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DZIEŃ WSZYSTKICH DZIECI
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem wszystkich dzieci na całym świecie. Jest ono obcho-

dzone od ponad pół wieku i już teraz chyba żadne polskie dziecko nie wyobraża sobie kalendarza bez tej,
jakże ważnej daty 1 czerwca. Dzień Dziecka lub Dzień Praw Dziecka – to druga nazwa tego święta, został
ustanowiony po to aby przypominał dorosłym o tym że dziecko nie jest przedmiotem, ma prawo do życia,
ochrony i pomocy a wszystko to jest gwarantowane Deklaracją Praw Dziecka, które głosi : „Mężczyźni i ko-
biety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego
i stwierdzają, że ciążą na nich, bez względu na rasę, narodowość i wyznanie – wyspecyfikowane następ-
nie obowiązki”. Dobrym podsumowaniem praw dziecka jest tekst zamieszczony w materiałach kampanii
„Dzieciństwo bez przemocy”. Niech stanie się ono mottem wszystkich nas dorosłych:

Szanuj mnie, żebym szanowała innych
Wybaczaj, żebym umiała wybaczać
Słuchaj, żebym umiała słuchać
Nie bij, żebym nie biła
Nie poniżaj, żebym nie poniżała
Rozmawiaj ze mną, żebym umiała rozmawiać
Nie wyśmiewaj 
Nie obrażaj
Nie lekceważ
Kochaj mnie, żebym umiała kochać
UCZĘ SIĘ ŻYCIA OD CIEBIE

Jak co roku i tym razem Klub Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” oraz
Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” postanowili uczcić to wielkie święto szykując wszystkim
dzieciom wiele ciekawych atrakcji. Impreza została przeniesiona na niedzielę 30 maja, po to aby mogło
z niej skorzystać jak najwięcej dzieci. Tego dnia dopisywała wspaniała pogoda co przełożyło się na dobre
nastroje zarówno dzieci jak i prowadzących konkursy. Przed budynkiem SM „Nowy Prokocim” od samego
rana z głośników rozbrzmiewała muzyka, a przybywające dzieci mogły się zapisywać do poszczególnych
konkurencji w specjalnym „Biurze konkursowym” (fot. 1). Chętnych nie brakowało , szczególnym powo-
dzeniem cieszył „Cross rowerowy „oraz „Bieg na przełaj” zwycięzcy których otrzymali poza nagrodami
rzeczowymi i upominkami puchary ufundowane przez Pana Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy
Prokocim” oraz Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”. Nie obyło się też bez drobnych problemów
technicznych z pojazdami (fot. 2) jednak solidarność wśród uczestników oraz działanie zgodne z zasadą
„fair play” pozwoliło na szybkie rozpoczęcie konkurencji. Jak co roku dużym powodzeniem cieszył się
konkurs plastyczny (fot. 3) w którym wzięło udział aż 60 dzieci. Tego dnia każdy mógł wybrać coś dla sie-
bie bo po za konkursami, można było przejechać się na prawdziwym koniku a na placu stanęła dmu-
chana zjeżdżalnia i wóz strażacki (fot. 4) 

Szczególne podziękowania za wsparcie finansowe oraz pomoc i zaangażowanie w organizację
 imprezy kierujemy do Zarządu SM „Nowy Prokocim” oraz Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”
reprezentowanego przez Pana Prezesa Mieczysława Lasotę, oraz wszystkim tym, dzięki którym ten dzień
stał się naprawdę wesoły i wyjątkowy. 

Paulina Czuryłowska
Specjalista ds. organizacyjnych



W Gimnazjalnej Lidze Koszykówki Chłopców .
1/ Gimnazjum Nr 29.
2/ Gimnazjum Nr 33.
3/ Gimnazjum Nr 30

W Gimnazjalnej Lidze Koszykówki Dziewcząt.
1/ Gimnazjum Nr 33
2/ Gimnazjum Nr 29
3/ Gimnazjum Nr 32

W Gimnazjalnej Lidze Siatkówki Chłopców.
1/ Gimnazjum Nr 32.
2/ Gimnazjum Nr 29.
3/ Gimnazjum Nr 33.
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WYDARZYŁO SIĘ
w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim i nie tylko…

31 V Wizja lokalna w „Parku Aleksandry” dotycząca ogrodzenia części
Parku

1 VI Przegląd ogródków jordanowskich
13 VI Dni Prokocimia 
15 VI Spotkanie z mieszkańcami w SP 124 (tematem były sprawy

związane z powodzią)
17 VI Spotkanie z mieszkańcami Rżąki

24 VI Dokonano odbioru chodnika w rejonie ul. Okólnej 28
26 VI Koncert „Orkiestra Synfonnietta Cracovia” w parafii „Miłosierdzia

Bożego” w Nowym Prokocimiu 
28 VI Zakończono prace przy dachu w Przedszkolu Nr 176.

Opracowanie 
Zbigniew Kożuch

Ogrodzenie w Parku Aleksandry
W dniu 31 V na wniosek Rady Dzielnicy XII odbyło się spotykanie

w sprawie ogrodzenia Parku. Na spotkanie przybyli przedstawiciele
 Wydziału Architektury UMK, ZIKTU, Rady Dzielnicy XII, oraz przedstawiciele
inwestora. Na spotkaniu ustalono, że ogrodzenie powstało bez zgłoszenia
do wydziału architektury. Członkowie Rady Dzielnicy XII poinformowali, że
teren ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego – określany jest jako zieleń publiczna. Przedstawiciele Rady Dziel-

nicy XII poinformowali, że wystąpią ponownie do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o stwierdzenie czy wyżej wymienione ogrodzenie
jest zgodne z prawem. (według przedstawicieli Rady Dzielnicy XII inwestor
naruszył ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
Obecni na spotkani przedstawiciele inwestora odmówili podpisania proto-
kołu ze spotkania. 

Zbigniew Kożuch

Postulaty Powodziowe

Zakończenie rozgrywek

Postulaty przedstawione przez mieszkańców w związku z powodzią
na spotkaniu w dniu 15 06 2010 

Opis powodzi osiedla Bieżanów maj-czerwiec 2010
W dniach 16, 17, i 18 maja br. oraz 2, 4 czerwca nasze osiedle –

Bieżanów oraz Złocień zalewane były rzeką Serafą. Każdego z w/w dni rzeka
wychodziła ze swojego koryta po obfitych opadach deszczu zalewając
nasze osiedla. Po kilku – kilkunastu godzinach woda odchodziła zostawiając
obraz zniszczenia, mnóstwo mułu, zalane domy, budynki gospodarcze
i zniszczone ogrody.

Pięciokrotne zalewanie Bieżanowa przez Serafę jest efektem wielu lat
zaniedbań na polu działań przy oczyszczaniu i regulacji koryta tej rzeki.

