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130 LAT BIEŻANOWSKIEJ SZKOŁY

w tym roku Szkoła Podstawowa w Bie-
żanowie obchodzi Jubileusz 130-lecia swojej 
działalności.

Początki oświaty w Bieżanowie sięgają 
już XiV wieku, kiedy to utworzono szkółkę 
parafialną.v najstarsze zachowane protokoły 
wizytacyjne, w których znajdują się wzmianki 
o szkole w Bieżanowie pochodzą już z XVii 
wieku.

w 1876 roku została utworzona jednokla-
sowa szkoła ludowa. 

Historia Szkoły Podstawowej Nr 124

Pierwsza wojna światowa przerwała pracę 
szkoły. w tym czasie budynek szkolny pełnił 
funkcję szpitala wojskowego.

rok 1918 przyniósł odrodzenie się placówki 
w Bieżanowie. Szkoła działał najpierw jako 
pięcioklasowa a następnie siedmioklasowa.

w 1933 roku oddano do użytku nowy budy-
nek dla szkoły przy ulicy Sucharskiego.

kolejna wojna światowa przerywa pracę 
w szkole. Budynek placówki stał się kwaterą 
wojsk niemieckich. 

nauka nie została jednak zaprzestana. 
Dzięki ofiarności i odwadze bieżanowskich 
nauczycieli była kontynuowana na tajnych 
kompletach. 

1945 roku szkołą ponownie odradziła się. 
w latach sześćdziesiątych utworzono dwie 
placówki: SP nr 1 i SP nr 2. na przełomie 1974 
i 1975 ponownie je połączono w jedną placów-
kę. Szkoła za swojego patrona przyjęła marię 
Skłodowskiej -curie.

Piotr Czajowski

30 listopada odbyła się Gala Jubileuszowa z 
okazji 130-lecia Szkoły Podstawowej nr 124.

Po uroczystej mszy Świętej, w budynku 
szkoły odbyła się uroczysta gala. Placówce zo-
stał przekazany sztandar, który ufundowała spo-
łeczność Bieżanowa. Uczniowie przygotowali 
niezwykłe przedstawienie, które przypomniało 
historię szkoły. 

w uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele Urzędu miasta krakowa, małopolskiego 
kuratorium oświaty, związków zawodowych 
oraz społeczność Bieżanowa.

Swoją szkołę wspominali jej dawni ucznio-
wie min. Stanisław Dziob - Przewodniczący 
rady Dzielnicy Xii oraz zygmunt Szewczyk 
- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa.

Piotr Czajowski

Jubileusz SP 124
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WYNIKI WYBORÓW  
DO RADY DZIELNICY XII

V KADENCJA
okrĘG nr 1
Liczba uprawnionych do głosowania: 2929
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 933
Liczba kart wyjętych z urny: 933
Frekwencja: 31.85%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 933
Liczba głosów nieważnych: 19

pozycja  
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. BaSTer PaULina 20

2. cHoJnacki micHał 329

3. mazUr właDySław  92

4. oSUcH JózeF 194

5. PacUra BarBara 186

6. TyLek małGorzaTa 93

okrĘG nr 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2826
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 1123
Liczba kart wyjętych z urny: 1123
Frekwencja: 39.74%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 1123
Liczba głosów nieważnych: 16

Pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. DzioB STaniSław 700

2. JaGLarz zoFia 151

3. JoŃca raFał 174

okreG nr 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2826
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 1123
Liczba kart wyjętych z urny: 1123
Frekwencja: 39.74%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 1123
Liczba głosów nieważnych: 16

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. cieŚnikowSki GrzeGorz 65

2. czoPik DanUTa 260

3. kożUcH zBiGniew 463

4. krawczyk krzySzToF 38

5. kUmon STaniSław 256

6. SzwaGrzyk maTeUSz 25

okrĘG nr 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2864
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 906
Liczba kart wyjętych z urny: 905
Frekwencja: 31.63%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 905
Liczba głosów nieważnych: 20

