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1 maja Polska przystępuje 
do Unii Europejskiej

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r.

PREAMBUŁA

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Sta-
nisław Augustz Bożej łaski i woli Narodu Król 
Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, 
Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Po-
dolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewier-
ski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfede-
rowanymi, w liczbie podwójnej naród polski re-
prezentującymi.

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowa-
nia i wydoskonalenia konstytucji narodowej je-
dynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy 
zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzy-
stać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej do-
gorywającej chwili, która nas samym sobie wró-
ciła, wolni od hańbiących obcej przemocy naka-
zów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość 
osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość 
zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, któ-
rego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz 
na błogosławieństwo, na wdzięczność współcze-
snych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo prze-
szkód, które w nas namiętności sprawować mogą 
dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wol-
ności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic 
z największą stałością ducha, niniejszą konstytu-
cję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za nie-
wzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w cza-
sie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją 
nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego 
artykułu.

Do której to konstytucji dalsze ustawy 
sejmu teraźniejszego we wszystkim stoso-
wać się mają.

Sprawozdanie finansowe 
z działalności Rady i Zarządu 
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Odpowiedź Prezydenta Mia-
sta Krakowa na interpela-

cję w sprawie Drwinki
str. 6

213 rocznica uchwalenia 
pierwszej Konstytucji 

w Europie
str. 7
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Wybrane uchwały Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
XXII sesja z 23 marca 2004 r.

Uchwała Nr XXII/219/2004 dotyczy: oznakowania przejścia dla pieszych w ul. Kurczaba
Na podstawie § 4 ust. 4 lit. l Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwały 
Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r. 
Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1 Wnioskuje się o oznakowanie przejścia dla pieszych w ulicy Kurczaba przy połączeniu 

z ul. Jerzmanowskiego.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: W miejscu tym ruch pieszych jest intensywny między osiedlem a sklepami 
„ABC” i „Boroń” oraz Wielicką. W miejscu tym przechodzą również uczniowie Gimnazjum na 
oś. Rżąka.

Uchwała Nr XXII/223/2004 dotyczy: opinii w sprawie połączenia placówek oświatowych 
     Szkoły Podst. Nr 157 i G Nr 33
Na podstawie § 4 ust. 5 lit. e Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwały 
Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r. 
Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1 Opiniuje się pozytywnie połączenie placówek oświatowych Szkoły Podstawowej Nr 157 

oraz Gimnazjum Nr 33 w Krakowie w Zespół Szkół Ogólnokształcących.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Pisemny wniosek dyrektorów niniejszych szkół.

Uchwała Nr XXII/231/2004 dotyczy: opinii na budowę zabudowy mieszkaniowej, 
    wielorodzinnej w układzie szeregowym przy 
     ul. Legionów na działce nr 214 obr. 53.
Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwały 
Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r. 
Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1 Rada Dzielnicy XII wyraża zdecydowany sprzeciw wobec chęci zlokalizowania i wyda-

nia opinii na budowę zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej w układzie szeregowym 
przy ul. Legionów na działce nr 214 obr. 53 Podgórze.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: W ulicy Legionów i Wojnickiej nie ma kanalizacji sanitarnej, a przykład uli-
cy Kallimacha, gdzie powstały bloki bez kanalizacji sanitarnej– tylko z „szambem” stanowi przy-
kład całkowicie błędnej decyzji Wydziału Architektury UMK. W sprawie Kallimacha na sesji 
RMK w dniu 17.03.2004 r. składała interpelację do Prezydenta Miasta Krakowa Radna Graży-
na Fijałkowska.

Przypominamy, iż pełny tekst podjętych uchwał oraz protokoły z sesji, są dostępne 
w siedzibie Rady Dzielnicy XII, przy ulicy Kurczaba 3, I p.

Witamy Państwa ponownie po jakże dłu-
giej przerwie. Wina za „znikniecie” Dwunast-
ki nie leży po stronie Rady Dzielnicy. Prze-
rwa w ukazywaniu się magazynu spowodowa-
na była późnym uchwaleniem budżetu Miasta 
Krakowa, a następnie przeciągającym się roz-
strzygnięciem przetargu na druk gazet dzielni-
cowych. Jednak już jesteśmy i witamy serdecz-
nie Naszych drogich czytelników. 

Dwunastka pojawia się ponownie i od 
razu w nowej formie. Poprzednie edycje ga-
zety spotykały się z wieloma pochwałami, za 
które dziękujemy. Były również i uwagi. To 
właśnie z nich cieszyliśmy się najbardziej, po-
kazywały nam bowiem jak magazyn Rady jest 

Od Redakcji ważny dla społeczności dzielnicy XII. Wzięli-
śmy pod uwagę wszystkie uwagi czytelników 
dotyczące gazety. Mamy nadzieje, że „nowa” 
Dwunastka przypadnie Państwu do gustu. 

Nadal prosimy o uwagi, ponieważ mie-
sięcznik tworzony jest z myślą o wszystkich 
mieszkańcach Dzielnicy XII. Pragniemy, aby 
każdy znalazł w nim cos dla siebie.

Witamy się z Państwem tuż przed wstą-
pieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej. 
Jest to epokowa chwila dla Nas wszystkich. 
Łączymy z nią równie wielkie nadzieje jak 
i obawy o przyszłość. A jaka będzie rzeczy-
wistość w UE? Już niedługo przekonamy się  
o tym. Miejmy nadzieje, iż będzie ona jak naj-
lepsza, czego Państwu i sobie życzę.