Przyczyny ciągłego zagrożenia Bieżanowa powodzią są naszym zda-
niem następujące:
– od 1998/99 roku koryto rzeki i jej brzegi nie były konserwowane, czy

choćby oczyszczane z zarośli i przetamowań na całej długości,
– brak nadzoru administracji rządowej i samorządowej nad zrzutem wód

od zalewni Serafy (także na terenie Wieliczki, a w rejonie Bieżanowa do
potoku Malinówka, biegnącego wzdłuż autostrady A4) przez podmioty
gospodarcze, komunalne, względnie osoby prawne,

– brak kanalizacji burzowej, co sprawia, że po każdym większym deszczu
tworzą się zastoiska wodne sumujące się dramatycznie z powodzio-
wymi wezbraniami rzeki,

– całkowicie zaniedbano istniejące tu przed laty przydrożne rowy
 odwadniające, istniejące wzdłuż ulic ich fragmenty są wypłacone, prze-
pusty pod jezdniami zatkane, część rowów po prostu zasypano w cza-
sie robót drogowych, a ich zachowane fragmenty nie mają obecnie
odpływu!
Mamy świadomość iż nasze problemy na tle wydarzeń powodziowych

w naszym kraju nie rysują się szczególnie dramatycznie, lecz proszę mieć
świadomość skali naszego nieszczęścia. Wiele wskazuje na to, że gdyby
większą uwagę poświęcić Serafie deszczowej w górnych, często nowych
dopływach taka sytuacja nie miałaby miejsca.

Rozbudowa infrastruktury drogowej i mieszkalnej w tym rejonie nie
poszła w parze z należną opieką nad Serafą i jej dopływami, prosimy o nie-
zwłoczne przystąpienie do działań doraźnych ale i budowania dalekow-
zrocznej polityki rzecznej dla naszej okolicy.

Z wyrazami szacunku 
mieszkańcy Bieżanowa

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Małopolskiego Związku Melioracji
i Urządzeń Wodnych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 Wydział Bezpieczeństwa UMK, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu, oraz Rady Dzielnicy XII zobowiązali się odnieść do postulatów przed-
stawionych przez mieszkańców do 15 VII . 

W ramach programu „Bezpieczny Kraków” realizowanego od wielu lat
przez Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny Dzielnicy XII Miasta Krakowa
w dniach 08-09 czerwca 2010 r. w auli Gimnazjum Nr 33 zostały podsumo-
wane oraz uroczyście zakończone rozgrywki sportowe ligi międzyszkolnej
edycji roku szkolnego 2009/2010 r.:

W Lidze Podstawówek – Piłka Halowa Chłopców.
1/ Szkoła Podstawowa Nr 117.
2/ Szkoła Podstawowa Nr 148.
3/ Szkoła Podstawowa  Nr 24

W Lidze Podstawówek – Koszykówka Dziewcząt.
1/ Szkoła Podstawowa  Nr 41.
2/ Szkoła Podstawowa  Nr 157.
3/ Szkoła Podstawowa  Nr 123. dokończenie na stronie 5
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W czasie czerwcowej Sesji Rady Dzielnicy XII, Radni podjęli następujące
uchwały: 

Rozdysponowali środki finansowe z rezerwy zdań priorytetowych na
zadania:
1. Remont szatni w Przedszkolu Samorządowym Nr 176, przy ul. Aleksan-

dry 17, która została zalana w trakcie majowej powodzi – kwota 3 000 zł;
2. Dofinansowanie działalności Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Kra-

kowie – filie na terenie Dzielnicy XII, w formie: 
Zakupu krzesełek składanych dla dzieli i młodzieży uczestniczących
w lekcjach bibliotecznych prowadzonych prze Filię Nr 1, przy ul. Ale-
ksandry 11 – kwota 1 000 zł;
Zakupu lampek stolikowych  i urządzenia wielofunkcyjnego dla Filii
Czytelnia i Wypożyczalnia, przy ul. Teligi 28 – kwota 1 800 zł;

3. Dofinansowanie konkursu regionalnego pn. „Obrazki muzyką folklo-
rystyczna malowane” w Przedszkolu Samorządowym Nr 150, przy
ul. Teligi 28 – kwota 500 zł. 
W związku z tragiczną sytuacją zaistniała w Dzielnicy po majowych po-

wodziach, Radni zawnioskowali do Urzędu Miasta Krakowa o bezwzględne
i natychmiastowe wstrzymanie wydawania zezwoleń na budowę budyn-
ków na terenach Dzielnicy XII i XII do czasu uregulowania gospodarki

W czwartek, 27 maja, w Klubie „Zachęta” przy Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Prokocim Nowy” (ulica Kurczaba 25), gościli uczestnicy wernisażu wy-
stawy dziecięcych prac plastycznych.

Na ścianach pomieszczeń Klubu „Zachęta” zaprezentowanych zostało
około 500 prac wykonanych przez 30 artystów w wieku od 3 do 12 lat. Dzieci
te uczestniczyły w zajęciach w pracowni plastycznej Klubu „Zachęta” pro-
wadzonej przez mgr sztuki Agnieszkę Safińską.

Wernisaż i wystawa, to zwieńczenie wysiłku dzieci, które dwa razy w ty-
godniu przychodziły na zajęcia plastyczne, by zgłębiać tajniki sztuki. Ze-
branych gości przywitał Pan Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew
Socha, a Panie Izabella Kowalska-Piper i Paulina Czuryłowska rozdały dzie-
ciom certyfikaty i drobne upominki. Kilkoro dzieci otrzymało dodatkowe
wyróżnienie i nagrody od prowadzącej zajęcia Pani plastyk Agnieszki Sa-
fińskiej, a byli to: Wiktoria Dębosz (8 lat), Ania Borzędowska (9 lat), Ania Jeleń
(9 lat), Patryk Raczek (12 lat). Wyróżnione zostały również wszystkie maluchy,
min.: Oliwia Bysiek (3 lata), Szymon Nowacki (3 lata), Zosia Jagiełło (3 lata),

Gabrysia Popowicz (4 lata). Wszyscy mali artyści, współtwórcy wystawy,
zasługują na słowa pochwały, gdyż narysowany i namalowany świat wi-
dziany oczami dziecka charakteryzuje się w tych pracach dużą ekspresją,
odważną kolorystyką, interesującymi pomysłami w realizacji tematów, oraz
zaskakującym, ciekawym postrzeganiem rzeczywistości. Dzieci w swych
dziełach ujawniają ogromną wrażliwość.

Wśród realizowanych tematów, (ponad 100), w ciągu roku, nie zabrakło
tematów najbardziej aktualnych, jak: Rok Chopinowski, czy Vancouver 2010.
Dzieci także przeżywały dramat powodzi, co zostało utrwalone na ich
 rysunkach (Agatka Bugajska, 7 lat: „Powódź”).

