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W poniedziałek 21 maja w Sali Sena-
torskiej Zamku Królewskiego na Wawelu 
odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody 
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich Pani 
Annie Dymnej – aktorce teatralnej oraz fil-
mowej, działaczce społecznej, założycielce 
i prezesowi Fundacji Anny Dymnej „Mimo 
wszystko”.

Nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanow-
skich, ustanowiona mocą testamentu Erazma 
Jerzmanowskiego w 1908 r., który na jej cel 
przeznaczył cały swój majątek (o ówczesnej 
wartości 365 kg złota) po raz pierwszy została 
wręczona przez Akademię Umiejętności w Kra-
kowie w 1915 r., a po raz ostatni przed wojną 
w 1938 r. Była nazywana „Polskim Noblem”. 
Wskutek drugiej wojny światowej wielki kapi-
tał, z którego była wypłacana, przestał istnieć. 
Po wojnie nie został odtworzony. Dopiero 
w 2008 r., w stulecie utworzenia funduszu 
nagrody, dzięki wysiłkom Polskiej Akademii 
Umiejętności i Towarzystwa Przyjaciół Proko-
cimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich oraz 
życzliwości władz Województwa Małopolskie-
go, a w szczególności Marszałka Marka Na-
wary, udało się ją restytuować jako „Nagrodę 
PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod 
patronatem Województwa Małopolskiego”. 
Po raz pierwszy po wojnie wręczono ją w lu-

„Polski Nobel” dla Anny Dymnej

Wydarzyło się

tym 2009, w stulecie śmierci Erazma Jerzma-
nowskiego.

Odbierając Nagrodę Anna Dymna powie-
działa: – Ta nagroda należy się wszystkim 
pracownikom Fundacji „Mimo Wszystko”. 
Poświęcam tę nagrodę ludziom, którzy poma-
gają mi zrozumieć prawdziwy sens życia – nie-
pełnosprawnym.

W imieniu: Rady Dzielnicy XII Bieżanów-
-Prokocim, Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia 
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, Młodzie-
żowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego 

 Serdecznie gratulujemy!!!
 
 Grażyna Fijałkowska, Mieczysław Lasota
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Aukcja charytatywna na rzecz stypendiów

Prokocimska Majówka Rodzinna

Wydarzyło się...

W dniu 13 maja 2018 r. w Pałacu Jerzma-
nowskich w Prokocimiu odbyła się siódma już 
Aukcja Charytatywna na rzecz Stypendium 
Edukacyjnego im. E. i A. Jerzmanowskich dla 
uzdolnionej młodzieży z Prokocimia, organi-
zowana przez Młodzieżowy Dom Kultury im. 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz To-
warzystwo Przyjaciół Prokocimia.

Jak co roku uczestnicy zajęć plastycznych 
w MDK przygotowali piękne i różnorodne pra-
ce na aukcję. Oprócz obrazów olejnych były 
ikony, biżuteria, torebki. Od trzech lat prace 
na aukcję przekazują również plastycy, którzy 

uczestniczą w zajęciach w ramach projektu 
Dom Trzech Pokoleń. Wśród przekazanych na 
aukcję dzieł znalazły się też rzeźby, grafiki, 
obrazy olejne, witraże i biżuteria przekazana 
przez artystów krakowskich. Niezwykłym za-
interesowaniem cieszyła się twórczość prof. 
Stefana Dousy, dra Marcina Cziomera, Natalii 
Wiernik, Małgorzaty Lasoty, Małgorzaty Bie-
niek-Strączek, srebrna biżuteria z Pracowni 
Jubilersko-Złotniczej Jerzego Dzięgiela, jak 
również witraże z pracowni Krzysztofa Paczki, 
Pracowni i Muzeum Witrażu czy Pracowni Ry-
szarda Łobody.

Rodzice i mieszkańcy Prokocimia bardzo 
chętnie licytowali także prace najmłodszych 
darczyńców – dzieci z pracowni MDK. Aukcja 
zakończyła się ogromnym sukcesem – podczas 
ekscytującej licytacji zebrano ponad 7000 zł. 
Środki te przeznaczone zostaną na Stypendia 
Edukacyjne, które zostaną wręczone podczas 
Dni Prokocimia – 10 czerwca 2018 r. Wszyst-
kim, którzy zechcieli wziąć udział w wydarze-
niu serdecznie dziękujemy!