Piotr Czajowski – redaktor naczelny
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REALIZACJIA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH ZA 2003 ROK

Nazwa zadania Kwota Opis zadania

Remont nawierzchni w ul. Duża Góra 35 526 Wykonano: wypisy, remont cząstkowy chodni-ów 39 m2, wyrównanie istniejącej podbudo-
wy 54,51, ułożenie krawężnika 10 mb, regulację włazów 15 szt., zaworów 3 szt., nawierzch-
nię asfaltową 1432 m2.

Remont dróg i chodników na terenie Dzielnicy 50 000 Wykonano: chodnik z płyt bet 481,5 m2, je dnię z asfaltu lanego 100,25 m2, krawężnik beto-
nowy, ściek 60 mb, obrzeże betonowe 255 mb.

Remont dróg i chodników w os. Prokocim – Kabel 50 000 Wykonano: remont ul. Chłopskiej, sięgacz od ul. Rylskiego, chodnik z płyt betonowych 188 
m2, nawierzchnię z ucznia 1330 m2, dwukrotne utrwalenie nawierzchni emulsją 1330 m2, re-
gulację pionową studzienek 20 szt.

Modernizacja ul. Weigla – (dofinansowanie) 65 000 Wykonano wycinkę drzew-decyzja

Remont chodnika w ul. Kurczaba 24 493 Wykonano: mapę, obrzeża betonowe 440 mb, wyrównanie istniejącej podbudowy 16,651. 
nawierzchnię asfaltową 663 m2.

Park Rzeczny – Drwinka – pozyskanie wypisów z ewi-
dencji gruntów wraz z mapą sytuacyjno – wysokościo-
wą

1732 Opłacono materiały geodezyjne.

Informacja i łączność z mieszkańcami:zakupy
wynajem sali, prelekcje, monografia o osiedlach, obsługa ta-
blic informacyjnych

25.560 Zakupiono aparat cyfrowy, 2 dyktafony, drukarkę, statyw, materiały biurowe, toner, papier 
fotograficzny.
Zadanie zakończone. Wykonano druk gazetki, konserwację tablic, prelekcje.

Komenda Miejska Policji – Komisariat Policji Kraków Pro-
kocim -Bieżanów: konkurs na najlepszego policjanta – za-
kup nagród

24062 Zakupiono nagrody na konkurs. Zakupiono: kamizelki kuloodporne, materiały eksploatacyj-
ne, drukarki, wykonanie wewnętrznej sieci komputero wego. Zadanie zakończone. Zakupio-
no 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Zakupy dla Policji 5271 Zakupiono tonery i wkłady do drukarki. Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw kompute-
rowy z oprogramo waniem.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej dla JRG 
Nr 6 zakupy

7000 Zakupiono sprzęt dla JRG 6.

Straż Miejska – zakupy 1 000 Zakupiono nagrody.

Straż Miejska – zakupy 6000 Zakupiono skuter.

Szk. Podst. Nr 157-zakupy 2500 Zakupiono książki do biblioteki

Szk. Podst. Nr 117-remont 5000 Wykonano remont boiska do koszykówki.

Szkoły Podstawowe – dożywianie dzieci 31409 Zorganizowano obiady dla dzieci.

Dofinansowanie teatrzyków szkolnych 1 000 Zakupiono sprzęt nagłaśniający SP 123, zasłony, kotary SP 117.

Organizacja konkursów międzyszkolnych 5 780 Zorganizowano: „Konkurs Biblijny”, zakupiono nagrody SP 24, konkurs „Pod żabim parasolem”, zaku-
piono nagrody ZSCH 4, konkurs matematyczny „Czar Par”, zakupiono nagrody – G 32, konkurs „Śpie-
wać każdy może”, zakupiono nagrody – SP 117, konkurs „Cztery pory roku w oczach dzieci”, zakupio-
no nagrody– P 111, „Festiwal artystyczny”, zakupiono nagrody – ZSO 12, konkurs „Mamo, 
tato baw się z nami”, zakupiono nagrody – SP 41, Olimpiadę „W krainie baśni Pana Ander-
sena”, zakupiono nagrody – SP 23, konkursy plastyczne, „Turniej na stanowisko Strażaka 
Przyrody SP 124, „Turniej piłki nożnej” – G 29.

Szk. Podst. Nr 124 – dofinansowanie gimnastyki ko-
rekcyjnej

3 762 Zorganizowano gimnastykę korekcyjną, zakupiono zestaw do ćwiczeń sportowych

ZSO Nr 12 dla Szk Podst. Nr 63 – dożywianie dzieci 500 Zorganizowano dożywianie dla dzieci.

ZSO Nr 12 dla Gimnazjum Nr 30 – zakupy 2000 Zakupiono komputer.

Gimnazja – zakupy 7966 Zakupiono: komputer – G 29, nagrywarkę, monitor, myszkę, dyskietki, żaluzje – G 31, pro-
gram MOL do biblioteki szkolnej – G 32, utworzono nowe stanowisko komputerowe w bi-
bliotece – G 33.

Gimnazja – dożywianie dzieci 15 385 Zorganizowano obiady dla dzieci

XV LO – zakupy 2000 Zakupiono doposażenie pracowni multimedialnej w pomoce dydaktyczne, cyfrowy aparat 
fotograficzny.

XXV LO – zakupy 2000 Zakupiono komputer.

 2003 był pierwszym rokiem kalendarzowym w działalności Rady 
i Zarządu Dzielnicy XII, czwartej kadencji.  W okresie tym Rada Dziel-
nicy XII dysponowała budżetem w wysokości przeszło 2.000.000 zło-
tych.  Zadania, które realizuje Dzielnica można podzielić na dwie grupy: 
zadania priorytetowe i powierzone. W zadaniach priorytetowych Rada ma 
pełną swobodę wyboru przeznaczenia środków. W tym zakresie do dys-
pozycji była kwota 525.000 złotych. 