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. BieŃ PaTrycJa 275

2. ciSowSki marcin 147

3. czaJowSki PioTr 231

4. PaLUSzkiewicz JakUB 20

5. STanUcH-kaGize Bożena 77

6. wiTkowicz JUSTyna 135

okreG nr 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 2661
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 800
Liczba kart wyjętych z urny: 799
Frekwencja: 30.06%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 799
Liczba głosów nieważnych: 8

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. JałocHa PioTr 185

2. krUPa JoLanTa 103

3. LeŚniak BarBara 150

4. maJerczak micHał 298

5. ryŚ wieSław 55

okreG nr 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 2986
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 928
Liczba kart wyjętych z urny: 928
Frekwencja: 31.08%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 928
Liczba głosów nieważnych: 13

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. kowaLik JoLanTa 331

2. oLeJak iwona 76

3. PiSkorz monika 258

4. PoPieL JoLanTa 140

5. SeyrLHUBer zoFia 33

6. wĘGrzyn mieczySław STaniSław 77

okreG nr 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 2820
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 815
Liczba kart wyjętych z urny: 814
Frekwencja: 28.90%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 814
Liczba głosów nieważnych: 23

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. BieLaŃSka kaTarzyna 321

2. JaniSzewSka HaLina 189

3. LaSoTa mieczySław 281
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okrĘG nr 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 3059
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 962
Liczba kart wyjętych z urny: 961
Frekwencja: 31.45%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 961
Liczba głosów nieważnych: 14

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. DzieDzic aDam 161

2. kowaL wacław 59

3. maDeJ anDrzeJ 118

4. SoLarz aGnieSzka 283

5. zaDwórny JanUSz 326

okrĘG nr 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 2505
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 747
Liczba kart wyjętych z urny: 744
Frekwencja: 29.82%
Liczba kart nieważnych: 1
Liczba kart ważnych: 743
Liczba głosów nieważnych: 14

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. kania eLżBieTa 194

2. koraB cHrzanowSki mariUSz 272

3. PoDGórSka iwona 97

4. ŚwiĘcH woJciecH

okrĘG nr 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 2843
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 1010
Liczba kart wyjętych z urny: 1010
Frekwencja: 35.53%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 1010
Liczba głosów nieważnych: 16

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. Błąkała czeSław 132

2. Grząka ewa 87

3. JaGoDyŃSki ireneUSz 72

4. kUŚ JózeF 24

5. maDeJ anToni 240

6. waLawenDer marek 270

7. zaJąc wieSław 169

okrĘG nr 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 2695
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 725
Liczba kart wyjętych z urny: 725
Frekwencja: 26.90%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 725
Liczba głosów nieważnych: 29

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. JeLonek kazimiera 422

2. LeLo marek 274

okrĘG nr 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 2083
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 727

Liczba kart wyjętych z urny: 727
Frekwencja: 34.90%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 727
Liczba głosów nieważnych: 7

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. krzanik właDySława 61

2. kUcia mariUSz 81

3. neGrey Jan 33

4. reGUła krzySzToF 251

5. SzoSzkiewicz Jan 100

6. woJciecHowSki PioTr 194

okrĘG nr 13
Liczba uprawnionych do głosowania: 2246
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 780
Liczba kart wyjętych z urny: 779
Frekwencja: 34.73%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 779
Liczba głosów nieważnych: 7

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. BUcHeLT raFał 285

2. Gaik TomaSz 176

3. kowaLSka maria 157

4. łoPaTa marek 154

okrĘG nr 14
Liczba uprawnionych do głosowania: 2273
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 924
Liczba kart wyjętych z urny: 924
Frekwencja: 40.65%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 924
Liczba głosów nieważnych: 16

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. aDamek-Baran anna 210

2. cHoDorowSki JaroSław 173

3. kania Jerzy 44

4. PierGieS TomaSz 286

5. PiLcH BarBara 49

6. PoLowiec eDwarD 146

okrĘG nr 15
Liczba uprawnionych do głosowania: 1997
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 626
Liczba kart wyjętych z urny: 626
Frekwencja: 31.35%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 626
Liczba głosów nieważnych: 10

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. cHUDzik Jan 105

2. JaGLarz aLekSanDer 124

3. kwiaTkowSki DawiD 229

4. maJcHer-LeGawiec UrSzULa 83

5. STacHów TomaSz 33

6. SyGneT wieSław 42

Dokończenie na str. 8
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To oczywiście nie żart. Dla dzieci nie ma 
rzeczy niemożliwych. Lajkonik – bo to legen-
darna, krakowska postać,  a bieguny – bo ma być 
patronem, bohaterem dzieci z Samorządowego 
Przedszkola nr 87 w krakowie, które kultywuje 
tradycje regionu krakowskiego.  