Podczas wernisażu i wystawy trwającej do 15 czerwca, ściany po-
mieszczeń Klubu „Zachęta” wystrzeliły ferią barw, przyprawiając wszystkich
gości (około 130 osób) o „kolorowy zawrót głowy”. I jak to bywa na werni-
sażach, po części oficjalnej nie zabrakło poczęstunku na równie kolorowo
przybranym stole…

opracowanie tekstu: Agnieszka Safińska

 wodami, w szczególności w dorzeczach rzek: Serafy, Malinówki, Drwini
i Drwinki. Radni zwrócili się również z wnioskiem do Prezydenta Miasta Kra-
kowa o podjęcie działań zmierzających do wybudowania zbiornika reten-
cyjnego w rejonie ulicy Korepty w Krakowie (pomiędzy ulicą Korepty i Ma-
dejówka, po zachodniej stronie torów kolejowych), który regulowałby
poziom wody w rzece Serafie. 

Radni zwrócili również uwagę na problem związany z łamaniem  przez
niektórych właścicieli działek zapisów zawartych w Miejscowym Planie
 Zagospodarowania Przestrzennego Parku Aleksandry, dlatego też zwrócili
się do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do zob-
ligowania odpowiednich służb odpowiedzialnych za przestrzeganie tych
przepisów, do egzekwowania prawa. 

Radni, po odbyciu konsultacji społecznych, przychylili się do pomysłu
wprowadzenia zmian w komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy, pole-
gających na wprowadzeniu nowej linii autobusowej kursującej pomiędzy
osiedlem Złocień, a osiedlem Nowy Bieżanów, prze ulice Barbary. Zmiana ta
znacznie u łatwi mieszkańcom osiedla Złocień komunikację z Dzielnicą
i centrum Krakowa. 

Opracowanie
Patrycja Bień

Z PRAC RADY DZIELNICY XII

Wernisaż w Klubie „Zachęta”
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W Szkole Podstawowej nr 111 realizowany jest projekt „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez
Unię Europejską.

Dzieci dostały szansę lepszego startu szkolnego poprzez możliwość roz-
wijania swojego potencjału intelektualnego. Działały we wszystkich dziedzi-
nach swojej aktywności, a szczególnie artystycznej, matematyczno-przyrod-
niczej, ruchowej, językowej (obejmującej naukę języka obcego), społecznej
oraz komunikacyjno-informacyjnej. 

Nad projektem czuwa MEN oraz pracownicy Instytutu Pedagogika UJ.
Zaangażowani w projekt nauczyciele wiązali z nim duże nadzieje zwłasz-
cza, że była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa skierowana do najmłod-
szych uczniów. Po dwóch jego realizacji można stwierdzić, że uczniowie
biorący udział w projekcie wzbogacili swoje słownictwo, chętniej tworzą
opowiadania, krótkie dialogi do scenek. Sprawniej manipulują przedmio-
tami, poprawili swoją koordynację ruchową. Stali się bardziej konkretni i do-
ciekliwi, chętniej badają i zdobywają informacje. Potrafią rozwiązywać pro-
ste problemy. Stali się bardziej twórczy i pomysłowi. Poznali lepiej niektóre
zjawiska przyrodnicze, zainteresowali się ekologią. Zaczęli łączyć muzykę
z emocjami i własnym nastrojem. Doskonalili poczucie rytmu. Uczyli się
zmieniać w muzykę to co robią. Udoskonalili umiejętność pracy w grupie.
Stali się komunikatywni i asertywni w razie potrzeby. Poznali swoje mocne

i słabe strony. Najbardziej efektywne okazało się uczestnictwo w Projekcie
uczniów, którzy mieli trudność w nauce i kłopoty ze znalezieniem miejsca
w grupie. Zajęcia pokazały im inną stronę nauki i otworzyły na grupę,
a grupę na nich. Wśród uczniów dominował profil inteligencji wizualno-
przestrzennej, w czasie zajęć rozwinęły się profile: matematyczno-logiczny,
przyrodniczy i muzyczny. Każdy uczeń podejmował zadania wpływające na
rozwój wszystkich inteligencji. 

Program będzie kontynuowany w przyszłym roku.

Wioletta Burdek 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

15 czerwca 2010 r. w parku im. Erazma i Anny Jerzmanowskich odbyły
się Dni Prokocimia, zorganizowane z okazji 200 lecia parku. Organizatorzy
uroczystości przygotowali wiele atrakcji. Szybując w niebo na wys. 30 m.
w koszu podnośnika hydraulicznego samochodu strażackiego można było
podziwiać pałac i park Jerzmanowskich. Dużą atrakcją były: pokaz walk ry-
cerskich w wykonaniu Krakowskiej Chorągwi Nadwornej, występy zespołów
tanecznych i zespołu muzycznego MDK, występ zespołu Elvisa Brothersa,
który zapraszał do zabawy tanecznej muzyką Elvisa Presleya, a także turniej
Zośki. Główną atrakcją uroczystości była rodzinna gra terenowa dotycząca
historii parku Jerzmanowskich, podczas której odpowiedzi na pytania trzeba
było zdobywać u spacerujących po parku w strojach z epoki Anny i Erazma
Jerzmanowskich, oraz biskupa Wodzickiego. Nagrodzona rodzina wzięła
udział w uroczystości przecięcia wstęgi podczas odsłaniania muralu, który
został wykonany na ścianie Izby Historii Starego Prokocimia, przy MDK im.
Gałczyńskiego ul. Na Wrzosach. Na muralu została przedstawiona Anna
i Erazm Jerzmanowski oraz fotografia Prokocimia z przed kilkudziesięciu lat.
Wstęgę przecinała również sympatyczna pani, której postać małej dziew-
czynki w chusteczce na głowie i krótkim płaszczyku została uwieczniona na
muralu. Miłe chwile popołudnia w parku osłodziła cukiernia z ul. Bieżanow-

skiej rozdając ponad 1000 pączków pachnących lukrem i różą. Organizato-
rami uroczystości byli: Młodzieżowy Dom Kultury im. Gałczyńskiego, Towa-
rzystwo Przyjaciół Prokocimia im. E i A. Jerzmanowskich, Zakon Augustia-
nów oraz Rada Dzielnicy XII, która przeznaczyła na wykonanie muralu
i organizacje uroczyści środki finansowe.

Grażyna Fijałkowska

PROKOCIMSKI PARK MA 200 LAT

W Gimnazjalnej Lidze Siatkówki Dziewcząt
1/ Gimnazjum Nr 32.
2/ Gimnazjum Nr 29.
3/ Gimnazjum Nr 31.