W drugiej grupie zadań, Rada określa, które zadania i w jakim zakre-
sie mają być zrealizowane. W ich ramach wykonane zostały przedsięwzię-
cia w następujących dziedzinach:

Sprawozdanie finansowe z działalności 
Rady i Zarządu Dzielnicy XII 

– Prace remontowe placówek oświatowych 372 400 złotych,

– Prace remontowe dróg i chodników  604.700 złotych,

– Utrzymanie zieleńców i skwerów   141.000 złotych,

– Budowa i modernizacja ulic lokalnych  421.000 złotych. 

Szczegółowy sposób wydatkowanie środków finansowych z zadań 
priorytetowych jak i powierzonych wraz z ich opisem zamieszczony jest 
w tabelach. Pełny tekst sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Dziel-
nicy XII, znajduje się w siedzibie Rady przy ulicy Kurczaba 3.
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Państwowa Szkota Muzyczna Nr 3 – naprawa instru-
mentów

2000 Wykonano strojenie instrumentów muzycznych.

Opieka społeczna – (grant) 4000 Zakupiono dla 134 członków PZERil paczki żywnościowe. Wartość paczki wynosiła 40 zł

Organizacja konkursów przedszkolnych 1 300 Zorganizowano konkurs „Najpiękniejsza palma stroik wielkanocny” – P 49, konkurs „Bez-
pieczny Kraków”, zakupio no nagrody – P 35, Konkurs „Moje serce wypełnione jest miłością 
dla niepełnosprawnego kolegi”, zakupiono nagrody – P 150, konkursy plastyczne – P 176, 
konkurs „Majówka z moją mamą i tatą”, zaku piono nagrody – P135

Przedszkole Nr 150 – zakupy 990 Zakupiono 1 okno PCV.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
dla Dzieci Dyslektycznych – zakupy

2000 Zakupiono kserokopiarkę.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w os. Rżąka 22 439 Wykonano: oświetlenie kabel 1055 mb, słupy 29 szt., szafę oświetleniową, roboty odwod-
nieniowe, korytko ścieko we 167 mb, kratę betonowo-aźurową 48 m2, palisadę PCW 20 mb, 
ECO 18 mb, balustradę z rur stalowych 47 mb, nadzory autorskie, mapy.

Doświetlenie ulic w Bieżanowie 
wg wskazań Dzielnicy

49 685 Wykonano: oprawy 17 szt., słupy 16 szt., doprowadzenie zasilania w ul. Ks. Popiełuszki, We-
igla, Mogiłki, Zarosie, Pod Pomnikiem.

Remont pomnika Poległych w Bieżanowie 10 000 Wykonano: renowację tynków, odnowienie liternictwa, oczyszczanie rzeźby orła, zabezpie-
czono krzyż i tablice.

Lokalne wydarzenia kulturalne (grant) 2000 Zorganizowano imprezę „Dzień Dziecka – Podró że Małe i Duże”.

Lokalne wydarzenia kulturalne: lokalne społeczne ini-
cjatywy lokalne (grant)

4000 Zorganizowano „X Dni Bieżanowa”.

Lokalne wydarzenia kulturalne (grant) 3900 Zorganizowano „Warsztaty Teatralne”, występy „Teatru Parafialnego INVIA”.

Podgórska Biblioteka Publiczna – dofin. Filii 12 500 Zakupiono: Filia Nr 1 -133 woluminy, Filia Nr 2-97 woluminów, Filia Nr 14 -128 wolumi-
ny, 
Filia Nr 16 -133 woluminy, czytelnia – 78 woluminów.

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej 
Nr 111

14 030 Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu na boiska sportowe wraz 
z kosztorysami nakładczymi i inwestorskimi.

Kultura fizyczna i sport (grant) 9 758 Zorganizowano: imprezę „Pożegnanie lata na sportowo”, „Spartakiada wiosenna”, „Sparta-
kiada jesienna”, „Turniej Piłki Juniorów im. Stanisława Radwana”, „Osiedlowa liga w pił-
ce nożnej”.

PRACE REMONTOWE W RAMACH REMONTÓW DRÓG I CHODNIKÓW (zadania powierzone)

Nazwa zadania Kwota Wykonany zakres rzeczowy

Ul. Teligi – obustronnie 107 000,50 Od wjazdu na parking przy „REMA 1000” do deptaka Kurczaba – Teligi, przed bu dynkiem nr 
22, do nowego chodnika do ul. Kon rada Wallenroda: – chodnik z płyt betonowych – 1 751,00 m2 

(w tym z odzysku 33,00 m2) – naw. jezdni z asfaltu lanego – 6,00 m2 – krawężnik betonowy 
– 19,00 mb – obrzeże betonowe – 874,00 mb (w tym z odzysku 32,00 mb)

Ul. Bieżanowska – kontynuacja 96 071,75  Od ul. Prostej do ul. Jasińskiego i od ul. Solarzy w kierunku Czechowicza: – chodnik z płyt betono-
wych – 343,20 m2 – chodnik z kostki brukowej betonowej – 77,70 m2 – naw. jezdni z asfaltu lane-
go – 207,50 m2 – krawężnik betonowy – 176,00 mb – obrzeże betonowe – 182,00 mb – ściek 
– 90,50 mb – odwodnienie przykanalików – 18,00 mb

Ul. Popiełuszki – kontynuacja – od kościoła do Przychod-
ni (strona lewa)