Do nadania imienia Przedszkolu, wszyscy 
przygotowywaliśmy się od dawna. nazwa „Laj-
konik” została wyłoniona w drodze konkursu. 
cała nasza mała społeczność (dzieci, rodzice, 
pracownicy przedszkola) miała możliwość 
wyrażenia swojego zdania. kandydatura Laj-
konika wygrała z Szewczykiem Dratewką i 
Stanisławem wyspiańskim.  

Uroczystość nadania imienia została poprze-
dzona zorganizowaniem międzyprzedszkolnego 
konkursu plastycznego „kraków w literaturze 
i sztuce”. Piękne prace plastyczne stanowiły 

LAJKONIK NA BIEGUNACH 
 

doskonałe tło do przybliżenia dzieciom wartości 
naszego regionu. 

nadanie imienia odbyło się 8 czerwca 2006 
roku w ogrodzie przedszkolnym. Uświetniło 
ją swoją obecnością wielu szacownych gości. 
Po powitaniu wszystkich zebranych i odczy-
taniu Uchwały rady miasta krakowa, dzieci 
zaprezentowały program artystyczny „na kra-
kowskim rynku”. kolejno, splendoru swoim 
występem dodał Ludowy zespół  Pieśni i Tańca 
„krakowiak” pod dyrekcją p. aldony Skoczek 
oraz Lajkonik, w postać którego wcielił się 
tancerz baletu opery krakowskiej p. łukasz 
wadowski. 

na zakończenie – wiele niespodzianek: 
pękające balony, sypiące się słodycze, tańce  
- żart. a wszystko na tle logo Przedszkola i w 
towarzystwie Lajkonika...

nie bez znaczenia była również aprobata i 
życzliwość rodziców, za którą im serdecznie 
dziękujemy!

oczywiście nie koniec na tym , bowiem by 
uczcić to wydarzenie w pierwsza rocznicę tj 
8.06.2007 mamy zamiar przygotować imprezę 
plenerową w naszym ogrodzie, której punktem 
kulminacyjnym będzie ogólnopolski konkurs 
plastyczny pt. „ z Lajkonikiem po krakowie 
”,któremu patronować będzie dyr. U. Sokół. 
Proponujemy rysowanie kredą na asfalcie, 
tradycyjne prace plastyczne oraz duże formaty 
na murach naszego przedszkola. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej zabawy.

Dyrektor U. Sokół  
i nauczycielki Mariola Szkoła, Elżbieta Bielak

Samorządowe Przedszkole nr 87 „Lajkonik”

Stało się już tradycją, iż w naszym przed-
szkolu zajęcia plenerowe są okazją do kształto-
wania wielu postaw w tym i małego ekologa.

ekOLOgIa – nauka o wzajemnym od-
działywaniu populacji ludzkich i środowiska 
zajmująca się badaniem czynników powo-
dujących degradację środowiska naturalnego 
oraz skutkami ich oddziaływania na rozwój 
biologiczny człowieka.

w dniu 15.09.2006 r. – w ramach akcji 
„SPrząTanie ŚwiaTa” po raz kolejny 
dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 87 
„Lajkonik” wspólnie z dyrektor U. Sokół oraz 
pracownikami przedszkola porządkowały swoją 
najbliższą okolicę, osiedle oraz rejon rzeczki 
Drwinki na odcinku pasa zieleni przyległego 
do osiedla kozłówek.

nauczycielki z przedszkola wykorzystały 
te plenerowe zajęcia do kształtowania postaw 

PRZEDSZKOLAKI SPRZĄTAJĄ ŚWIAT
proekologicznych swoich wychowanków ,co nie 
jest zadaniem łatwym .nie wystarczy bowiem 
dostarczyć wiedzy i wytworzyć pozytywne 
nastawienie, to jeszcze nie przełoży się na 
pożądaną przez nas postawę proekologiczną, 
gdyż każda pełna postawa składa się z trzech 
komponentów:

intelektualnego = poznawczy
emocjonalnego = motywacyjny
behawioralnego = działaniowy

reasumując: wiedzę i działanie należy 
zaopatrzyć w element emocjonalny.

