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Kondolencje
Rada Dzielnicy z olbrzymim smutkiem i żalem przyjęła wiadomość o śmierci świętej pamięci Czesława
Flanka, który był radnym dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w latach 1992-2002. Przez 4 lata był też człon-
kiem zarządu dzielnicy XII. Dbał o rozwój naszej dzielnicy, lecz zawsze najważniejsze był dla niego
sprawy Starego Bieżanowa, a to remonty dróg i chodników, sprawy kanalizacji opadowej i sanitarnej,
modernizacja Szkoły Podstawowej nr 124, czy sprawy klubu sportowego KS Bieżanowianka, którego
był długoletnim prezesem. Był wspaniałym, bardzo życzliwym dla innych ludzi człowiekiem. W imieniu
Rady Dzielnicy XII, a także swoim własnym, składam szczere wyrazy współczucia dla najbliższej rodziny. 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII  
Zbigniew Kożuch

Pierwszy dzień II Wojny Światowej w Prokocimiu
W piątek, dnia 1 września 1939 roku było bezchmurne niebo tylko wysoko w górze cieniutkie

 niteczki mgły oświecone brzaskiem polarnych zórz, słońce jeszcze nad Prokocimiem nie wzeszło. W ten
poranek (około godz. 5-tej) na niebie ukazało się około 12 samolotów z czarnymi krzyżami na skrzydłach
krążąc nad stacją towarową tzw. przetoku kolejowym. Warkot samolotów obudził nad ranem wszystkich
mieszkańców Prokocimia. Na wpół śpiący jeszcze mieszkańcy – jedni wołali to wojna, inni mówili to ćwi-
czenia lotnicze, przygotowując się do wojny ale to nie wojna. W takim zamieszaniu mieszkańcy patrzyli
w niebo jak krążą te czarne krzyże, aż zaczęli zrzucać bomby – jedna wówczas padła w parowozowni,
a pozostałe w ilości około 8 szt. spadły na terenie między ulicą Młodzieży, a torami kolejowymi na odcinku
od przystanku kolejowego do granicy między Prokocimiem, a Bieżanowem. Niemcy chcieli zbombar-
dować trasę kolejową Kraków–Przemyśl, lecz bomby padały obok streki, tworząc głębokie leje w ziemi.
Jedna bomba trafiła w dom przy ul. Młodzieży zabijając mieszkańca tego domu, wybitnego tenisistę
Mazgaja. Do samolotów z  czarnymi krzyżami krążącymi nisko nad Prokocimiem artyleria przeciwlotni-
cza nie strzelała, a jedynym postrachem dla wroga był polski samolot „awionetka”, który latał między
 samolotami z czarnymi krzyżami jak wróbel za wronami. I w końcu zestrzelon z broni pokładowej wroga,
spadł na łąki gdzie obecnie jest Zalew Bagry z podziurawionymi skrzydłami oklejonymi ceratą. Pojawiłem
się wtedy jak wielu mieszkańców Prokocimia na miejscu upadku „awionetki”, a pilot jak szalony biegał
wokół samolotu i rozpaczliwie wołał: „Dajcie mechanika, ja chcę lecieć, ja im pokaże”. Pośród zgroma-
dzonych był lekarz i mówił: „dajcie mu spokój, on jest w szoku, on zwariował, zabierzcie go do przy-
chodni”. Teraz czarne krzyże bez przeszkód latały nad ulicami Prokocimia i z broni pokładowej samolotu
strzelały do mieszkańców Prokocimia patrzących z pokorą w niebo, czego ofiarą był obywatel Prokoci-
mia Tadeusz Sobesto zastrzelony z karabinu maszynowego na Mycie z pokładu samolotu.        