20 526,20  chodnik z płyt betonowych – 328,10 m2 – naw. jezdni z asfaltu lanego – 21,00 m2 krawężnik be-
tonowy – 21,00 mb – obrzeże betonowe – 31,00 mb

Remont chodnika w ul. Prostej począwszy od ul. Bie-
żanowskiej

60 000,00  chodnik z płyt betonowych – 227,5 m2 (w tym z odzysku 64,60 m2) krawężnik betonowy 
– 216,50 mb obrzeże betonowe – 128,00 mb

Ul. Spółdzielców– remont nawierzchni asfaltowej 37.619,01 Wykonano: naw. asfaltową – 1.070,46 m2, przeł. płytek chod. – 27m2 , przeł. krawęż. – 20 mb, 
reg.studzienek – 12 szt

Utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową (dwukrot-
ne): – ul. Niedzicka

11.125,02 Wykonano: – naw. z tłucznia kam. – 660m2, dwukrotne utrw. naw. emulsją asf. i grysem 
– 660 m2 

Ul. Szymkiewicza 67.645,01 Wykonano: krawęż. bet. – 245 mb., studź. – 11 szt., naw. z tłucznia kam. – 864m2, utrw.emul-
sją – 1.794,56m2

Ul. Hoyera 49.690,07 Wykonano: nawierzchnia z tłucznia – 2.934 m2 , remont cząstkowy asfaltem – 0,45 t, naw.as-
falt. –100 m

Ul. Pochwalskiego 14.355,02 Wykonano: naw. z tłucznia kam. – 715 m2 , naw. z asfaltu lanego – 81 m2, utrw. emulsją i gry-
sem – 634 m2 , reg. studzienek – l0 szt.
Obsługa geodezyjna – 3.852,00

Rynek w Starym Prokocimiu 22.399,82 Wykonano: obrzeża bet. – 19 mb, naw. z tłucznia kam. – 670 m2 , utrw. naw. emulsją i grysem 
– 650 m2, pionowa studz. – 7 szt.

Remont nawierzchni ul. Sciegennego 62.778,54 Wykonano: wyrówn. istn. podb. – 18,68 t, krawęż. bet. – 84,6 mb, nawierzchnia asfalt. 
– 2.155 m2 , reg.kratek – 7 szt., włazów – 15 szt., zaworów – 7 szt.

Ul. Duża Góra– remont (naw. asfaltobeton)– dofinanso-
wanie do priorytetów.

16.483,03 Dofinansowanie robót drogowych – zakres robót ujęty w sprawozdaniu z realizacji zadań w ra-
mach „priorytetów” – poz. 2

Ul. Chłopska -remont (utrw. naw. emulsją asf.) -dofi-
nansowanie do priorytetów

13.333,05 Dofinansowanie robót drogowych – zakres robót ujęty w sprawozdaniu z realizacji zadań w ra-
mach „priorytetów” – poz. 1.

Ul. Weigla 21.229,29 Opłata za wycinkę drzew– decyzja. Dofinansowanie do zadań powierzonych – „remonty dróg 
i chodników” oraz „priorytetów
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ul. Duża Góra, fot. P.Cz

UTRZYMANIE ZIELEŃCÓW (zadania powierzone)

Nazwa zadania Kwota wydatkowana

Bieżące utrzymanie terenów zielonych w okresie od miesiąca kwietnia do grud-
nia 2003r.

29.361,97

Doposażenie ogródków jordanowskich
ul. Okólna, ul. L. Wenedy, ul. Aleksandry, ul. Barbary, ul. Kurczaba, ul. Smolenia, 
oś. Rżąka (dofinansowanie oświetlenia), ul. Telimeny, os. Złocień 110.612,77

BUDOWA I MODERNIZACJA ULIC LOKALNYCH W 2003 ROKU 
(zadania powierzone)

Nazwa zadania Kwota wydatkowana

Modernizacja 
ul. Habeli

166.967,30 w tym 
166.185,76 roboty drogowe, 1.730 m2 – kanalizacja opad. 40 mb, 778,00 – kan, 
sanit. 42 mb
Nadzory autorskie – 778, dziennik budowy 3,54.

Modernizacja 
ul. Flanka

 189.523,50  w tym:
 2.193,80 opłata za wycinkę drzew (decyzja)
 186. 937,16 wykonano roboty drogowe – 1.852 m2, 
  kanalizacja opad. – 76 mb
  kan. sanit. – 44,5 mb
 389,00 oświetlenie i przełożenie uzbrojenia teletechnicznego.
 3,54 nadzory autorskie dziennik budowy.

Modernizacja 
ul. Weigla

 64.000  opłata za wycinkę drzew-decyzja.

REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (zadania powierzone)

Przedszkola

P-28 wymiana stolarki okiennej 10.000,00

P-35 malowanie sali, 20.000,00

P-36 remont daszków nad wejściami 4.985,87

P-87 remont dachu 30.108,81

P-135
projekt modernizacji 
budynku-kontyn.