Podstawą będzie tu więc wiedza o społe-
czeństwie i przyrodzie ,ale nie tylko informacje 
wyjaśniające , ale i oceny i odpowiedzi na pyta-
nia: jak postępować? jakim być?

czy to zachowanie będzie dobre ?
ważna staje się więc ocena zachowań. Te 

komponenty pozwolą nam na wykorzystanie 

wiedzy i umiejętności do modyfikacji postępo-
wania, co jest tożsame z słownikową definicją 
postawy:

pOStaWa – jedno z podstawowych pojęć 
psychologii społecznej i socjologii rozumiane 
jako względnie trwała dyspozycja przejawia-
jąca się w zachowaniach , których cechą jest 
pozytywny stosunek emocjonalny do jakiegoś 
przedmiotu, osób lub sytuacji.

analizując w ten sposób pojęcie postawy, 
wierzę, iż u naszych wychowanków dokonała 
się oczekiwana zmiana zachowania, wiodąca 
do kształtowania postawy „MaŁegO ekO-
LOga”.

 
 Nauczycielki Przedszkola Nr 87

Tekst: Mariola Szkoła

W dniu zaduszek, w czas jesieni
Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni,
Małe lampki – znak żałoby.
Światła cmentarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.

w. Broniewski

w ten szczególny dzień wszyscy analizuje-
my sens życia i zadajemy sobie trudne filozo-
ficzne pytania. Dla czynnego nauczyciela takim 
pytaniem jest: Jak pracować z dziećmi, na jakich 
emocjach bazować? – by stworzyć społeczeń-
stwo refleksyjne, odnoszące się z szacunkiem 

„ZADUSZKI”
nie tylko do tego, co sami stworzyli lecz i tego 
co zastali. w dobie drapieżnego i agresywnego 
świata „pośpiechu” zdanie to nie jest łatwym. 
Bowiem na kształtowanie postaw w wieku 
przedszkolnym mają wpływ potrzeby i związane 
z nimi emocje, naśladownictwo osób bliskich 
i wytworzone nawyki. niech więc stanie się 
nawykiem czynne uczestnictwo naszych dzieci 
w odwiedzaniu bliskich na cmentarzach, rodzin-
nych rozmowach, nostalgii i tęsknocie, która jest 
naszym udziałem. Bowiem w tworzeniu postaw 
wyróżnia się następujące momenty:
– pierwszy kontakt z przedmiotem postawy, 

powstanie związku;
– utrwalenie związku;
– rozbudowa związku;
– włączenie nowego związku w system postaw.

Pierwszy kontakt z przedmiotem postawy 
może być bezpośredni lub pośredni, jednak w 
wieku przedszkolnym efektywniejsze i cenniej-
sze są kontakty bezpośrednie, umożliwiające 
poznawanie wielozmysłowe. związek ten musi 
być wielokrotnie utrwalany i wzbogacany 
poprzez gromadzenie informacji o nim, czy 
uczuciowe wzmocnienie.

Ja wierzę, iż udział emocji, zgodnie z 
podstawowymi ogniwami procesu nauczania 
– uczenia się w. okonia będzie tu czynnikiem 
determinującym trwałe ukształtowanie oczeki-
wanych postaw.

wykorzystajmy więc to refleksyjne świę-
to do celów edukacyjnych. Sięgnijmy po 
wrażliwość najmłodszych. rozwijajmy ich 
inteligencję emocjonalną. Pozwólmy sobie na 
wzruszenie, tęsknotę i pokażmy jak pięknie takie 
dni można przeżyć.