Marian Majcher

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
1. W lipcu ZIKIT wykonał umocnienie skarpy nad rzeką Drwinki, której obsunięcie spowodowane

 majowymi ulewami było zagrożeniem dla stojącego tu domu. 
2. Na początku sierpnia ZIKIT oczyścił koryto rzeki Drwinki przepływającej przez Stary Prokocim.
3. Wichura która przeszła w sierpniu nad naszą Dzielnicą spowodowała olbrzymie zniszczenie w drze-

wostanie. Zniszczonych zostało około 100 drzew rosnących wzdłuż dróg, oraz na terenie parków
Lilli Wenedy i Aleksandry. Na cmentarzu prokocimskim powalone drzewa uszkodziły około 20 na-
grobków. Jedno z padających drzew uszkodziło samochód stojący przy drodze. Mimo interwencji
Rady Dzielnicy XII ZIKIT nie usunął do tej pory wszystkich zniszczonych drzew z powodu braku
środków finansowych.

4. Na początku września rozpoczęła się budowa drugiego w naszej dzielnicy „Orlika”. Nowe boiska do
piłki nożnej oraz wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem powstają przy  Liceum Ogól-
nokształcącym nr XV przy al. Dygasińskiego. Otwarcie boisk planowane jest pod koniec  października. 

5. Jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się budowa basenu krytego przy ul. Kurczaba – obecnie
trwa procedura przetargowa. Budowa basenu ma zakończyć się w 2012 r. Koszt budowy to około
17 ml zł. Basen będzie mógł pomieścić jednorazowo około 200 osób. Będzie wyposażony
w zjeżdżalnie, jacuzzi i brodzik dla małych dzieci. 

Grażyna Fijałkowska
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WYDARZYŁO SIĘ
w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim i nie tylko…

13.07 Komisja odbioru Budowy Parkingu przy ul Popiełuszki (Przedstawi-
ciele Rady Dzielnicy XII oraz ZIKiT nie dokonali odbioru inwestycji
zgłoszono szereg poprawek do wykonawcy)

17.07 Ustalono wstępnie zakres kolejnych prac remontowych na terenie
Dzielnicy XII między innymi remont chodników w ulicy Suchar-
skiego, Barbary, Rydygiera, schody przy ul. Na Kozłówce .

27.07 Po raz kolejny w tym roku powódź w Bieżanowie 
30.07 Dokonano odbioru remontu posadzek w przedszkolu nr 87
02.08 Komisja dokonała odbioru remontu sanitariatów w Przedszkolu nr 154 
09.08 Dokonano odbioru remontu instalacji elektrycznej w SP 123 
10.08 Odebrano w G 24 – remontu stolarki okiennej
18.08 Odebrano w SP 24 – remontu stolarki okiennej
26.08 Komisja dokonała odbioru remontu sanitariatów w Przedszkolu Nr 28

Opracowanie
Zbigniew Kożuch

Zaproszenie Na Koncert 
Rada i Zarząd Dzielnicy XII serdecznie zaprasza wszystkich mieszkań-

ców na koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcz. Koncert odbędzie
się 25.09.2010 o godzinie 19:30 w „Sanktuarium Najświętszej Rodziny”
w Krakowie przy ul. Aleksandry 1. Bezpłatne zaproszenia będą do odbioru
w siedzibie Rady Dzielnicy XII od dnia 17.09.2010.

Praca a niepełnosprawni ruchowo
Rynek pracy jest często odbierany przez osoby niepełnosprawne

 ruchowo jako nieprzyjazny, nieuwzględniający specyficznych potrzeb
i oczekiwań tej grupy potencjalnych pracowników. 

W psychice wielu niepełnosprawnych funkcjonuje utrwalony nega-
tywny obraz własnej osoby oraz tendencja do antycypacji porażek w stara-
niach o pracę czy satysfakcjonujące kontakty społeczne. Z negatywną
 samooceną wiąże się także brak świadomości własnego potencjału możli-
wości psychofizycznych. Odbiór samych siebie jako niezdolnych do pracy
w wyniku utrwalonych stereotypów społecznych oraz uzależnienia od
stałego zabezpieczenia w postaci świadczeń rentowych, niskie poczucie
wartości i użyteczności, brak motywacji do zmiany własnej sytuacji życio-
wej, strach przed niespełnieniem się w samodzielnym życiu stwarzają
 poważny problem w staraniach o wejście na otwarty rynek pracy.