Zwycięskie reprezentacje szkół otrzymały od organizatorów okolicz-
nościowe puchary, dyplomy oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego,

który na pewno będzie z powodzeniem wykorzystywany przez młodzież
na lekcjach wychowania fizycznego. Natomiast zawodnicy tych drużyn
otrzymali pamiątkowe złote, srebrne i brązowe medale. Zwycięzcom oraz
pokonanym gratulujemy, mamy  również nadzieję że kolejne edycje pro-
wadzonej przez nas ligi będą równie emocjonujące a rywalizacja sportowa
zawsze będzie prowadzona fair play.
Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej demonstrowali
oraz wyjaśniali jak udzielić prawidłowo pierwszej pomocy w nagłych wy-
padkach oraz jak unikać i przeciwdziałać zagrożeniom aby nie stać się ofia-
rami przestępstw. 
Wszystkim nauczycielom, którzy przez wiele miesięcy przygotowywali
młodzież do zawodów organizatorzy podziękowali wręczając okolicznoś-
ciowe dyplomy. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Da-
nuty Kohut za sprawne poprowadzenie imprezy oraz przygotowanie pro-
gramu artystycznego, który bezpośrednio nawiązywał do problemów
bezpieczeństwa, jakimi Zespół Koordynacyjny Dzielnicy XII zajmuje się od
ponad dziesięciu lat.
Dziękujemy za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu rozgrywek członkom
Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego ,nauczycielom, funkcjonariuszom
Policji ,Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Radym Dzielnicy XII. 

Lasota Mieczysław
Zespół Koordynacyjny Dzielnicy XII

dokończenie ze strony 3

Fot. Janusz Zadwórny
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Każdy jest aktorem…

Młodzieżowy Magazyn Kulturalny 
Fundacji Społeczno-Kulturalnej „Remedium” i Rady Dzielnicy XII

w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

Dnia 18.06.2010 r. w DK SM „Nowy Bieżanów” odbył się spektakl: „Dokąd
idziesz, Człowieku?” w reżyserii Justyny Kryjak. Tekst napisał Marcin Urban,
muzykę skomponowała Barbara Leśniak, a rolę zagrała Agata Klimczak.

Widzowie mogli na scenie zobaczyć losy bohaterki; od małej dziew-
czynki (z dwoma kucykami), poprzez jej młodość, studia, dorosłe życie,
uwikłanie w problemy alkoholowe aż po starość. Już na wstępie usłysze-
liśmy przypomnienie, że „życie to teatr”. Wypowiadane, w zależności od
 sytuacji, monologi bohaterki – czasem bardzo spokojnie, a czasem głośniej,

mobilizowały widzów do skupienia uwagi na treści i przesłaniu spektaklu
i uświadomieniu sobie, że każdy jest aktorem, a teatr i scenę można
 porównać do życia. Co istotne i ważne, aby samemu można było zdecydo-
wać, kiedy mamy na niej zagrać i kiedy świadomie i z dumą z niej zejść.
Spektakl uzupełniała pozostająca w tle muzyka, a bohaterka przybliżała
 widzom upływ czasu i zmieniające się życiowe role całą gamą aktorskich
środków; słowem, gestem, ruchem scenicznym. 

Adrianna Biszczad, G.29

Zwiedzili Ukrainę
Wieczorem, 7.06 br. 35 uczniów

G. 33, pod opieką nauczycielek: pani Jad-
wigi Bartosik i pani Urszuli Szewczyk, wy-
jechało na czterodniową wycieczkę na
Ukrainę. 

Następnego dnia, skoro świt ruszy-
liśmy na zwiedzanie Lwowa, gdzie zoba-
czyliśmy m. in.: Sobór św. Jury, Stary
Rynek, Wały Hetmańskie, Plac Mickiewi-
cza, Kościół Dominikanów, Katedrę Ła -
cińską, kaplica Boimów oraz Katedrę or-
miań ską. Późnym popołudniem udaliśmy
się do hotelu, który zrobił na nas pozy-
tywne wrażenie, a na kolację spróbowa-
liśmy prawdziwego barszczu ukraińskie -
go. Drugiego dnia zwiedziliśmy jeszcze
w Lwowie Cmentarz Łyczakowski oraz
Cmentarz Orląt Lwowskich, a następnie
ruszyliśmy do Kamieńca Podolskiego. To związane z historią Polski miejsce
zwiedzaliśmy w czwartek. Przewodnik, pan Stanisław bardzo ciekawie opo-
wiadał o przeszłości, oprowadzając nas po twierdzach, katedrach i po
 starym mieście. Następnie udaliśmy się do Chocimia, gdzie zobaczyliśmy

Wciąż trafiają tu uczniowie z pasją!
Z nauczycielką biologii, opiekunką

szkolnego chóru, panią Barbarą Leśniak,
która od 25 lat pracuje w ZSO im Stefana
Żeromskiego nr 12 w Krakowie z okazji jubi-
leuszu placówki rozmawia Konrad Chlebda. 

Konrad Chlebda: – Jak wyglądały początki
szkoły?
Barbara Leśniak: – Panowała bardzo przy-
jazna atmosfera. Grono poszukiwało no-
wych metod pracy, było inicjatorem cieka-
wych pomysłów np.: zajęć fakultatywnych,
w czasie których młodzież realizowała swoje
pasje. Pierwszym dyrektorem był Henryk

Kowalski, potem jego miejsce zajęła Maria Trzmiel, a od 2006 r. funkcję tę
pełni pani Hanna Łanuszka 
– A jak pani trafiła do tej szkoły?
– Będąc na spacerze, zobaczyłam zaawansowane prace budowlane. Do-
wiedziałam się, że to będzie szkoła i pomyślałam, że chciałabym w niej

uczyć. Podczas spotkania z 1. dyrektorem, w odpowiedzi na pytanie: „Co bę-
dzie pani robić?” odrzekłam, że nauczać biologii i uczyć dzieci śpiewać. I tak
to się zaczęło.
– Kiedy szkoła stała się rozpoznawalna?
– Najlepsze okres szkoły, kiedy cieszyła się wielkim zaufaniem, a ucznio-
wie chętnie do niej się zapisywali, to były lata 80. Dzięki popularności
 dostaliśmy propozycję utworzenia obok ówczesnej podstawówki liceum
ogólnokształcącego. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w dzielnicy,
w Podgórzu. Mogę powiedzieć, że stoimy na straży dobrego smaku! 
– A co dziś, oprócz codziennej dawki wiedzy, szkoła oferuje uczniom?
– Dużo ! To na przykład „Kuźnia Talentów”, to możliwość nauki w klasie
o profilu artystycznym. Dzięki tym formom kształcenia możemy się po-
chwalić wieloma nagrodami muzycznymi i naukowymi. 
– A jakie osiągnięcia są wpisane w historię szkoły ?
– W 1985 r. zespół wokalny „Wiolinki” otrzymał specjalną nagrodę za
całokształt. W następnych latach podstawówkę rozsławił zespół „Bemma”,
który w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki w Koninie zdobył wyróżnienie.
Mój syn, Marcin dwukrotnie zdobył 3. miejsce na Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki Młodzieżowej i na festiwalu Klasyka Polskiej Piosenki. Z kolei Piotr

kolejne… twierdze. Na koniec zwiedzi-
liśmy zamek w Zbarażu. W ostatni dzień
poznaliśmy Krzemieniec, gdzie znajduje
się dom Juliusza Słowackiego i Liceum
Krzemienieckie, następnie Poczajów,
w którym zobaczyliśmy prawosławny
monastyr, potem Olesko, a w nim zamek
– rezydencję, w której urodził się Jan III
Sobieski. 