Mariola Szkoła
Nauczyciel Samorządowego Przedszkola nr 87
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uchwała nr LXiV/680/2006 

Dotyczy: zadań powierzonych na rok 2007 w 
zakresie problematyki osób niepełnosprawnych.

na podstawie § 6 ust 3 Statutu Dzielnicy 
Xii stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały 
nr LXVii/660/96 rady miasta krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu 
działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik 
Urzędowy województwa małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278) w związku z § 
1 pkt 7 Uchwały nr XXXi/232/99 rady mia-
sta krakowa z dnia 6 października 1999 r. w 
sprawie powierzenia dzielnicom kompetencji 
decyzyjnych przy wyborze szczegółowych za-
dań w określonych dziedzinach ( z późniejszymi 
zmianami) rada Dzielnicy Xii miasta krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1

anuluje się Uchwałę nr LVii/594/2006 
rady Dzielnicy Xii z dnia 13 czerwca 2006 r. 
dotyczącą przeznaczenia środków finansowych 
w celu przygotowania kompleksowego projektu 
likwidacji barier architektonicznych w placów-
kach oświatowych.

§ 2

Przeznacza się środki finansowe w wysokości 
20 000 zł w ramach zadań powierzonych na 2007 
rok w zakresie problematyki osób niepełnospraw-
nych celem likwidacji barier architektonicznych 
oraz dostosowania placówki dla potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych w Przedszkolu integracyj-
nym nr 28 przy ul. mała Góra w krakowie. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

uchwała nr LXiV/ 681/2006 

Dotyczy: wydania opinii odnośnie wa-
runków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 
działkach nr 139, 140 obr. 56 Podgórze przy 
ulicy Jerzmanowskiego w krakowie.

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 
działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik 
Urzędowy województwa małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278) w odpowiedzi 
na pismo aU—2-3.JDe. 7331-1520/06 z dnia 
20 września 2006 r. rada Dzielnicy Xii miasta 
krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

 opiniuje się negatywnie inwestycję pn. Bu-
dowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
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na działkach nr 139, 140 obr. 56 Podgórze przy 
ulicy Jerzmanowskiego w krakowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

UzaSaDnienie:
negatywna opinia wynika z dużej inten-

sywności zabudowy nowego Prokocimia oraz 
planów Dzielnicy Xii zagospodarowania tego 
rejonu pod Park aleksandry- ii etap.

uchwała nr LXiV/ 682/2006 

Dotyczy: wydania opinii odnośnie wa-
runków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z gara-
żem podziemnym na działkach nr 137, 138, 139, 
140, 405, 406, 407, obr. 56 Podgórze oraz nr 
203/11, 204/6 obr 55, Podgórze wraz z dojazdem 
przy ul. Jerzmanowskiego w krakowie. 

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 
działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik 
Urzędowy województwa małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278) w odpowiedzi 
na pismo aU—2-3.JDe. 7331-1521/06 z dnia 
20 września 2006 r. rada Dzielnicy Xii miasta 
krakowa uchwala, co następuje:

 § 1

 opiniuje się negatywnie inwestycję pn. Bu-
dowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 
garażem podziemnym na działkach nr 137, 138, 
139, 140, 405, 406, 407, obr. 56 Podgórze oraz 
nr 203/11, 204/6 obr 55, Podgórze wraz z dojaz-
dem przy ul. Jerzmanowskiego w krakowie. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

UzaSaDnienie:
negatywna opinia wynika z dużej inten-

sywności zabudowy nowego Prokocimia oraz 
planów Dzielnicy Xii zagospodarowania tego 
rejonu pod Park aleksandry - ii etap.

uchwała nr LXiV/ 683/2006 

Dotyczy: wydania opinii odnośnie warun-
ków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem 
podziemnym na działkach nr 134,135,136,137, 
138, 139, 405, 406, 407, obr. 56 Podgórze oraz 
nr 203/11, 204/6 obr 55, Podgórze wraz z dojaz-
dem przy ul. Jerzmanowskiego w krakowie. 