W charakterystyce rynku pracy według samych osób niepełnospraw-
nych zaznacza się znacznie niższa – w porównaniu z osobami pełnospraw-
nymi – aktywność zawodowa, opór przed podnoszeniem wykształcenia
i rozszerzaniem kwalifikacji zawodowych oraz dostosowywaniem ich do ak-
tualnych potrzeb rynkowych, niski poziom uczestnictwa w otwartym rynku
pracy. Niepełnosprawni, zagrożeni utratą pracy z powodu redukcji stano-
wisk, upadłości zakładów pracy lub ich restrukturyzacji najczęściej są bierni

w poszukiwaniu nowej pracy oraz w podejmowaniu działań podnoszących
lub rozszerzających kompetencje. Natomiast osoby, które uzyskały nie-
dawno status niepełnosprawności preferują rodzaj pracy, który wykonywały
przed utratą sprawności. Z powodu braku akceptacji nowej sytuacji życio-
wej oraz powstałych ograniczeń fizycznych a także zakłóceń w samoocenie
własnych możliwości zgłaszają sprawność nieadekwatną do rzeczywiście
posiadanej. Odejście od dotychczasowego zawodu, wymagającego pełnej
sprawności motorycznej jest kojarzone bowiem z niższą pozycją społeczną
oraz deprecjacją własnej osoby. Z drugiej strony przyjęcie statusu osoby
niepełnosprawnej z dysfunkcją ruchową jest dla wielu niepełnosprawnych
przeszkodą wykluczającą sformułowanie celów życiowych umożliwiających
osiągnięcie wyższego statusu zawodowego i ekonomicznego przez uzys-
kanie odpowiedniego wykształcenia, miejsca pracy oraz prestiżu w oto-
czeniu społecznym. 

Przekonanie o społecznej stygmatyzacji, zależność od świadczeń
społecznych i pomocy rodzinnej implikuje negatywny obraz otoczenia,
w tym przedsiębiorców. Pracodawcy oceniani są jako nieprzychylni i nieza-
interesowani zatrudnianiem osób, zwłaszcza z widocznymi dysfunkcjami
 ruchowymi z powodu przekonań o niższym wykształceniu i doświadczeniu

dokończenie na str. 5
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Poniżej prezentowane są zadania, uchwalone w trakcie lipcowej sesji
Rady Dzielnicy XII, które zastaną zrealizowane w 2011 roku w ramach zadań
priorytetowych: 

Infrastruktura techniczna i sportowa:

1. Remont chodnika przy ul. Weigla – 36 000 zł 
2. Remont chodników przy ul. Rydygiera – 36 000 zł 
3. Poprawa odwodnienia w rejonie ul. Półanki/ Agatowej – 56 000 zł 
4. Remont nawierzchni sięgacza w rejonie ul. Kurczaba – 36 000 zł 
5. Remont nawierzchni ul. Facimiech – 36 000 zł 
6. Remont chodników ul. Popławskiego – 36 000 zł 
7. Remont chodnika ul. Barbary – 16 000 zł 

Bezpieczeństwo Publiczne:

1. Zakup skokochronu na stelażu pneumatycznym dla JRG nr 6 przy
ul. Aleksandry 2 – 22 500 zł 

2. Współfinansowanie wraz z Radą Dzielnicy XI zakupu radiowozu lub
 radiowozów dla VI Komisariatu Policji – 10 000 zł 

3. Współfinansowanie wraz z Radą Dzielnicy XI zakupu reflektorów do
 radiowozów z magnetyczną podstawą dla pacjentów ogniw patrolowo
interwencyjnych i Wydziału Kryminalnego – 4 000 zł