20.000,00

P-154 wymiana instalacji elektrycznej 14.974,35

P-176 wymiana parkietu na panele 20.000,00

P-180 remont tarasu 9.399,90

Szkoły

ZSO38 wymiana stolarki okiennej 15.000,00

ZSOI4 remont dachu-kontynuacja 24.999,30

G-29 wymiana stolarki okiennej 20.000,00

G-33 remont dachu-kontynuacja 19.954,87

SP-24 wymiana stolarki okiennej 10.000,00

SP-24 rem. centralnego ogrzewania 10.000,00

SP-41 likwidacja elementów palnych /płyt/ 19.996,63

SP-61 remont posadzki na korytarzu 15.146,32

SP-111 wymiana stolarki okiennej 15.000,00

SP-117 wymiana stolarki okiennej 15.000,00

SP-123 remont posadzki na 15.000,00

SP-124 wymiana stolarki okiennej 20.000,00

SP-124 filia wymiana stolarki okiennej 10.000,00

SP-157 remont dachu – kontynuacja 20.000,00

Żłobki

Ż-20 projekt wymiany instalacji elektrycznej 3.000,00

Ż-28 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 9.790,00

ul. Habeli, fot. P. Cz

ul. Teligi, fot. P.Cz

Ogródek Jordanowski przy  ul. Aleksandry, fot. P. Cz

opracował: Zbigniew Kożuch, Piotr Czajowski
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Pani
Barbara Bubula

Radna Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pani interpelacją w spra-
wie ochrony Drwinki, zgłoszoną na XXXIII Se-
sji Rady Miasta Krakowa w dniu 3 grudnia 2003 
r., uprzejmie informuję, że park rzeczny „Drwin-
ka” zajmuje 8. pozycją na aktualnej liście ran-
kingowej inwestycji z zakresu zieleni, pozytyw-
nie zaopiniowanej przez Komisje Rady Miasta 
Krakowa: Infrastruktury Komunalnej oraz Pla-
nowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
w 2002 r. Obszar przyszłego parku „Drwinka” 
o powierzchni 25,9 ha stanowią: 9,3 ha grun-
ty gminy, 3,2 ha grunty Skarbu Państwa oraz 
13,4 ha są to grunty prywatne.

Obecnie w realizacji są cztery parki miej-
skie a dwa kolejne z listy zostały wprowadzo-
ne do projektu budżetu na rok 2004. Przystą-
pienie do utworzenia parku „Drwinka” może 
nastąpić dopiero po zakończeniu przynajmniej 
dwóch realizowanych obecnie parków miejskich 
i sporządzeniu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla tego obszaru. W stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Krakowa przyję-
tym uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krako-
wa z dnia 16 kwietnia 2003 r. wszystkie doliny 
rzek zostały wyznaczone jako obszary, które na-
leży uporządkować i chronić w postaci parków 
rzecznych ze wzglądu na występującą wzdłuż 
nich cenną florą i faunę.

Popieram troskę młodzieży z XXXI Gim-
nazjum o utrzymanie czystości w rejonie do-
liny „Drwinki” oraz Rady i Zarządu Dzielni-
cy XII Miasta Krakowa, która podjęła kilka 
uchwał w sprawie utworzenia parku rzeczne-

Odpowiedz Prezydenta Miasta Krakowa 
na interpelacje Radnej Miasta Barbary Bobuli 

W SPRAWIE DRWINKI
go „Drwinka” i wystąpiła o jak najszybsze 
przystąpienie przez miasto do wykupu grun-
tów pod przedmiotowe zadanie inwestycyj-
ne. Merytoryczne Wydziały Urzędu, tj. Wy-
dział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska pismami nr: GO-09.BW.7632-1-8/03 
z 29 września 2003 r. i GO-09.BW.7632-1-9 
z 24 października 2003 r. oraz Wydział Skar-
bu Miasta pismem nr GS-11.0154-102/03 
z 17 września 2003 r. informowały Radę Dziel-
nicy XII, iż podjęcie działań zmierzających do 
pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 
nieruchomości wchodzących w zakres parku 
rzecznego „Drwinka” będzie możliwe dopiero 
w przypadku umieszczenia zadania w budżecie, 
stosownie do kolejności wynikającej z listy ran-
kingowej inwestycji z zakresu zieleni. Wykup 
tych nieruchomości na drodze cywilnoprawnej 
wymaga uprzedniego uzyskania przez inwesto-
ra decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (ULICP) oraz ewentualnego wy-
dzielenia geodezyjnego części działek niezbęd-
nych do realizacji inwestycji miejskiej.

W sprawie zanieczyszczenia doliny „Drwin-
ki” miasto podjęło szereg działań zmierzających 
do ustalenia źródeł zanieczyszczeń potoku i ich 
likwidacji:

Zarząd Gospodarki Komunalnej prowadzi 
prace związane z bieżącym utrzymywaniem 
koryta potoku oraz porządkowaniem „dzikich 
wysypisk”, w omawianym rejonie prowadzone 
są przez Straż Miejską częste kontrole terenu 
w zakresie lokalizacji,,dzikich wysypisk” i za-
nieczyszczenia wód.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska UMK pismem nr GO-10.PP.0717-
42/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. zwrócił się do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska o przeprowadzenie badań czystości wód 
przedmiotowego potoku.

„Słońcem malowane”

Rada Dzielnicy XII przeznaczyła na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach na terenie 
Dzielnicy kwotę 35.800 zł. Środki te rozdysponowano pomiędzy placówki oświatowe w nastę-
pujący sposób:

Szkoła Podst. Kwota Gimnazjum Kwota ZSO Kwota

24 3.000 29 3.500 ZSOI Nr 4 4.300

41 2.300 30 2.300

61 2.200 31 3.500

111 2.400 33 3.500

116 1.300

117 2.500

123 2.700

157 2.300

Piotr Czajowski

STOP burczącym brzuszkom

Bezpieczniej w Dzielnicy

Rada Dzielnicy XII podjęła uchwałę (Nr 
XXII/232/2004) przyznającą dodatkowych 
dziesięć etatów dla IV oddziału Straży Miej-
skiej przy ul. Na Kozłówce 25. Dodatkowe 
patrole Straży Miejskiej będą pojawiać się 
na ulicach dzielnicy w miejscach najbardziej 
zagrożonych. 