W imieniu organizatorów
Kinga Garlicka – MDK im. K.I. Gałczyńskiego

 W dniu 26 maja 2018 r. w ogrodzie Fi-
lii Młodzieżowego Domu Kultury im. Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego przy ul. Na 
Wrzosach 57 miał miejsce koncert laureatów 
Artystycznego Turnieju Przedszkoli Dzielnicy 
XII – ARTUR 2018 oraz Konkursu 
Piosenek ze Starego Śpiewnika 
„Rodzina Tralalińskich” w ramach 
imprezy plenerowej – Prokocim-
ska Majówka Rodzinna. 

Turniej przedszkoli organizo-
wany przez Młodzieżowy Dom 
Kultury pod patronatem Rady 
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 
dawał możliwość obejrzenia do-
robku artystycznego przedszkoli 
przez nauczycieli, rodziców i dzie-
ci okolicznych placówek wycho-
wania przedszkolnego, pozwalał 
też na wymianę doświadczeń, 

pomysłów, rozwiązań artystycznych w pracy 
z przedszkolakami. Konkurs piosenek ze sta-
rego śpiewnika miał przypomnieć stare, już 
trochę zapomniane piosenki śpiewane przez 
prababcie, babcie oraz mamy. 

Oba przeglądy nawiązywały do 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 
dlatego wiele prezentacji miało charakter pa-
triotyczny. 

W Dniu Matki swoje pełne wdzięku wy-
stępy dzieci dedykowały swoim 
ukochanym Mamom. Dużym 
powodzeniem cieszyła się tram-
polina i dmuchana zjeżdżalnia, 
z zainteresowaniem przyglądano 
się wystawie strojów narodo-
wych i ludowych oraz pomysło-
wo wykonanym szachom – przez 
dzieci z pracowni Młodzieżowego 
Domu Kultury pod nazwą „Deko-
ratornia”. 

W imieniu organizatorów 
Danuta Czopik

MDK im. K.I. Gałczyńskiego
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Dnia 27 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej nr 117 w Krakowie odbyła się II Spar-
takiada Przedszkolna pod hasłem „Sport 
uwielbiamy, więc zdrowie mamy”. Imprezę 
zorganizowały i poprowadziły panie: Iwo-
na Krygowska i Justyna Kotulska.

Głównymi celami imprezy były: propago-
wanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne 
spędzanie czasu oraz integracja grup przed-
szkolnych z rodzicami i seniorami z CAS-u. 
W spartakiadzie udział wzięły wszystkie grupy 
przedszkolne oraz chętni rodzice i przedstawi-
ciele z Klubu Seniora.

Impreza rozpoczęła się uroczystym wej-
ściem wszystkich przedszkolaków w rytm 
Marszu Radeckiego. Dzieci, maszerując, ma-
chały zielonymi pomponami w rytm słysza-
nej muzyki. Po krótkim powitaniu wszystkich 
uczestników oraz naszych honorowych gości 
z redakcji „Bliżej Przedszkola” pani Katarzy-
ny Halik i pani Anny Kołodziej oraz podzię-
kowaniu sponsorom imprezy przez panie pro-
wadzące, nastąpiło zaproszenie do wspólnej 
rozgrzewki w rytm piosenki z repertuaru Big 
Cyca „Jesteśmy najlepsi”. 

Po takim energicznym wstępie przyszedł 
czas na przystąpienie do konkurencji sporto-
wych oraz tańców integracyjnych. Dzieci ze 
wszystkich grup wiekowych musiały pokonać 
tor przeszkód składający się z: podciągania 
na drabinkach, przejścia po ławce, skoków 
przez przeszkody, przejścia slalomem między 
pachołkami, przetaczaniu się oraz przejścia 
przez tunel.