4. Współfinansowanie wraz z Radą Dzielnicy XI zakupu materiałów eks-
ploatacyjnych i biurowych dla VI Komisariatu Policji – 2 000 zł

5. Wykonanie materiałów edukacyjnych oraz z zakup nagród na konkursy
– 3 500 zł 

Kultura i Oświata:

1. Otwarty Konkurs – 30 000 zł
2. Dofinansowanie filii Domu Kultury „Podgórze” – „Dwór Czeczów” w Kra-

kowie, ul. Ks. Popiełuszki – 10 000 zł
3. Dofinansowanie filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyń-

skiego, ul. Na Wrzosach – 10 000 zł
4. Organizacja Artystycznego Turnieju Przedszkoli przez filię MDK im.

K. I. Gałczyńskiego, ul. Na Wrzosach – 3 000 zł
5. Dofinansowanie zakupu książek dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej –

filie na terenie Dzielnicy XII – 10 000 zł
6. Konkursy międzyprzedszkolne w placówkach na terenie Dzielnicy XII –

3 000 zł
7. Konkursy międzyszkolne w szkołach podstawowych – 5 000 zł
8. Konkursy międzyszkolne w gimnazjach – 4 000 zł
9. Dofinansowanie zakupu komputerów dla Podgórskiej Biblioteki Pub-

licznej – filie na terenie Dzielnicy XII – 4 000 zł

Zdrowie i Wychowanie: 

1. Remont w Żłobku nr 20 – 8 000 zł
2. Remont w Żłobku nr 28 – 8 000 zł 

Informacja i łączność z mieszkańcami:

1. Wydawanie gazetki lokalnej „Dwunastka” – 20 000 zł
2. Obsługa strony internetowej – 3 600 zł
3. Dofinansowanie wydawnictw i materiałów promocyjnych o Dziel-

nicy XII – 3 000 zł
4. Dofinansowanie imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy XII – 4 000 zł

Radni dokonali również podziału środków finansowych na rok 2011 w ra-
mach Programu „Bezpieczny Kraków” na realizację następujących zadań:

1. Kontynuacja programu pod nazwą Liga Szkół Podstawowych – orga-
nizator ZSO nr 15 – kwota 6 200 zł

2. Zakup sprzętu komputerowego (Laptopa) wraz z oprogramowaniem:
drukarką i materiałami eksploatacyjnymi do prowadzenia profilaktyki
oraz szkoleń wśród dzieci i młodzieży dla Wydziału Drogowego Ko-
mendy Miejskiej sekcja Ruchu Drogowego – kwota 5 000 zł 

W związku z trudną sytuacją powodziową na terenie Dzielnicy, a w szcze-
gólności na osiedlu Stary Bieżanów, Radni zainicjowali działania naprawcze
zmierzające do poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Jed-
nym z nich było podjęcie starań o powstanie zbiornika retencyjnego w oko-
licy Starego Bieżanowa (przy ul. Rakuś). Radni przyjęli uchwałę w sprawie
przeniesienia środków finansowych w zakresie budowy i modernizacji in-
frastruktury sportowej i rekreacyjnej z zadnia pn. „Moje Boisko Orlik 2012
przy centrum sportu i rekreacji w Krakowie przy ul. Bogucickiej” na zadanie
pn. „Opracowanie dokumentacji zlewni dla określenia wielkości zbiornika
retencyjnego oraz możliwości kubaturowych w centrum sportu”. Opraco-
wanie dokumentacji pozwoli na oszacowanie kosztorysu prac związanych
z budową zbiornika retencyjnego oraz wnioskowanie do władz o dotację
na jak najszybszą realizację tego zadania. 