Wracając do ojczyzny, udaliśmy się
jeszcze we Lwowie na Wysoki Zamek,
a potem, po zrobieniu zakupów, przenie-
śliśmy się w inny wymiar i zjedliśmy po-
siłek w… McDonaldzie. Około godziny
4:00 nad ranem,  zaspani, ale uradowani
wróciliśmy do Krakowa. – Bardzo mi się po-
dobało. Nie żałuję, że pojechałam. Nigdy nie

zapomnę tej wycieczki – powiedziała pełna wrażeń i historycznych wiado-
mości Monika Topa, uczennica kl. III d z naszej szkoły.

Magda Harasymiuk i Katarzyna Piwowarczyk, G. 33
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Teksty do „Młodej Dwunastki” tworzą uczestnicy warsztatów dziennikarskich
odbywających się w DK SM Bieżanów Nowy pod kierunkiem red. Marii Fortuny-Sudor

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„SPACER PO DZIELNICY XII”

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Rada Dzielnicy XII
Bieżanów – Prokocim oraz Dom Kultury „Podgórze”. Celem konkursu jest
wyłonienie najlepszych zdjęć prezentujących uroki Dzielnicy XII, w tym
miejsca ulubione przez jej mieszkańców oraz takie, które chcieliby pokazać
innym Krakowianom. Organizatorzy oceniać będą walory artystyczne, przy-
rodnicze, architektoniczne oraz historyczne nadesłanych zdjęć. 

Zasady konkursu: 
1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich fotografów – mieszkańców i sym-

patyków Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim. 
2. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii (odbitki nie mniejsze niż

13x18 cm, maksymalnie 30x 42 cm), także w wersji elektronicznej na
CD lub DVD. 

3. Technika wykonania prac jest dowolna. 
4. Prace należy nadesłać na adres: Rada Dzielnicy XII Bieżanów – Proko-

cim, Kraków, ul. Kurczaba 3 lub złożyć osobiście, w nieprzekraczalnym
terminie do 20 września 2010 r. 

5. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki lub cyfry
zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

6. Materiały nie będą zwracane. 
7. Uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu potwierdza, że na-

desłane prace są wynikiem jego samodzielnej twórczości oraz, że po-
siada prawa autorskie do zdjęcia. Zgadza się także na wykorzystanie
jego prac do działań statutowych Rady Dzielnicy XII. 

8. Rada Dzielnicy XII zastrzega sobie prawo do publikowania w środkach
przekazu (prasa, Internet, foldery, itp.) listy uczestników biorących
udział w konkursie wraz z podaniem osiągniętych przez nich wyników
oraz wszystkich nadesłanych prac, z zachowaniem praw autorskich. 

9. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku
z konkursem jest Rada Dzielnicy XII. 

10. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć wypełniony formularz, w któ-
rym zawarte są dane osobowe autora, dane kontaktowe oraz informa-
cja na temat nadesłanych zdjęć (tytuł). Decyzja o wzięciu udziału
w konkursie równoznaczna jest z akceptacją regulaminu. 

11. Prace oceniane będą przez jury; decyzja jurorów jest ostateczna
i wiążąca. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom, odbędzie się
najpóźniej do dnia 20 października 2010 r. 

13. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w październiku 2010 r. w Dwo-
rze Czeczów w Bieżanowie. 

14. W sprawach spornych lub nieporuszonych w regulaminie rozstrzyga
organizator. 

Kumon zdobył 3. miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek.
Niedawno chór szkolny zdobył 3. miejsce na Festiwalu Piosenki Patriotycz-
nej . Naszą szkołę rozsławił festiwal TOP czyli Twórczość Odbiciem Piękna.
Niestety, nie udało się tego przedsięwzięcia uratować. Ponadto dwukrotnie
zdobyliśmy puchar Kuratora za aktywny i skuteczny udział w Festiwalu Ar-
tystycznym Młodzieży.
– Szkoły chwalą się znanymi absolwentami.
– Też takich mamy. W dziedzinie muzyki to Jadwiga Wrońska, artystka
kabaretu „Loch Camelot”, Katarzyna Wrońska, muzyk jazzowy, Elżbieta
Dziob, Piotr Kumon, śpiewak operowy, Urszula Borejczuk, Anna Stela, ak-
torka oraz Magdalena Urbańska dwukrotny „Talent Małopolski”. Znanym
i popularnym absolwentem naszego liceum jest Andrzej Młynarczyk, aktor
grający Tomka w serialu „M jak Miłość”
– Co się zmieniło na przestrzeni lat?
– Na początku był jeden pokój nauczycielski, co sprzyjało integracji.
Z moich obserwacji wynika, że młodzież chętniej angażowała się w różne
projekty. Żyła szkołą. Czuło się, że wszystkim zależy na rozwoju i że chcemy
razem coś osiągnąć. Uczniowie chętniej występowali w szkolnych przed-
stawieniach. Teraz trzeba szukać takich „perełek”. Dziś uczeń pragnący roz-
wijać swe zdolności muzyczne, aktorskie jest na wagę złota. Na szczęście,
wciąż trafiają do nas uczniowie z pasją! 
– A jak wygląda samorządność w szkole?
– Samorządność rozwijała się w naszej szkole od początku . Pod okiem

pani Ewy Mazur zorganizowała się pierwsza uczniowska reprezentacja.
 Następnie opiekę nad samorządem na 12 lat objęłam ja w gimnazjum,
a w liceum – pani Jolanta Popiel. Organizowaliśmy imprezy, konkursy,
pomoc dzieciom oraz osobom starszym z pobliskiego domu spokojnej je-
sieni, koncerty… To sprawia, że uczniowie nie popadają w marazm. W dzień
wagarowicza organizowaliśmy turnieje, żeby odciągnąć uczniów od zabaw
poza szkołą. Aktualnie opiekunem samorządu, który kontynuuje rozpoczętą
przed laty działalność, jest pani Anna Skarbińska
– Kiedy szkoła otrzymała certyfikaty „Bezpiecznej szkoły” i „Szkoły
z klasą”?
– W 2003 roku. Ale pracowaliśmy na te wyróżnienia długo. Polityka bez-
pieczeństwa naszej szkoły polega na tym, że wspólnie z młodzieżą i rodzi-
cami ustalaliśmy metody działania. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo na tere-
nie prowadzącym do szkoły. Powstał też system monitoringu. Przyjechała
do nas ekipa zagraniczna inicjująca akcję „Bezpieczna Szkoła”. Otrzymaliśmy
certyfikat, który w tym roku został ponownie przedłużony.
– Czego możemy się spodziewać w związku z jubileuszem?
– Jubileusz 25. lecia to ważne wydarzenie. Przygotowujemy interesujący
spektakl, w którym zaprezentujemy i dorobek szkoły, i współczesne, szkolne
talenty . Nie będzie to typowa akademia, ale istotne wydarzenie, które wpi-
sze się w historię szkoły na kolejne lata.