W trakcie konkurencji każda grupa przed-
szkolna dopingowała swoich kolegów, doda-
jąc im zapału do jak najlepszego wykonywa-
nia zadań. Każda grupa prezentowała również 
okrzyk bojowy nawiązujący do swojej nazwy.

Do zabawy zachęciliśmy również rodzi-
ców ze swoimi dziećmi, którzy brali udział 
w „Marszu w duecie” i „Tańcu na gazecie”. Nie 
zabrakło też atrakcji dla zwolenników „Ubija-
nia piany trzepaczką”. Niezwykłym sprytem 
i refleksem wykazali się Seniorzy w „Zwijaniu 
włóczki” oraz w przekazywaniu „Magicznego 
kapelusza”.

Pomiędzy konkurencjami sportowymi 
wszyscy świetnie bawiliśmy się, tańcząc i na-

Podsumowanie Spartakiady SP nr 117

Wydarzyło się...

śladując panie prowadzące. Towarzyszyły nam 
dobrze znane rytmy i melodie, m.in. „Chu chu-
ua”, „Makakao”, „Boogie-woogie”, „Makare-
na”, „African Folk song all over the World”.

Niezwykle miłym gestem było wręczenie 
nagród przez pana Mieczysława Lasotę – 
prezesa Stowarzyszenia Nowy Prokocim 
„Przyjaciele”, Rodzicom i Seniorom biorącym 
udział w Spartakiadzie.

Każde dziecko otrzymało medal uczestnic-
twa oraz wiele nagród ufundowanych przez 
naszych sponsorów:
1. Radę Rodziców SP nr 117 w Krakowie;
2. Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyja-

ciele”;
3. Redakcję „Bliżej Przedszkola”;
4. Wydawnictwo Znak;
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania;
6. State Street Bank Polska Kraków;
7. Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce,
8. Biuro Nieruchomości Helton;
9. Leopark Bonarka City Center;
10. Panią Ewę Chrzanowską. 

Wielu pozytywnych emocji dostarczyła 
nam wspólna zabawa i na pewno wspomnie-
nia będą długo w naszych sercach.

Wydarzenia tego typu są świetną okazją 
do kształtowania u naszych dzieci zachowań 
prozdrowotnych, do wspólnego spędza-
nia czasu z dzieckiem, do wspólnej zabawy 
z nami nauczycielami, czyli krótko mówiąc – 
edukacji poprzez zabawę. Mamy więc nadzie-
ję, że takich imprez czeka nas w przyszłości 
więcej. 

Iwona Krygowska 
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Półwiecze Szkoły Podstawowej nr 123

Wydarzyło się...

50 lat to niewiele w porównaniu z wie-
lowiekową historią miasta Krakowa, lecz 
pół wieku dla szkoły na niewielkim osiedlu 
oznacza tak jak dla człowieka osiągnięcie 
dojrzałości i zdobycie wielu doświadczeń. 
Naszymi najważniejszymi osiągnięciami są 
wszystkie, nawet najmniejsze sukcesy na-
szych uczniów.

Uroczystości jubileuszu 50-lecia naszej 
Szkoły rozpoczęły się 11 maja mszą świętą, 
w której wzięli udział zaproszeni goście, pocz-
ty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół, Hufca 
ZHP Kraków-Podgórze, dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy szkoły, rodzice i wszyscy ucznio-
wie. Po części oficjalnej i wykonanym przez 
uczniów klasy pierwszej polonezie, zosta-
ła przedstawiona historia naszej placówki. 
Szkoła otrzymała list gratulacyjny od Pana 
Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta 
Krakowa, przekazany przez Panią Magdale-
nę Szwalec – Zastępcę Dyrektora Wydziału 

Edukacji UMK. W imieniu Przewodniczące-
go Rady Miasta Krakowa – Pana Bogusława 
Kośmidra – list gratulacyjny przekazała Pani 
Grażyna Fijałkowska – radna Miasta Krakowa. 
Gratulacje przekazali również Pan Zbigniew 
Kożuch – Przewodniczący Rady Dzielnicy XII 
Bieżanów-Prokocim oraz Pan Witold Woźniak 
– Prezes ZNP-Podgórze.