Radni dokonali również weryfikacji planów finansowych, przenosząc nie-
wykorzystane dotychczas środki na nowe zadania:  

1. z zadania pn. organizacja konkursów międzyszkolnych i przedszkol-
nych (12 000 zł) na zadania pn. remont posadzki w Gimnazjum nr 29
przy ul. Aleksandry (konkursy zostały sfinansowane z rezerwy)

2. z zadania pn. doposażenia ogródka jordanowskiego na os. Złocień na
zadania pn.: remont w ZSO nr 15 przy al. Dygasińskiego (15 000 zł),
zakup książek dla Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
(2 500 zł), doposażenie przedszkola nr 180 przy ul. Telimeny (2 500 zł),
doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy
(20 000 zł) (zadanie nie może być zrealizowane w roku bieżącym) 

3. z zadania pn. remont drogi dojazdowej do dworu Czeczów (40 000 zł)
na zadanie pn. remonty dróg i chodników na terenie Starego
Bieżanowa (wg wskazań Dzielnicy) (nie ma zgody wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków na projekt remontu drogi dojazdowej) 

4. organizacja konkursu fotograficznego 2 000 zł
5. dofinansowanie działalności kulturalnej w ZSO nr 12 przy ul. Telimeny

(m in. organizacja Familiady) 4 000 zł 
6. dofinansowanie imprez kulturalnych w Domu Kultury „Dwór Czeczów”

6 200 zł 
7. zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 111, przy

ul. Bieżanowskiej 2 000 zł. 

Na wniosek mieszkańców bloku przy ul Teligi 10, na listę rankingową zadań
powierzonych w zakresie prac remontowych dróg i chodników wprowa-
dzono zadanie pn.: „Remont chodnika w rejonie ul. Teligi 10”. Inwestycja ta
zostanie sfinansowana ze środków pozostałych po przetargu z zadania pn.
„Budowa parkingu przy ul. Na Kozłówce”. 

Radni złożyli wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o spowodowanie
działań mających na celu przywrócenie bezpiecznych dojazdów do Szkoły
Podstawowej nr 111 przy ul. Bieżanowskiej oraz do Przedszkola Samo-
rządowego nr 154 w Krakowie przy ul. Kurczaba. Na skutek odwłaszczenia
właścicielami terenów stanowiących dojazdy do szkoły i przedszkola zos-
tały osoby prywatne, które utrudniają bezpieczne dojście do placówek oś-
wiatowych. Drugi wniosek dotyczył konieczności ujęcia w budżecie Miasta
Krakowa na rok 2011 wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Przebudowa ul. Zamłynie”, która jest w fatalnym stanie technicznym. 

Patrycja Bień

Z PRAC RADY DZIELNICY XII

Pielgrzymka
Szóstego sierpnia 2010 roku ze Wzgórza Wawelskiego wyruszyła XXX

Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. „Bądźmy Świadkami Miłości”
to przesłanie, które towarzyszyło pątnikom. Do Częstochowy podążali także
mieszkańcy Dzielnicy XII. 11 sierpnia 2010 złożyli u stóp Czarnej Madonny
swoje prośby i podziękowania. W pielgrzymce uczestniczyli m.in. młoda
21-letnia mama wioząc w wózeczku 2,5-miesięczne dziecko, czy kobieta na
wózku inwalidzkim przemieszczająca się z pomocą swojej przyjaciółki –
choć pełna cierpienia – z uśmiechem, spokojem i ufnością w oczach. Tak
Matka Boża połączyła wszystkich, a ich przyjaźń pozostanie na zawsze.

Kazimiera Jelonek
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Część I

Wieś Prokocim została założona ok. 1295 r. prawdopodobnie przez bis-
kupa krakowskiego Prokopa – od jego imienia pochodzi jej nazwa. Powstała
na urodzajnych glebach nad rwąca rzeką Drwinką, która stała się osią osady.
Na wschód od zabudowań ciągnęły się łany pól, łąki i lasy. Na przestrzeni
wieków wieś była własnością wielu przedstawicieli krakowskiego patriar-
chatu. W XVI w. we wsi istniał dwór z folwarkiem, a na terenie obecnego
parku znajdowały się sadzawki i sady. Na przełomie XVI i XVII w. właścicielami
wsi był ród książąt Ostrogskich. W tym okresie obok dworu została zasadzona
pierwsza grupa dębów szypułkowych które stały się zaczątkiem parku. Naj-
starszy z dębów zwany ,,pałacowym” w 1970 r. został trafiony piorunem. Do
dziś pozostał po nim suchy pień – nakryty spadzistym daszkiem. Następna
grupa dębów została zasadzona w XVII w. przez ród hr. Zasławskich.