Fot. do wywiadu: Konrad Chlebda

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko: 

Adres: Wiek:

Kontakt: Tytuł pracy:
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Tegoroczne obchody osiedlowego święta z powodu licznych i uciążli-
wych podtopień Bieżanowa w części estradowej przeniesiono z 23 maja na
6 czerwca. Program obchodów tworzyło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
we współpracy z DK Podgórze (Filia DK Dwór Czeczów), Parafią Narodzenia
NMP, Zarządem i Rada Dzielnicy XII, Restauracją Magillo i KS Bieżanowianką. 

W dniu 19 maja miał miejsce wernisaż wystawy BIEŻANÓW HISTO-
RYCZNY – Tradycja i Współczesność. W sobotę 22 maja w specjalny sposób
Mszą świętą i występami Aleksandra „Makino” Kobylińskiego uhonorowani
zostali Jubilaci 50 i 25 – lecia małżeństwa oraz ich rodziny. Jubilaci otrzy-
mali okolicznościowy dyplom z błogosławieństwem Ks. Kardynała Sta-
nisława Dziwisza. W sobotę 5 czerwca DK Dwór Czeczów gościł wielu
Bieżanowian na wieczorku tanecznym. 

Niedzielne występy estradowe, zorganizowane z konieczności na te-
renach SP 124, poprzedziła Msza św w intencji uczestników i organizatorów

Dni Bieżanowa. Scena XVII Dni gościła; Oazę Para-
fii Narodzenia NMP, zespół rockowy „Złamany Paz-
nokieć” z Dziennego Ośrodka Siemacha Na
Kozłówce, Grupy taneczne Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowaw-
czej „Oratorium” Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, zespoły ta-
neczne dzieci z Przedszkola 180 i 135, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24,
grupy baletowe ćwiczące w Dworze Czeczów, Zespół Tańca Nowoczesnego
PRECEDANCE działający przy Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”,
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 124, grupy cheerleaderek działającej przy
Dworze Czeczów, Teatr Nikoli, zespół muzyki bałkańskiej BALKAN SEVDAH,
piosenkarza Jana Wojdaka z zespołu „Wawele”, Old Metropolitan Band, ze-
spół rockowy Purple Haze. Mecz o puchar Magillo pomiędzy Prokocimem
a Bieżanowem wygrali 4:1 oldboye Bieżanowianki. Dochód przeprowadzo-
nej loterii pomoże w wakacyjnym wypoczynku dzieci na kolonii organizo-
wanej w Świnoujściu przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. 

Dni Bieżanowa są inicjatywą społeczną. Nie towarzyszy jej duży budżet
gminny, potężni sponsorzy, patronat medialny. Celem obchodów jest inte-
gracja lokalnej społeczności, umożliwienie występów artystycznych dzie-
ciom i młodzieży, przybliżenie mieszkańcom artystów estradowych, pozys-
kanie funduszy na działalność charytatywną. Wszelkie porównania z Dniami
Niepołomic, Myślenic, Wieliczki nie są właściwe, natomiast w wymiarze
 lokalnym impreza sprawdza się znakomicie. Wszystkim życzliwym i wspie-
rającym finansowo osiedlowe święto serdecznie dziękujemy. 

Tekst i fotografie: Stanisław Kumon

XVII DNI BIEŻANOWA
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Laureat konkursu „Bezpieczny Kraków” za 2009 rok 
z Komisariatu Policji VI w Krakowie

MŁODZIEŻ Z MYŚLĄ O POWODZIANACH

W dniu 17 czerwca w Urzędzie Miasta Krakowa po raz piąty odbyło się
uroczyste wręczenie nagród funkcjonariuszom Policji, Straży Pożarnej
i Straży Miejskiej, którzy „wzorową postawą dla poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego w Krakowie”. 

Uroczystość odbyła się z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa – prof.
Jacka Majchrowskiego, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
mł. insp. Andrzeja Rokity, Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. Ry-
szarda Gaczoła, Komendanta Straży Miejskiej – Janusza Wiaterka oraz przed-
stawicieli władz miejskich.

W zaszczytnym gronie zwycięzców znalazł się nasz kolega asp. szt.
Włodzimierz Polek – Kierownik Rewiru Dzielnicowych II Komisariatu Policji
VI w Krakowie. 

Laureat został zgłoszony do konkursu przez Dzielnicę XII Miasta Kra-
kowa. Nie mógł on pozostać niezauważony, gdyż cechują go wysokie umie-
jętności organizacyjne i profesjonalizm w realizacji przydzielonych zadań,
a także kreatywność i aktywność zawodowa w całej wieloletniej i niena-
gannej służby w Policji. Asp. szt. Włodzimierz Polek jest on autorem pro-
gramu „Bezpieczny Kozłówek”, a za swoją działalność priorytetową postawił
sobie zdecydowaną poprawę wizerunku dzielnicowego wśród mieszkań-

ców wraz z szeregiem działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
publicznego na obszarze swojej odpowiedzialności. 

Wiernie realizując założony program wspólnie z podległymi policjan-
tami, swoje pozytywne doświadczenie przeniósł także na teren Starego
i Nowego Prokocimia osiągając równie dobre wyniki w postaci zdecydo-
wanego spadku najbardziej uciążliwych dla mieszkańców przestępstw i wy-
kroczeń, jak w przypadku Kozłówka. 

Swoim zaangażowaniem asp. szt. Włodzimierz Polek przyczynił się do
tego, że rejon działania Komisariatu Policji VI w Krakowie, w tym teren ad-
ministracyjny Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim, stał się najbezpieczniej-
szym obszarem miasta Krakowa. Dzięki swojemu autorytetowi „zaraża”
współpracowników swoimi przekonaniami i wolą walki z przestępczością
wzbudzając szacunek nie tylko innych funkcjonariuszy, ale co najważnie-
jsze, także mieszkańców dzielnicy.

Ponadto wymieniony policjant od dłuższego czasu współpracuje 
z Ośrodkiem Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym dla Dzielnicy Podgórze
w Krakowie, który wielokrotnie w formie pisemnych podziękowań wyrażał
zadowolenie z jakości wykonywanych zadań przez asp. sztab. Włodzimie-
rza Polka.

Ostatnie fale powodziowe były wielką tragedią dla wielu obywateli
naszego kraju, w tym także mieszkańców Bieżanowa – Prokocimia,
XII Dzielnicy Krakowa. Powódź, której dramatyczne skutki były i są
 odczuwane lokalnie nie pozostawiła żadnego krakowianina obojętnym.
Dotyczy to także młodzieży, czego potwierdzeniem może być lekcja
 angielskiego przeprowadzona w klasie Ib w XVIII Liceum Ogólno -
kształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcacych numer 8 imienia Pro-
fesora Akademii Krakowskiej Świętego Jana Kantego w Krakowie.