Nasza Szkoła, jako pierwsza placówka 
na osiedlu Kozłówek, rozpoczęła działalność 
14 września 1968 roku. Jej dyrektorem do 
31 sierpnia 1968 roku był mgr Władysław 
Bieniek, a 1 września funkcję przejął mgr Ta-
deusz Dziób. Za jego kadencji Szkoła dostała 
prawo posiadania własnego sztandaru, któ-
ry został przekazany na uroczystości w dniu  
17 marca 1979 roku. Prezentacja archiwalne-
go filmu przedstawiającego to doniosłe zda-
rzenie wywołała wśród zgromadzonych gości 
ogromne zainteresowanie. W roku szkolnym 
1982/1983 stanowisko dyrektora objęła mgr 
Halina Ślósarczyk (Idzik). 

Początek mojej kadencji 1 września 2002 
roku zbiegł się ze zmianami w szkolnictwie 
dotyczącymi stosowania technologii informa-
cyjnej, wprowadzenia obowiązkowego języka 
obcego od I klasy oraz wejściem Polski do UE.

Pomocą dla szkoły był realizowany od 
2009–2011 roku rządowy projekt „Pierwszaki 
– pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą 
do wiedzy”. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, 
rozwijające zainteresowania uczniów umożli-
wiły również nauczycielom zdobycie nowych 
kompetencji. Kolejny projekt „indywidualiza-
cja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I–III – to dodatkowe fundusze dla szkoły 
na zakup pomocy dydaktycznych.

We wrześniu 2005 rozpoczęliśmy działa-
nia w ramach programu Socrates-Comenius, 
projektu „Dzieci Europy – obywatele Euro-
py” koordynowanego przez szkołę francuską 
we współpracy ze szkołami z Włoch, Hisz-
panii, Katalonii, Anglii i Finlandii. W latach 
2012–2014 realizowaliśmy projekt w ramach 
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Szkoła Podstawowa nr 123 im. Gene-
rała Józefa Bema bierze udział w projekcie 
zatytułowanym Szkoła europejska kształ-
tująca nowego obywatela.

To trzeci unijny program realizowany we 
współpracy ze szkołami partnerskimi z Włoch, 
Hiszpanii, Francji i Chorwacji. Głównym celem 
jest kształtowanie nowych postaw nauczycieli 
oraz uczniów, promowanie świadomości, jak 
ważna i bogata jest różnorodność kulturowa 
i językowa. Uczniowie wzajemnie się od siebie 
uczą, współpracują z rówieśnikami z innych 
krajów wirtualnie i podczas spotkań, porozu-
miewając się po angielsku i hiszpańsku, ucząc 
się gościnnego nastawienia, interakcji, otwar-
tości i szacunku. 

Spośród aktywności realizowanych 
w ramach programu Erasmus+ najbardziej 
widowiskowy jest Taniec Szacunku – Respect 
Dance, który powstał podczas międzynarodo-
wego spotkania w szkole CP Maestra Placida 
Herranz w Azuqueca de Henares w Hiszpanii.
Wszystkie szkoły zatańczyły go o tej samej  

Flash mob na Kozłówku

Wydarzyło się...

porze w dniu 9 maja 2018 roku, który ob-
chodzony jest jako Dzień Europejski. Respect 
Dance powtórzono w naszej szkole podczas 
pikniku z okazji Jubileuszu 50-lecia. Dołączyli 
do nas rodzice i dziadkowie uczniów, absol-

programu Comenius „Młodzi Europejczycy – 
eko-obywatele”, propagujący wśród uczniów 
i środowiska szkolnego aktywność proeko-
logiczną. Obecnie od 2017 do 2020 szkoła 
uczestniczy w projekcie Erasmus+ „Szkoła 
europejska kształtująca nowego obywatela”. 
Dzięki współpracy ze szkołami europejskimi 
we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Chorwacji 
nasi uczniowie mają możliwość poznawania 
historii, kultury innych krajów, zdobywają 
motywację do nauki języków obcych, uczą się 
tolerancji, poznają nowe technologie informa-
cyjne. Szkoła w 2006, w 2008 oraz w 2013 
roku była organizatorem europejskiego par-
lamentu uczniów z udziałem przedstawicieli 
szkół partnerskich, władz miasta oraz deputo-
wanych do parlamentu europejskiego.