Piotr Czajowski

Najpiękniejszy stroik wielkanocny

W Przedszkolu Samorządowym nr 49 Wróbel-
ka Elemelka na ulicy Bieżanowskiej, odbył się 
finał ogólnopolskiego konkursu na Najpięk-
niejszą Palmę i Stroik Wielkanocny. 

W Nowym Bieżanowie odbyła się wystawa 
prac plastycznych osób niepełnosprawnych 
„Słońcem Malowane”. O tych młodych arty-
stach pisaliśmy już w Dwunastce (nr 6/2003). 
Swoją twórczość prezentowali już kilkakrot-
nie za każdym razem budząc wielkie zainte-
resowanie.  Piotr  Czajowski

Na konkurs przesłano 194 prace. Wśród 
nich 101 stanowiły palmy wielkanocne, a 93 
stroiki. Jury oceniało każdą z nich przyzna-
jąc punkty w skali od 1 do 10. P.  C z

Samoobrona dla kobiet

Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny organi-
zuje kurs samoobrony dla kobiet, prowadzo-
ny przez Straż Miejską. Zajęcia odbywają się 
w Gimnazjum nr 33, przy ulicy Rydygiera 20 
(oś Rżąka) oraz w ZSO nr 12, przy ulicy Te-
limeny (oś N. Bieżanów).  P. Cz
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Nielegalne ścieki

Wydział Gospodarki komunalnej Urzę-
du Miasta Krakowa zwrócił się do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska z prośbą o przeprowadzenie kontro-
li w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
w związku z przypuszczeniem, iż w rejonie 
rzeki Drwinki istnieje nielegalny zrzut ście-
ków do kanalizacji ściekowej. Red

Konstytucja uchwalona została 3 maja 
1791r., na Sejmie Czteroletnim. Była to pierw-
sza konstytucja w Europie a druga na świecie. 
Stanowiła próbę uzdrowienia państwa polskie-
go, ustalała podstawy ustroju nowożytnego 
w Polsce. Wprowadziła podział władz na usta-
wodawczą, wykonawczą i sądowniczą: 

Władza wykonawcza to król i Straż Praw, 
w skład której wchodzili: prymas, pięciu mini-
strów, pełnoletni następca tronu bez prawa gło-
su, marszałek sejmu. Straż Praw kierowała ad-
ministracją, podlegały jej komisje (policji, spraw 
wewnętrznych, interesów zagranicznych, woj-
ny i skarbu).

Król, przewodniczący Straży, miał prawo no-
minacji biskupów, senatorów, ministrów, urzęd-
ników, oficerów; w razie wojny sprawował na-
czelne dowództwo nad wojskiem. Ministrowie 
mieli obowiązek podpisywania każdego rozpo-
rządzenia własnoręcznie, pod kontrolą Sejmu.

Władza sądownicza została usprawnio-
na. Ministrowie i wyżsi urzędnicy odpowia-
dali przed specjalnym sądem sejmowym. Są-
downictwo szlacheckie zostało poddane sądom 
ziemiańskim. 

Postanowienia Konstytucji centralizowa-
ły państwo, znosząc odrębność między Koro-

213 rocznica uchwalenia 
pierwszej Konstytucji 

w Europie
ną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb 
i wojsko.   Za religię panującą uznano katoli-
cyzm, przy zupełnej tolerancji innych, uzna-
nych przez państwo wyznań.

Zgodnie z „Ustawą Rządową” szlachta mia-
ła zagwarantowane wszelkie prawa, wolności 
i „pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicz-
nym”. Szlachta „posesjonaci” posiadała niety-
kalność osobistą i majątkową, zapewnioną wła-
dzę nad chłopami. 

Mieszczanie– otrzymali szerokie prawa. Po-
siadający nieruchomości miejskie otrzymali nie-
malże takie same prawa jak do tej pory przy-
sługiwały tylko szlachcie. Chłopi zostali wzięci 
„pod opiekę prawa i rządu krajowego”.

Zniesiono wolną elekcję, po śmierci Stani-
sława Augusta tron miał być dziedziczny, tylko 
w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta 
miała wybierać nową dynastię. Zniosła liberum 
veto, konfederacje i instrukcje poselskie.

Uchwalona samodzielnie przez Polaków, 
bez ingerencji w nasze sprawy z zewnątrz, 
była próbą zerwania więzów zależności od ob-
cych mocarstw.

Piotr Czajowski

na podstawie: www.wiem.onet.pl, www.biblioteka.zso5.gda.pl
 (preambuła Konstytucji 3 maja)

Podziękowania dla Rady

Składam podziękowanie za sfinansowanie za-
kupu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 
6 w Krakowie z siedzibą przy ul. Aleksandry 
2 pilarek do cięcia drewna.
Wyposażenie naszej jednostki w powyższy 
sprzęt w znaczny sposób podwyższyło po-
ziom pracy ratowników jak i zdolność ope-
racyjną. Nabyty za sprawą waszej inicjatywy 
sprzęt stanowi wyposażenie samochodów ra-
towniczo-gaśniczych i w każdej chwili goto-
wy jest do zadysponowania. 
Jeszcze raz dziękuję za dowartościowanie 
pracy strażaków z Naszej jednostki poprzez 
sfinansowanie zakupu sprzętu, który stanowi 
niezbędny element wyposażenia każdego po-
jazdu pożarniczego. kpt. Leszek Markowski

Zastępcą Dowódcy JRG nr 6

fot Piotr Czajowski

Interwencja Rady Dzielnicy

Ratujmy drzewa
Rada Dzielnicy XII interweniowała w spra-

wie zasypania starych drzew w rejonie ulicy 
Podłeskiej przez przedsiębiorstwo stawiające 
tam blok mieszkalny. 

