małych 
i  dużych mieszkańców osiedli Nowego Prokocimia, 
Nowego Bieżanowa, oraz Zielonego Wzgórza.
W odpowiedzi na interpelacje ws budowy przy-
stanku kolejowego na os. Złocień otrzymałam 
następującą informację: W 2013 r. PKP Polskie Li-
nie Kolejowe SA ogłosiły przetarg nieograniczony 
na opracowanie pn. Dokumentacja projektowa na 
modernizacje linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków 
Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów 
linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny- Kra-
ków Płaszów- Kraków Bieżanów. W przedmiotowej 

Wiadomości dla mieszkańców
dokumentacja uwzględniony został przystanek 
osobowy na Złocieniu. Zgodnie z deklaracjami in-
westora tj. PKP PLK SA, na początku 2015 r. wyko-
nany zostanie projekt budowlany i złożony zosta-
nie wniosek o ustalenie lokalizacji linii kolejowej. 
Według wstępnych planów w 2017 r. mają się roz-
począć prace budowlane. Przystanek Złocień może 
zostać zbudowany w latach 2018- 2019.      
W drugiej połowie 2014 r. rozpocznie się przebudo-
wa ul. Bieżanowskiej. Zgodnie z wydanymi warun-
kami technicznymi planowana przebudowa ulicy 
Bieżanowskiej ma być wykonana w obszarze pasa 
drogowego, dla którego przyjęto parametry drogi 
lokalnej- jezdnia o szerokości 6 metrów, obustronne 
chodniki  o szerokości 2 metrów, z dopuszczalnym 
zawężeniem do 1, 25 metra. W istniejącym pasie 
drogowym jest umieszczona liczna infrastruktura 
techniczna ( m. in. sieć wodociągowa, sieć gazo-
wa, sieć elektroenergetyczna nn i sn, kanalizacja 
opadowa, sieć teletechniczna TP SA oraz Netii), 
która w   ramach przebudowy ulicy ma być prze-
budowana przez właścicieli poszczególnych sieci. 
Planowane jest usytuowanie oświetlenia ulicznego, 
jak również nowej kanalizacji opadowej. Przebudo-
wa ul. Bieżanowskiej zostanie wykonana w dwóch 
etapach. Etap I obejmie odcinek od ul. Jerzmanow-
skich do ul.  Małą Góra. Etap II od ul. Nad Potokiem 
do ul.   Jerzmanowskich. Przetarg na rozpoczęcie 
przebudowy ulicy zostanie ogłoszony w czerwcu. 
Przebudowa ulicy powinna się zakończyć w 2015 r. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w  Krakowie przygotowuje materiały do opracowa-
nia koncepcji budowy i rozbudowy osiedlowej sie-
ci ciepłowniczej w rejonie ulicy Bieżanowskiej, do 
której będą się mogli przyłączyć zainteresowaniu 
tą formą ogrzewania swoich domów mieszkańcy.
12 maju br. rozpoczęły się prace remontowe 
w  przejściu podziemnym pod ulicą Wielicką, które 
będą realizowane w ramach bieżącego utrzyma-
nia obiektów inżynierskich. Przedmiotowe roboty 
będą miały na celu poprawę estetyki przejścia oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.  

Radna miasta Krakowa
i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

Grażyna Fijałkowska 
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Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”
Nowy Prokocim:
 Sklep Rarytas ul. Ściegiennego
 Przychodnia ul. Teligi 8
 SM Nowy Prokocim ul. Kurcza-
ba 25
 Kościół pw. Miłosierdzia Bo-
żego
 Punkt Totolotka Plac Targowy
 Kiosk Trafica ul. Teligi 1
 Boisko Orlik ul. Jerzmanow-
skiego 4
 Firma MJM ul. Teligi 34D
 Basen ul. Kurczaba 29
 KRD Dyliniarnia ul. Wallenroda 
55/56
 Sklep spożywczy ul. Republiki 
Korczakowskiej 11

Prokocim i Kozłówek:
 Sklep Lewiatan na Rynku Pro-
kocimiskim
 SM Na Kozłówce ul. Spółdzielców
 Kaplica OO. Augustianów
 Bibliotek ul. Spółdzielców

 Przychodnia ul. Na Kozłówce
 Wypożyczalnia DVD Tip Top
 Stowarzyszenie Siemacha ul.Na Ko-
złówce

Bieżanów:
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
EDEN
 Przychodnia ul. Popiełuszki
 Sklep ul. Pruszyńskiego
 Sklep ul. Złocieniowa
 Dwór Czeczów
 Auto Robot System ul. Mała Góra 56
 Sklep Planeta ul. Łaczka
 Sklep przy Skwerze 800 lecia Bieża-
nowa
 Sklep Jawor
 Market Kefirek
 Zakład fryzjerski ul. Stacyjna

Nowy Bieżanów:
 Kościół pw. Najświętszej Rodziny
 Kiosk na deptaku ul. Aleksandry
 Przychodnia ul. Heleny

 Dom Kultury SM Nowy Bie-
żanów
 Kiosk przy deptaku (obok 
marketu Biedronka)
 Kiosk ul. Mała Góra 16
 Kiosk ul. Aleksandry 23
 Samorządowe Przedszkole 
nr 176

Złocień:
 SM Śnieżka
 Przychodnia
 Sklepy osiedlowe

Rżąka:
 Mini market Oleńka
 Sklep Kak
 Zakład fryzjerski Anna
 Kościół pw. Najświętszej 
Maryji Panny
 Zespół Szkół nr 15
 Sklep Zielony Smok
 Sklep ABC
 Avita ul. Schweitzera 13

Dzień Otwarty XV LO w Krakowie
 Dyrekcja i nauczyciele XV LO serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty, który odbędzie się 30 maja 2014r. w godzinach 8:00-18:00. W tym dniu 
przewidziane są spotkania z nauczycielami i uczniami,  a także panel edukacyjny, a w nim ciekawe prelekcje z geografii, chemii, biologii i  historii.