 W ramach jubileuszu należy oddać cześć 
naszemu patronowi – Józefowi Bemowi. Dzię-
ki współpracy ze szkołami na Węgrzech od 
2010 do 2015 roku prowadzony był projekt 
„W rytmie czardasza i poloneza”, w ramach 
którego uczniowie naszej i węgierskiej szkoły 
poznawali nawzajem tradycje swoich krajów.

Szkoła wspiera każdego ucznia oferując 
bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych, organi-
zując pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 
prowadziła klasę terapeutyczną dla uczniów 
dyslektycznych. Organizujemy dodatkowe 

zajęcia z języka anielskiego oraz szachów 
w ramach innowacji, wprowadzamy naukę 
programowania, wspomagamy uczniów-ob-
cokrajowców. Osiągnięcia naszych uczniów to 
efekt wytrwalej pracy nauczycieli. Szczycimy 
się finalistami i laureatami Małopolskich Kon-
kursów Przedmiotowych, Konkursu „Krakow-
ska Matematyka”, Ogólnopolskiego Konkursu 
Języka Angielskiego „Albus”, nasi uczniowie 
dwukrotnie byli uhonorowani Laurem Olim-
pijskim za wybitne osiągnięcia. Uzyskali ty-
tuły w Mistrzostwach Małopolski w szachach 
szybkich, w Mistrzostwach Polski w Szachach, 
w licznych zawodach sportowych. Systema-
tycznie triumfy święci działający od 20 lat te-
atrzyk „Raz, dwa, trzy”.

Dzięki projektowi „Radosna szkoła” uda-
ło się wyposażyć szkolne miejsce zabaw oraz 
utworzyć plac zabaw. W kolejnych latach 
wykonano kompleksowy remont instalacji 
elektrycznej, wykonano instalację i rozbudo-
wę monitoringu wizyjnego, kuchni, nastąpiła 
wymiana okien, remont sali gimnastycznej 
i zaplecza, szatni szkolnej, sanitariatów. Przed 
Światowymi Dniami Młodzieży została wyko-
nana termomodernizacja budynku i ukończo-
na budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych. 
Ostatni rok to przede wszystkim organizacja 
pracowni przedmiotowych, doposażenie 

sal w tablice multimedialne, wprowadzenie 
dziennika elektronicznego.

Wszystkie nasze inicjatywy i działania są 
wspierane przez Kuratorium Oświaty, Gminę 
Kraków, Radę Dzielnicy XII, Parafię Matki Bożej 
Dobrej Rady, Poradnie Psychologiczno-Pedago-
giczne, Harcerski Szczep Czwartacy (Hufiec ZHP 
Kraków-Podgórze), który prowadzi u nas dru-
żynę zuchową, Spółdzielnię Mieszkaniową „Na 
Kozłówce”, Straż Miejską, VI Komisariat Policji, 
zaprzyjaźnione przedszkola i szkoły, współpra-
cowników i przyjaciół naszej placówki.

Część artystyczna przygotowana przez 
Panie: Wiolettę Antosiewicz i Dorotę Krowic-
ką w wykonaniu uczniów klasy 7b przenio-
sła widzów do ławek szkolnych i wzbudziła 
ogromną radość publiczności. Uczniowie pre-
zentowali swoje talenty, m.in. saksofonista 
zagrał popisowo „100 lat”. 12 maja absol-
wenci, dyrekcja i nauczyciele, wszyscy ucznio-
wie, rodzice, przyjaciele szkoły uczestniczyli 
w pikniku zorganizowanym wspólnie przez 
nauczycieli i Radę Rodziców dzięki funduszom 
darczyńców. Były zabawy sportowe, tańce 
integracyjne, korowód, malowanie tarczy na 
boisku, wypuszczenie pięćdziesięciu balonów 
i życzenia dla szacownej Jubilatki. 