Od 1749 r. właścicielami Prokocimia przez ponad 100 lat była rodzina
hr. Wodzickich. W latach 1777–1783 Eliasz Wodzicki zbudował tam dla swo-
jej żony pałac w stylu klasycystycznym. W 1810 r. jego syn Józef złożył park
z aleją dojazdową wysadzaną lipami, wytyczono alejki, posadzono buki, je-
siony i dęby. Następni właściciele parku dosadzali kolejne drzewa. Pod ko-
niec XIX w. na zlecenie kolejnego właściciela Leona Skorupki pałac został
przebudowany w modnym wówczas stylu eklektycznym. Pracami kierował
znany architekt Karol Knaus. Prace zakończyły się w 1891 r. gdy właścicielem
pałacu po śmierci Skorupki został jego spadkobierca hr. Józef Grodecki. Bu-
dynek pałacu został rozbudowany, wzbogacony barokowymi szczytami
i podziałami, oraz żeliwno- szklanym zadaszeniem nad wejściem. W kolis-
tym ryzalicie został umieszczony salon przykryty kopułą. Pałac w Prokocimiu
jest jednym z najwybitniejszych dzieł K. Knausa. W tej formie zachował się
do dziś. 

W 1895 r. hr. Grodecki sprzedał za 150 tys. koron prokocimski majątek
Erazmowi Jerzmanowskiemu. Za jego czasów pałac i park jeszcze bardziej
wypiękniały. Jerzmanowski przebudował otoczenie parku, dobudował re-
prezentacyjny podjazd z wodotryskiem. Park został ogrodzony ceglanym
ażurowym murem. Zbudowano wieżę wodną, a także oranżerię. Od rzeki
Drwinki przez park przeprowadzono strumień, który zasilał trzy stawy
rybne. Po największym z nich- tam gdzie dziś znajduje się stadion sportowy,
można było pływać łódkami. Wśród drzew parkowych: dębów, czarnych
i czerwonych buków, olch, klonów i wierzb ozdobnych wytyczono ścieżki
z malowniczymi mostkami. Wśród kwiatowych klombów stały klasycy-
styczne figurki na postumentach. Figurkę Lilli Wenedy – kopię tej która stoi
na Plantach krakowskich zniszczyli pod koniec II wojny światowej rosyjscy
żołnierze. Jerzmanowski znacząco przyczynił się do rozwoju i rozbudowy
Prokocimia. Wybudował również szkołę przy ul. Żabiej w której uczyły się
kolejne pokolenia uczniów przez prawie 100 lat. W 1989 r. na zlecenie

ówczesnych władz miejskich budynek został rozebrany. Dziś znajdują się tu
boska sportowe Zespołu Szkół Integracyjnych nr 4.