Budowlańcy wydobytą ziemią zasypali oko-
liczne drzewa, którym grozi przez to uschnię-

Uwaga absolwenci SP 24!

We wrześniu bieżącego roku Szkoła Pod-
stawowa nr 24 będzie obchodzić jubileusz 25-
lecia pracy na osiedlu Nowy Bieżanów, w bu-
dynku przy ul. Aleksandry 17. Z tej okazji pla-
nujemy m.in. wydanie niewielkiej monografii 
naszej szkoły. Zamierzamy w niej umieścić nie 
tylko informacje natury historycznej. Zależy 
nam na tym. by powstał żywy obraz szkoły, 
bogaty w różnorodne informacje.

Zwracamy się więc do Państwa – Ab-
solwentów naszej szkoły – z gorącym ape-
lem o nadsyłanie do nas wszelkich informa-
cji związanych z nauką, ze szkołą i jej atmos-
ferą, z jej nauczycielami, a przede wszystkim 
z przeżyciami, których Państwo doznali w jej 
murach. Dzięki Państwa wypowiedziom przyj-
rzymy się sobie jako szkole oraz postaramy 
się przedstawić taki jej portret, jaki Państwo 
zapamiętali.

Z radością skorzystamy z nich, tworząc 
specjalny rozdział monografii szkoły. Chętnie 
zamieścimy też informacje o Państwa „drodze 
życiowej” po opuszczeniu naszej placówki. Na 
tych wiadomościach zależy nam szczególnie.

Prosimy serdecznie o kierowanie do 
nas wszelkich informacji na nasz adres 
pocztowy: 30-837 Kraków, ul. Aleksandry 
17, internetowy: szkoła, podstawowa, nr. 
24 @ neostrada.pl lub telefonicznie: 658-
15-44. Najciekawsze wspomnienia postara-
my się zamieścić w monografii.

Z góry dziękujemy za życzliwe potrakto-
wanie naszej prośby.

Maria Czekaj – Dyrektor Szkoły

cie. Po naszej interwencji Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska UMK prze-
prowadził na miejscu kontrolę, która potwier-
dziła stan. Urząd zobowiązał władającego tere-
nem do usunięcia nawiezionej ziemi. 

Piotr Czajowski
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W lutym wstrząsnęła Nami wszystkimi 
wiadomość o planowanej przez Miasto likwi-
dacji placówek oświatowych. Wśród wskaza-
nych znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 41 im. 
Jana Kochanowskiego przy ul. Jerzmanowske-
igo na os. Prokocim Nowy. 

Rada Dzielnicy XII nie została poinformo-
wana o tych planach. Radni o całej sprawie do-
wiedzieli się z prasy. Na zwołanej nadzwyczaj-
nej sesji podjęto uchwałę wyrażającą stanow-
czy sprzeciw wobec planów likwidacji placów-
ki (Uchwała Nr XIX/198/2004, RDXII). Wy-
rażono również głębokie zaniepokojenie spo-
sobem wprowadzenie pod obrady Rady Mia-
sta Krakowa uchwały dotyczącej zamiaru li-
kwidacji SP Nr 41 w Krakowie, z pominię-
ciem opinii Rady Dzielnicy XII (Uchwała Nr 
XIX/197/2004, RDXII). 

W odpowiedzi na podjęte Uchwały Wy-
dział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa wysłał 
do Rady pismo w którym dyrektor Jacek Ma-
tuszak odniósł się do naszego sprzeciwu. Wy-
dział jako powody likwidacji szkoły podał na 
pierwszym miejscu spadek liczby dzieci uczą-
cej się w szkole, co za sobą pociąga podniesienie 
kosztów utrzymania placówki. Analiza przepro-
wadzona przez urząd wskazała, iż w bieżącym 
roku szkolnym obciążenie sal lekcyjnych w 41 
jest zbyt małe, wydatki poniesione w związku 
z prowadzeniem szkoły przekraczają średnie 
wydatki w tego typu placówkach. Dzieci, we-
dług Wydziału Edukacji, mogą uczęszczać do 
pobliskich szkół: SP 111 przy ul. Bieżanow-
skiej, SP 63 przy ul. Telimeny, SP 117 przy 
ul. Kurczaba. Odległość między tymi szkołami 
została zmierzona w linii prostej i wyniosła od 
560 do 1400 m.

Stanowczy sprzeciw Rady Dzielnicy w sprawie likwidacji SP 41

P R O T E S T !
 Statystyki wskazują, iż zainteresowanie SP 

Nr 41 nie słabnie. W roku szkolnym 2000/2001 
do szkoły uczęszczało 344 uczniów, w następ-
nych latach liczba ta wynosiła kolejno: 355, 
351i 350 w br.

 Najwięcej emocji i zarazem kontrowersji 
budzi stwierdzenie, iż dzieci mogą uczęszczać 
do innych placówek w dzielnicy. W linii prostej 
jest to odległość nieznaczna. Jednak nikt z urzę-
du nie pofatygował się, aby zobaczyć jak w rze-
czywistości wygląda dojście do wspomnianych 
szkół. Znajdują się one w znacznej odległości od 
SP nr 41. Droga do Szkoły Nr 61 wymaga przej-
ścia przez dwa parki oraz ruchliwą ulicę Prostą. 
Dotarcie do 111 zmusi dzieci do korzystania 
z dojazdu środkami komunikacji miejskiej lub 
pokonanie znacznych odległości przez dwa osie-
dla N.Prokocim i Bieżanów. Natomiast dojście 
do SP Nr 117 wymaga przejścia przez ruchliwą 
ulicę Teligi oraz tory tramwajowe. 