Marta Chrupczalska – dyrektor SP 123

wenci, przyjaciele szkoły, mieszkańcy osiedla. 
Było radośnie i spontanicznie. 

Szkolny koordynator projektu – Teresa Starzec 
Dyrektor Szkoły – Marta Chrupczalska
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Z Lajkonikiem po Krakowie
Dnia 12 maja br. odbyła się kolejna – już 

trzynasta edycja Małopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Z Lajkonikiem po Krakowie”, 
którego organizatorem jest Samorządowe 
Przedszkole nr 87 „Lajkonik” w Krakowie.

Jak co roku, w sobotnie przedpołudnie 
dzieci z małopolskich przedszkoli spotkały się, 

by twórczo spędzić czas. W tym roku mot-
tem przewodnim plastycznego spaceru po 
Krakowie była legenda o smoku wawelskim. 
Poziom wykonanych prac był naprawdę impo-
nujący! Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz upominki. Gratulujemy 
im talentu, zaś ich Rodzicom wspaniałych 
pociech. Serdecznie dziękujemy wszystkim 

uczestnikom, opiekunom i gościom za przy-
bycie, przedszkolnemu zespołowi taneczno-
-wokalnemu „Małe Lajkoniki” za uświetnienie 
spotkania swoim występem, a naszym przyja-
ciołom i darczyńcom za pomoc w zorganizo-
waniu imprezy. Do zobaczenia za rok! 

Elżbieta Bielak

W piątek 11 maja 2018 r. uczestniczyliśmy 
w uroczystych obchodach 50-lecia Szkoły Pod-
stawowej nr 123.

Po krótkiej historii, uświetnionej frag-
mentem archiwalnej kroniki z nadania szkole 
sztandaru, wystąpieniu obecnej pani dyrektor 
Marty Chrupczalskiej, gratulacje i życzenia 
złożyli przedstawiciele Władz Krakowa, Dziel-
nicy XII i Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Po pierwszej części uroczystości oglądnęli-
śmy program artystyczny, przygotowany na 
ten jubileusz. Dużymi brawami nagrodzili-
śmy pierwszoklasistów tańczących poloneza, 
zespół czirliderek oraz kabaret w wykonaniu 
uczniów klasy VII.

Nam emerytom, którzy uczyliśmy w tej 
szkole wiele lat, było bardzo miło, że nie za-
pomniano o nas i mogliśmy uczestniczyć w tej 
uroczystości. Po części oficjalnej zaproszono 
nas na poczęstunek. Dzięki sponsorom stoły 
uginały się od pyszności. Nie zabrakło oczywi-
ście wspaniałego jubileuszowego tortu.

W takiej scenerii my, emeryci zaczęliśmy 
snuć wspomnienia… A było ich naprawdę 

Złote Gody Szkoły Podstawowej nr 123

Wydarzyło się...

dużo i były bardzo różnorodne! Niektórzy 
z nas mieli również okazję spotkać się ze swy-
mi uczniami, którzy teraz – już jako rodzice – 
byli obecni na tym jubileuszu.

Na pożegnanie zostaliśmy obdarowani 
pamiątkowymi kubkami, notesami i szkolny-
mi tarczami. Poczuliśmy więź, jaka łączy nas 
– emerytowanych nauczycieli z młodym poko-
leniem Szkoły Podstawowej nr 123.

Dziękując za jubileuszowe spotkanie: Dy-
rekcji, Gronu Pedagogicznemu i pracownikom 
obsługi życzymy, by Wasza praca była uwień-
czona sukcesami i dawała Wam wiele satys-
fakcji. Niech przez kolejne 50 lat dzisiejsza 
Jubilatka cieszy się jak najlepszą opinią!

W imieniu członków
Sekcji Emerytów ZNP Podgórze

Krystyna Tochowicz
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26 maja br. licznie zgromadzona spo-
łeczność mieszkańców osiedla Prokocim 
wzięła udział w uroczystości wmurowania 
aktu erekcyjnego pod nowe boisko zlokali-
zowane na terenie Klubu Sportowego Kole-
jarz Prokocim. Uroczystości przewodził Pre-
zydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. 