Lekcja, zaprojektowana i przeprowadzona przez nauczyciela angiel-
skiego, Marka Kucharskiego, oparta była na tekście „At Home with the Ducks”
napisanym przez Williama Underhilla, felietonistę „Newsweek International”
oraz na przygotowanym uprzednio scenariuszu edykacyjnym, dostępnym
na stronach internetowych „Newsweek Polska”. Scenariusz pochodził ze
zbioru podobnych projektów, autorstwa pomysłodawcy lekcji, które wydane
zostały przez popularny tygodnik pod nazwą „Let’s Newsweek”.

W omawianym artykule, zamieszczonym w „Newsweek International”,
wydanie z 15 listopada 2004, opisane zostały nowoczesne systemy anty-
powodziowe, efektywnie zastosowane w Holandii, kraju często i srodze doś-
wiadczanym przez powodzie.

Po analizie filologicznej tekstu oraz wykonaniu zadań interakcyjnych,
licealiści  zaprezentowali projekty, których celem było przedstawienie no-
wych systemów antypowodziowych dla Krakowa. Oczywiście, walory tech-
niczne systemów oraz ich praktyczne profesjonalne zastosowanie nie były
jedynym walorem ocenianych prezentacji. To co liczyło się najbardziej to
emocjonalne zaangażowanie młodych krakowian oraz ich empatia wobec
współobywateli, których dotknęło nieszczęście. Wszystkie prezentacje były
przeprowadzane po angielsku, co miało podkreślić globalny charakter oma-
wianago zjawiska. Projekt, który wygrał był najbardziej atrakcyjny lingwis-
tycznie oraz odznaczał się innowacyjnością, jak również umiejętnością real-
nej oceny zaistniałej sytuacji. Uwzględniał równocześnie specyfikę miejsca,
w którym miałby być zrealizowany.

Klęska żywiołowa to sytuacja, w której ujawniają się bardzo różne ludz-
kie postawy. Możemy cieszyć się, że młodzi krakowianie z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących numer 8 poprzez przygotowanie i omówienie swoich
projektów zaprezentowali dojrzałość obywatelską a także zwyczajną ludzką
solidarność.

Marek Kucharski 

Od Lewej: mł. insp. Bogdan Syrek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, podinsp.
Krzysztof Burdak – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
nadkom. Robert Górka – Komenda Miejska Policji w Krakowie, mł. insp. Dariusz Pocięgiel – I Za-
stępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, asp. sztab. Włodzimierz Polek – Kierownik
II Rewiru Dzielnicowych Komisariatu VI Policji w Krakowie, mł. insp. Mirosław Skwarka – Ko-
mendant Komisariatu VI Policji w Krakowie

Od lewej: mł. Insp. Andrzej Rokita – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
asp. sztab. Włodzimierz Polek – Kierownik II Rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji VI w Kra-
kowie
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W Nowym Prokocimiu będziemy dbać o kondycję

WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

Dzięki porozumieniu i wspólnym sfinansowaniu przez Radę Dzielnicy XII oraz Spółdzielnie Mieszkaniową „Nowy Prokocim” nasze osiedle wzbogaciło
się o nowe atrakcyjne miejsca. Zamontowane zostały urządzenia „outdoor fitness”. Dwa takie miejsca, wyposażone w tego typu urządzenia, zostały właś-
nie oddane do użytku: przy ulicy Teligi 23 oraz Ściegiennego 73. Stanowią one doskonałe uzupełnienie wyposażenia placów zabaw dla dzieci. Po-
mysłodawcy tej inicjatywy zrealizowali istniejący obecnie trend do łączenia typowego placu zabaw dla dzieci z siłowniami na świeżym powietrzu. Zamysł
ten ma na celu połączenie tych funkcji w celu uatrakcyjnieniu wspólnych, rodzinnych wyjść na plac zabaw.

Dzieci bawiąc się z innymi dziećmi na placu zabaw znajdują się pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy jednocześnie mogą aktywnie spędzać czas.
Urządzenia służą do ogólnego rozwoju kondycji fizycznej, do ćwiczeń całego ciała: nóg, ramion, brzu-
cha, pleców oraz do treningu siłowego poprawiającego krążenie krwi.

O zaletach ruchu na świeżym powietrzu raczej nie trzeba obecnie nikogo przekonywać , prawie
każdy już wie, że współczesne tempo, zwłaszcza w dużych miastach, nie sprzyja zdrowemu trybowi
życia. Należy więc robić wszystko, aby nie tylko zachęcać różne grupy wiekowe do wszelkich form ak-
tywności fizycznej, ale również umożliwiać swobodny dostęp do urządzeń wspomagających prowa-
dzenie prawidłowego trybu życia. Mamy nadzieję, że te siłownie pod gołym niebem będą dosko-
nałymi miejscami rekreacji i spotkań dla dorosłych mieszkańców i ich dzieci, czy wnuków oraz
uatrakcyjnią i uzupełnią dotychczasową ofertę placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszej
dzielnicy. Przekazanie do użytku tych urządzeń mieszkańcom osiedla Nowy Prokocim to nie pierw-
szy przykład dobrej współpracy Rady Dzielnicy XII oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”.

Mieczysław Lasota

– Nadzór budowlany prowadzi postępowanie ws. postawionego ogro-
dzenia z blachy falistej na terenie parku Aleksandry. Jeśli nieprawidłowości
zostaną stwierdzone, a ogrodzenie jest niezgodne z obowiązującymi zapi-
sami w uchwalonym planie miejscowym ,,Park Aleksandry” Nadzór budow-
lany wyda decyzję o rozbiórce ogrodzenia na koszt prywatnego inwestora. 
– W odpowiedzi na interpelacje w sprawie harmonogramu zadań w sys-
temie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych realizowanych w 2010 r. otrzy-
małam następujący wykaz inwestycji, które zostaną zrealizowane
w bieżącym roku:
D9 – os. Stary Bieżanów , ul. Korepty – przyłącza kanalizacji sanitarnej.
D10 – os. Stary Bieżanów, ul. Przecinek – przyłącza kanalizacji sanitarnej
D32 – os. Stary Bieżanów, ul. Lipowskiego, ul. Grzecha, ul. Bieżanowska, ul. ks.