Szkoła Podstawowa Nr 41 jest położona 
w centrum osiedla i nawet małe dzieci mogą 
do niej dotrzeć samodzielnie i co najważniej-
sze bezpiecznie. Władzom przeszkadza jedno-
zmianowość nauki. Dzieci rozpoczynają naukę 
o godzinie 8, a kończą najpóźniej o15.30. Szko-
ła jednak nie pustoszeje po lekcjach. Odbywa-
ją się w niej zajęcia pozalekcyjne. Funkcjonuje 
tu wiele kółek zainteresowań, na które uczęsz-
cza spora grupa dzieci.

Budynek SP 41 jest jednym z najnowszych 
budynków szkolnych na terenie Dzielnicy XII. 
Posiada on bardzo dobrą bazę dydaktyczną 
w tym nowoczesną pracownię komputerową 
z 13 stanowiskami. W szkole odbywają się za-
jęcia z j.angielskiego prowadzone od pierwszej 
klasy. Z biblioteki funkcjonującej na terenie 41, 

oprócz uczniów korzystają mieszkańcy dziel-
nicy. Szkoła przy dużym zaangażowaniu gro-
na pedagogicznego oraz uczniów bierze czyn-
ny udział w konkursach organizowanych na te-
renie dzielnicy oraz miasta Krakowa. 

Na dzień dzisiejszy Rada Miasta Krakowa 
odrzuciła likwidację placówki w Prokocimiu. 
Pozostaje jednak pytanie na jak długo?. W pi-
śmie z Wydziału Edukacji UMK pada stwier-
dzenie „przeprowadzone analizy jednoznacz-
nie wskazują jednak na konieczność przepro-
wadzenia racjonalizacji sieci szkół w tym re-
jonie”. Bez wątpienia Wydział jest przeświad-
czony o konieczności zmniejszenia liczby pla-
cówek oświatowych w naszej dzielnicy. Jeśli 
nie SP 41 to inną. Dziś wygraliśmy „bitwę” ale 
„wojna” nadal trwa. Za rok czeka nas najpraw-
dopodobniej nowa walka o nasze szkoły.

W dygresji nasuwa mi się pytanie, czy 
w XXI wieku, dobie nauki likwidacja szkół to 
dobre rozwiązanie? Żyjemy w czasach, w któ-
rych olbrzymią rolę odgrywa wiedza    i wy-
kształcenie. Nie wydaje się aby likwidacja szkół 
była korzystna dla naszych dzieci, a tym samym 
dla ich przyszłości. 

Gdy ja chodziłem do podstawówki było nas 
w klasie ponad 40 osób. Słyszało się wówczas, 
iż ideałem są małe klasy, kilkunasto osobowe 
w których nauczyciel może więcej uwagi po-
święcić każdemu dziecku z osobna. Wówczas 
małe klasy były ideałem dydaktycznym. Dziś 
gdy doczekaliśmy się takiego stany rzeczy oka-
zuje się, iż czynniki ekonomiczne wskazują na 
co innego. Zastanawiam się czy naprawdę nie 
ma innej możliwości oszczędności?

Odpowiedz na to pytanie pozostawię pań-
stwu.  Piotr Czajowski

Dzielnicowa Liga Piłki Siatkowej
Dwunastka górą

Trwają rozgrywki Dzielnicowej Ligi Piłki 
Siatkowej, pod patronatem przewodniczą-
cego Rady Miasta Krakowa. Drużyna naszej 
dzielnicy wygrała już pierwsze mecze. Finał 
rozgrywek będzie miał miejsce w maju. 
P. Cz

19-go listopada 2003 r. społeczność Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących Integracyj-
nych nr 4 obiegła wiadomość, iż główna na-
groda w postaci Multimedialnej Pracowni 
Językowej w corocznej akcji, organizowanej 
przez hipermarket Tesco pt. Tesco dla szkół, 
przypadła w udziale ZSOI nr 4 przy ul. Żabiej 
20. Byliśmy najlepsi spośród 35 szkół! Punk-
ty za zakupione w hipermarkecie produkty od-
dawaliśmy wszyscy, tzn. uczniowie, rodzice 
uczniów, nauczyciele oraz mnóstwo osób ro-
biących zakupy w Tesco. Wreszcie nadszedł 
ten dzień – 6-go lutego 2004 r. została od-
dana do użytku pierwsza w naszej szkole (i 
mamy nadzieję, że nie ostatnia) Multimedial-
na Pracownia Językowa! W jej skład wcho-
dzą 24 stanowiska uczniowskie, stanowisko 
nauczycielskie, słuchawki, mikrofon, telewi-
zor, odtwarzacz DVD, rzutnik pisma, magne-
tofon dwukasetowy. Z dobrodziejstw najno-

Wielkie otwarcie

wocześniejszej techniki będą teraz mogli ko-
rzystać uczniowie naszego zespołu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, 
które oddały punkty na naszą szkołę.

Marianna Jarguz-Cholewa ZSOI nr

NIE!  dla spekulantów
 0-801 305 305

W związku z wejściem polski do UE, NBP 
uruchomił infolinię pod którą można składać 
informacje o nieuczciwych podwyżkach cen. 
Proszę telefonować, jeśli zauważycie Pań-
stwo podejrzane ruchy cen, tłumaczone na-
szym przystąpieniem do Wspólnoty. Pracow-
nicy NBP czekają codziennie od 8 do 16. 
Przeciwstawmy się nieuczciwym handlow-
com. Piotr Czajowski 