Podczas przemówienia Prezydent pod-
kreślił sportowy charakter Dzielnicy XII Bie-
żanów-Prokocim. Na jej terenie ostatnimi 
czasy powstało wiele obiektów sportowych. 
Józef Małecki – prezes KS Kolejarza Prokocim 
– w imieniu Klubu podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. 
Wspomniał o niewątpliwej zalecie nowopow-
stającego obiektu, jakim będzie przykrycie 
boiska balonową powłoką. Pozwoli to na wy-
korzystywanie obiektu w okresie zimowym. 
Wcześniej Klub był zmuszony do korzystania 

z sal od zewnętrznych podmiotów. Z nowego 
boiska będą również mogli korzystać miesz-
kańcy Dzielnicy XII. Realizacja inwestycji, na 
którą składać się będą boisko ze sztuczną na-
wierzchnią, powłoką balonową oraz budyn-
kiem socjalnym przewidziana jest na koniec 
stycznia 2019, ale wedle zapewnień realizato-
ra inwestycji realnym termi-
nem jest jesień 2018. 

Punktem kulminacyjnym 
uroczystości było podpi-
sanie i wmurowanie aktu 
erekcyjnego, w którym 
uczestniczyli Prezydent Ja-
cek Majchrowski, Dyrektor 
Zarządu Infrastruktury Spor-
towej Krzysztof Kowal, Pre-
zes KS Kolejarz Prokocim Jó-
zef Małecki, Przewodniczący 
Rady Dzielnicy XII Zbigniew 

Nowe boisko Kolejarza Prokocim

Wydarzyło się...

Kożuch oraz przedstawiciel wykonawcy inwe-
stycji firmy Interhall Tomasz Domagała. 

Uroczystość stała się okazją do integracji 
mieszkańców Prokocimia. Po części oficjalnej, 
zgromadzeni mogli podziwiać zmagania mło-
dych adeptów piłki nożnej. Grupa Żaków pod 
wodzą trenera Szymona Górniego rozegrała 
towarzyski mecz z rówieśnikami Garbarni. Dla 
najmłodszych zorganizowane zostały liczne 
konkursy z nagrodami rzeczowymi. Piękna 
pogoda sprzyjała natomiast wspólnemu gril-
lowaniu. O godzinie 15:00 rozegrany został 
mecz w ramach 24 kolejki rozgrywek Ligi 
Okręgowej. Seniorzy prowadzeni przez Grze-
gorza Kmitę zmierzyli się z Nadwiślanem Kra-
ków. Znakomita forma z poprzednich meczów 
przełożyła się na kolejną zdobycz punktową. 
Zwycięstwo 3:1 umocniło drużynę seniorów 
na 4 miejscu w tabeli Ligi Okręgowej. Do 
końca sezonu 2017/2018 pozostały dwie ko-
lejki spotkań – 2 czerwca wyjazdowe starcie 
z Kaszowianką Kaszów, a 10 czerwca o godzi-
nie 17:00 ostatni mecz na własnym obiekcie 
z Iskrą Radwanowice.

Konrad Spryńca
członek zarządu KS Kolejarz Prokocim
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Konsultacje społeczne w sprawie budowy 
parku rzecznego Drwinki

W czwartek 14 czerwca 2018 r. o godz. 18 
w Publicznym Gimnazjum i Liceum Jezuitów 
im. Stanisława Kostki przy ul. Spółdzielców 5 
odbędą się konsultacje społeczne w sprawie 
budowy parku rzecznego Drwinki.

W 2006 r. na wniosek Dzielnicy XII Bieża-
nów-Prokocim, która od wielu lat zabiegała 
o budowę parku, przystąpiono do sporządza-
nia planu miejscowego, który został uchwalo-
ny 2 lutego 2009 r. Do 2018 r. Wydział Skarbu 
UMK wykupił kilkanaście hektarów, na których 
będzie można rozpocząć inwestycję.

Podczas konsultacji społecznych miesz-
kańcy będą mogli zgłosić swoje oczekiwania 
i uwagi, które zostaną uwzględnione w kon-
cepcji parku.