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 
działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik 
Urzędowy województwa małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278) w odpowiedzi 
na pismo aU—2-3.JDe. 7331-1522/06 z dnia 
20 września 2006 r. rada Dzielnicy Xii miasta 
krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

 opiniuje się negatywnie inwestycję pn. 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego z garażem podziemnym na działkach 
nr 134,135,136,137, 138, 139, 405, 406, 407, 
obr. 56 Podgórze oraz nr 203/11, 204/6 obr 55, 
Podgórze wraz z dojazdem przy ul. Jerzmanow-
skiego w krakowie. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

UzaSaDnienie:
negatywna opinia wynika z dużej inten-

sywności zabudowy nowego Prokocimia oraz 
planów Dzielnicy Xii zagospodarowania tego 
rejonu pod Park aleksandry - ii etap.

uchwała nr LXiV/684/2006 

Dotyczy: uruchomienia kładki nad torami 
kolejowymi w Prokocimiu

na podstawie § 4 pkt 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 
działania 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 do Prezydenta miasta krako-
wa o podjęcie natychmiastowych działań zmie-
rzających do uruchomienia kładki nad torami 
kolejowymi w Prokocimiu wspólnie z PkP.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

UzaSaDnienie:
kładka nad torami kolejowymi w Prokoci-

miu była miejscem często użytkowanym przez 
pieszych zmierzających do pracy lub odpoczy-
wających nad zbiornikiem Bagry. obecnie ruch 
pieszy obywa się w poprzek torów kolejowych, 
których na stacji towarowej jest ponad 20. 
zagraża to bezpieczeństwu i dlatego należy 
podjąć jak najszybsze rozmowy z PkP zmie-
rzające do uruchomienia kładki zanim dojdzie 
do nieszczęścia
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okrĘG nr 16
Liczba uprawnionych do głosowania: 2111
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 944
Liczba kart wyjętych z urny: 945
Frekwencja: 44.72%
Liczba kart nieważnych: 1
Liczba kart ważnych: 944
Liczba głosów nieważnych: 11

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. FiJałkowSka Grażyna 519

2. STaŃczyk zBiGniew 230

3. woLak marTa 48

4. ŚLUSarek anna 136

okrĘG nr 17
Liczba uprawnionych do głosowania: 2236
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 717
Liczba kart wyjętych z urny: 715
Frekwencja: 32.07%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 715
Liczba głosów nieważnych: 12

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. BaTor wiToLD 87

2. BiaLik JaroSław 224

3. GwiazDa aGaTa 146

4. ŚLiwiŃSki TaDeUSz 246

okrĘG nr 18
Liczba uprawnionych do głosowania: 2060
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 646
Liczba kart wyjętych z urny: 645
Frekwencja: 31.36%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 645
Liczba głosów nieważnych: 7

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. czecHowSki Henryk STaniSław 24

2. LeLo ewa 56

3. markowicz wieSław 217

4. mróz ewa 57

5. oSTrowSki anDrzeJ 61

6. PoLak emiLia 57

7. reczyŃSki BarTłomieJ 166

okrĘG nr 19
Liczba uprawnionych do głosowania: 2143
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 575
Liczba kart wyjętych z urny: 575
Frekwencja: 26.83%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 575
Liczba głosów nieważnych: 18

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. koT BoGUSław 173

2. róG STaniSława 191

3. TaTarczUk krzySzToF 193

okrĘG nr 20
Liczba uprawnionych do głosowania: 2389
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 711
Liczba kart wyjętych z urny: 711
Frekwencja: 29.76%
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba kart ważnych: 711
Liczba głosów nieważnych: 16

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. HołUJ maria anTonina 254

2. SzmiGieL TaDeUSz 103

3. SzoSTek kinGa 103

4. wirTeL anDrzeJ 235

okreG nr 21
Liczba uprawnionych do głosowania: 2324
Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom: 770
Liczba kart wyjętych z urny: 767
Frekwencja: 33.13%
Liczba kart nieważnych: 8
Liczba kart ważnych: 759
Liczba głosów nieważnych: 9

pozycja 
na liście nazwisko i imię ilość głosów

1. GąDor BarToSz 268

2. Jamro TaDeUSz 51

3. JaSnoS wacław 30

4. mUzyk aLina 56

5. PerłowSka maGDaLena 92

6. PoLLak Jacek 34

7. wiaTrowSki PioTr 219

WYNIKI WYBORÓW  
DO RADY DZIELNICY XII

V KADENCJA
Dokończenie ze str. 5