Popiełuszki, ul. Imiena – przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
Do realizacji w 2010 r. były wnioskowane również zadania, które

spełniają kryteria progowe (zadania przygotowane z posiadaną decyzją po-
zwolenia na budowę) lecz z braku środków finansowych aktualnie nie są
przewidziane do realizacji: 
D38 – ul. Ogórkowa, ul. Ripperów, ul. Wrońskiego – przyłącza kanalizacji sani-

tarnej,
D45 – ul. Szastera, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego – przyłącza kanalizacji sani-

tarnej,
D66 – ul. Małkowskiego – przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Wnioskowane przez Społeczne Komitety zadania do realizacji w 2010 r.,
które nie spełniają kryteriów progowych:
D232 – przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Zolla,
D233 – przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Zolla,
D234 – przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Zarosie,
D235 – przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Bogucicka płd.,
D236 – przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Potrzask (od ul. Złocieniowej do

ul. Stolarza),
D237 – przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Potrzask (od ul. Sucharskiego

do ul. Złocieniowej),

D238 – przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Pomnikiem płn. 
D239 – przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Pomnikiem płd. 
D240 – przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Hoyera, 
D241 – przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Potrzask – boczna, 
D242 – przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Mała Góra-boczna, 
D243 – przyłącza kanalizacji sanitarnej os. Bieżanów Płd.,
D244 – przyłącza kanalizacji sanitarnej os. Prokocim Kabel,
D245 – przyłącza wodociągowe, Prokocim Stary.

– W odpowiedzi na interpelację którą złożyłam w dniu 15 czerwca ws.
realizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bieżanowskiej z ul. Pro-
stą i ul. Bieżanowskiej z ul. Morawiańskiego, na którym w okresie od 1 stycz-
nia 2007 do 27 czerwca 2010 zostało odnotowanych 6 zdarzeń drogowych
w tym jeden wypadek śmiertelny otrzymałam odpowiedź że sygnalizacja
świetlna w wymienionych przeze mnie miejscach nie zostanie wykonana,
gdyż jej wykonanie pociąga za sobą wiele kosztów finansowych. Konieczna
jest też z reguły przebudowa tarczy skrzyżowania połączona z dodatkowym
zajęciem terenu. Wykonanie sygnalizacji świetlnej nie gwarantuje pełnego
bezpieczeństwa.

W odpowiedzi na interpelację w sprawie remontu przejścia pieszego
pod ul. Wielicką, zgłoszoną 9 czerwca 2010 r., otrzymałam informację, że
w 2005 Zarządu Dróg i Komunikacji opracował dokumentację techniczną
remontu przejścia. Koszt remontu oszacowany został na kwotę 1 mln zł.
 Zadanie to jednak nie zostało ujęte w budżecie. Obecny kosz remontu pod-
ziemnego przejścia i dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych wynosi
3 ml zł. W tej sytuacji wykonywane są prace naprawcze eliminujące za-
grożenia bezpieczeństwa jego użytkowników w ramach środków przezna-
czonych na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich; ponadto przejście
jest na bieżąco sprzątane. 

Grażyna Fijałkowska
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Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej nr 111
Tradycyjnie  z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka całe rodziny bawiły się

na festynie zorganizowanym 12 czerwca na terenach zielonych przy Szkole
Podstawowej nr 111.

Nie tylko rodzice uczniów tej szkoły – współorganizatorzy festynu – ale
również licznie przybyli mieszkańcy Bieżanowa, nagradzali gromkimi oklas-
kami dzieci prezentujące umiejętności taneczne, muzyczne, wokalne i tea -
tralne. Uczestnicy zawodów sportowych otrzymali – dzięki sponsorom –
drobne upominki. 

Wszyscy włączyli się w organizację kiermaszu i loterii na cele szkolne.
Dużo emocji dostarczyło losowanie nagrody głównej – mp4 (dziękujemy
sponsorowi). Nie zabrakło pysznych potraw, ciast, napojów i lodów przy-

gotowanych przez troskliwe mamy. Powodzeniem cieszyły się wystawy prac
uczniów, robotów z klocków lego czy możliwość wczucia się w rolę kierowcy
radiowozu policyjnego. Z aplauzem przyjęty został pokaz sprawności
 fizycznej uczniów szkoły uprawiających judo.

Pogoda dopisała , wszyscy świetnie się bawili i z zapałem zaczęli pla-
nować spotkanie za rok. 

Takie imprezy dają możliwość wspaniałej zabawy, oraz ciekawego spę-
dzenia wolnego czasu przez mieszkańców  Bieżanowa. Pozwalają na wza-
jemne, lepsze poznanie się w nieformalnej atmosferze i doskonale integrują
środowisko szkolne.

Rzemiosło artystyczne, „tzw. produkty lokalne” i te do zjedze-
nia i te do patrzenia i zapamiętania na długo, książki – te napisane
i te wydrukowane na prawym brzegu Wisły, wit-
rażowe szkiełka, gliniane anioły, najpiękniejsze
świece, naturalna biżuteria. To tylko przedsmak
tego co zobaczymy, o czym się dowiemy i co zabie-
rzemy ze sobą z prawego brzegu Wisły w dniach 3
i 4 lipca 2010 roku. 

To już trzecia edycja Podgórskich Targów Rzeczy
Wyjątkowych organizowanych z inicjatywy Stowa-
rzyszenia PODGORZE.PL. Pomysł był prosty – „czym
chata bogata”. Pokazać Podgórzanom, Krakowianom
i reszcie świata to z czego Podgórze – oprócz historii,
dziedzictwa, uroczych zakątków i pięknych widoków
może zasłynąć, czym jeszcze może się pochwalić. Aby
wziąć udział w Targach w charakterze wystawców na-
leżało i należy spełniać jedno podstawowe ale i naj-
ważniejsze kryterium. Trzeba wytwarzać, produko-
wać, lepić, piec, pisać, dziergać, szyć – na prawym
brzegu Wisły - w Podgórzu. 

Mało tego, wszystkich wystawców zachęca-
liśmy i zachęcamy do stworzenia podgórskich pro-

duktów okolicznościowego. I tak w ubiegłych latach powstały
ciasteczka – Mosty Piłsudskiego i gigantyczne zapałki z wido-

kami Podgórza. Czekamy na więcej. Tegoroczne
Targi będą trwały dwa dni i podobnie jak ze-
szłoroczne odbędą się na płycie Rynku Podgór-
skiego. Zapewniamy absolutny deficyt produktów
„made in china”, w zamian oferujemy towar z dopi-
skiem „made in podgorze”. 

Każdy znajdzie tu „coś” dla siebie, każdy będzie
mógł stąd zabrać swój „kawałek” Podgórza. Pewnie
zaskoczą nas niespodzianki, pewnie jakieś dźwięki
umilą nam te dwa słoneczne dni, które upłyną w do-
mowej atmosferze gwarnej podgórskiej rodziny.

Serdecznie zapraszamy bo będzie kolorowo, in-
teresująco, artystycznie…
3 – 4 lipca 2010, godz. 10-18, Rynek Podgórski.
Szczegóły na www.podgorze.pl/targi-2010. Kontakt:
targi@podgorze.pl
Organizator: Stowarzyszenie PODGORZE.PL

Autor tekstu: Melania Tutak
Stowarzyszenie PODGORZE.PL

III PODGÓRSKIE TARGI RZECZY WYJĄTKOWYCH
„Made in Podgórze”