 Radna Miasta Krakowa 
i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

 Grażyna Fijałkowska



11

Terminy i miejsca głosowań nad projektami 
zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

1. Złocień, festyn rodzinny, 16 czerwca 
w godz. 12:00–17:00, punkt mobilny, oso-
ba odpowiedzialna – Marcin Szymański;

2. Bieżanów, 28 czerwca (czwartek) 
w godz. 18:00–20.00 – KS Bieżanowianka,  
ul. Lipowskiego 5, osoba odpowiedzialna 
– Elżbieta Matykiewicz;

3. Bieżanów, 29 czerwca (piątek) w godz. 
17:00–19:00, Dwór Czeczów, ul. Ks.  
J. Popiełuszki 36, osoba odpowiedzialna – 
Rafał Jońca;

4. Bieżanów, 30 czerwca (sobota), KS Bie-
żanowianka, ul. Lipowskiego 5, w godz. 
16:00–18:00, osoba odpowiedzialna – 
Elżbieta Matykiewicz;

5. Siedziba Dzielnicy XII, ul. Kurczaba 3,  
25 czerwca (poniedziałek) w godz. 11:00–
14:00, osoby odpowiedzialne – Elżbieta 
Matykiewicz, Tomasz Lis;

6. Siedziba Dzielnicy XII, ul. Kurczaba 3,  
29 czerwca (piątek), w godz. 12:00–20:00.

Akcja Krwiodawstwa OSP Bieżanów
Szanowni Państwo!

Ochotnicza Straż Pożarna w Krako-
wie – Bieżanowie ma zaszczyt zaprosić 
wszystkich mieszkańców Bieżanowa oraz 
sympatyków naszej Jednostki na organi-
zowaną przez naszą OSP w porozumieniu 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Krakowie na akcję ho-
norowego oddawania krwi!

Akcja odbędzie się w dniu 17 czerwca 
2018 r. na terenie Parafii rzymskokatolickiej 
Narodzenia NMP przy ul. Ks. Jerzego Popie-
łuszki 35 i potrwa w godz. 10–14. Krew bę-
dzie pobierana w mobilnym punkcie poboru.

Kto może oddać krew?
 – osoby z przedziału wiekowego 18–65 lat;
 – osoby, których waga przekracza 50 kg;
 – osoby posiadające PESEL i posługujące się 

językiem polskim bez udziału osób trzecich.

Jak przygotować się do oddania krwi?
 – przez minimum 24 h nie pić alkoholu;
 – spożyć lekkostrawny i niskokaloryczny po-

siłek;
 – na 24 h przed oddaniem krwi wypić 1,5 l 

płynów;
 – wypocząć.

Kto nie może zostać honorowym dawcą 
krwi?

 – osoby po przebytym wirusowym zapale-
niu wątroby (tzw. żółtaczka zakaźna);

 – nosiciele wirusa HIV i chorzy na AIDS;
 – osoby leczone ludzkim hormonem wzro-

stu, po przeszczepie rogówki;
 – osoby przebywające powyżej pół roku 

w latach 01.01.1980–31.12.1996 w Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Irlandii;

 – osoby po leczeniu stomatologicznym;

 – kobiety w ciąży, po porodzie, w trakcie 
miesiączki;

 – osoby, które poddały się w ciągu ostatnich 
6 miesięcy zabiegom operacyjnym, zrobiły 
tatuaż, piercing i.in.
W razie wątpliwości, zachęcamy do od-

wiedzenia strony internetowej Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Krakowie: http://rckik.krakow.pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!
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Rada Dzielnicy XII, Samorządowe Przedszkole nr 176 i Fundacja ,,Wygrajmy 
Siebie" wraz z Centrum Kultury Podgórza zapraszają na 

Dzielnicowy Dzień 
Dziecka! 

6 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci na 
świętowanie waszego dnia razem z przedszkolem nr 

176 
ul.aleksandry 15 

 w godzinach 15.00-19.00 
 

Przygotowaliśmy Wiele Atrakcji dla najmłodszych! 
 

 

 