W 1901 r. po śmierci Erazma Jerzmanowskiego jego żona Anna sprze-
dała majątek zakonowi Augustianów za 550 tys. koron. Inicjatorem kupna
majątku był przeor ks. Grzegorz Uth. On to wystarał się u Generała Zakonu
w Rzymie o zezwolenie na sprzedaż parcel na Kazimierzu, gdzie Zakon miał
swój klasztor i na zakup Prokocimia. Gdy ze sprzedaży parcel pieniędzy było
za mało zaciągnął pożyczkę w banku. On też został pierwszym administra-
torem Prokocimia, w którym żyło wówczas około 1000 mieszkańców. Lud-
ność trudniła się rolnictwem, część „furmanił” w Podgórzu, niektórzy pra-
cowali w pobliskim wapienniku i gipsarni u Lippermana. Augustianie
utworzyli w Prokocimiu ośrodek prowincji krakowskiej i otworzyli dla miesz-
kańców park do celów rekreacyjnych. Ponieważ do kościoła parafialnego
w Bieżanowie było daleko ks. Uth wystarał się w kurii o pozwolenie na
otwarcie stacji duszpasterskiej. Początkowo nabożeństwa odbywały się
w prowizorycznej kaplicy, która nie mogła pomieścić wszystkich parafian.
Wkrótce otworzono nową kaplicę w przebudowanej wozowni. Poświęce-
nie kaplicy odbyło się 13 lutego 1911 r. Do dziś odprawiane są w niej msze
święte. W 1911 r. Augustianie otworzyli w pałacu szkołę średnią dla
chłopców. Jednym z jej pedagogów był prof. Stanisław Pigoń – historyk
 literatury polskiej. W 1917 r. w Prokocimiu została utworzona samodzielna
parafia pw. Matki Bożej Dobrej Rady. 

Grażyna Fijałkowska 

ZARYS HISTORII: ZESPÓŁ PAŁACOWO–PARKOWY 
IM. ERAZMA I ANNY JERZMANOWSKICH 

zawodowym, małej wydolności, znacznej absencji chorobowej, konieczności
zapewnienia ciągłej pomocy i respektowania dodatkowych uprawnień pra-
cowniczych oraz niezdolności do wysiłku tych osób. W przypadku zatrud-
nienia niepełnosprawni obawiają się, że nie podołają zadaniom określonym
przez pracodawcę, nie będą akceptowani przez współpracowników i mogą
doznawać dyskryminacji. Również szanse zatrud-
nionego pracownika na awans i otrzymanie pracy
samodzielnej lub związanej z opieką oraz kierowa-
niem innymi są oceniane jako silnie ograniczone.
Ponadto niepełnosprawni ruchowo boją się od-
mowy zatrudnienia z powodu konieczności pono-
szenia przez pracodawcę dodatkowych kosztów
związanych z przystosowaniem miejsca pracy
a także z przewidywaniem – z powodu braku wie-
dzy dotyczącej specyfiki dysfunkcji ruchowych –
dodatkowych obciążeń dla współpracowników lub
osób nadzorujących ich pracę. 

Jednocześnie niepełnosprawni ruchowo
w wyniku wewnętrznych barier psychicznych,
braku treningu społecznego i odpowiedniej częs-
totliwości kontaktów uważają, że nie posiadają
umiejętności przekonania potencjalnych praco-

dawców o swojej przydatności dla firmy. Chodzi tu zarówno o odpowiednią
autoprezentację potencjału możliwości psychofizycznych, kwalifikacji
i kompetencji, jak również o motywacje finansowe. Korzyści ekonomiczne
(możliwość pozyskania dofinansowania do wynagrodzeń, środków na szko-
lenia, zwrotu kosztów wyposażenia i przystosowania stanowiska pracy,
zmniejszenia składki na PFRON) stanowią bowiem dla wielu przedsiębior-

ców podstawę pozytywnej decyzji o zatrudnieniu.
Wiedza o korzyściach z przyjęcia do pracy osoby
niepełnosprawnej ruchowo mogłaby stać się czyn-
nikiem przełamującym stereotyp, że oferowane
miejsce pracy nie jest dostępne dla osób niepełno -
sprawnych fizycznie.

Brak ekspansywności, pewności siebie, niska
asertywność, skłonność do wycofywania się, mimo
odpowiednich kwalifikacji i stażu zawodowego są
także najczęściej postrzegane jako ważne przy-
czyny braku aplikowania o pracę, a w przypadku
przyjęcia do firmy – zatrudniania przede wszyst-
kim na stanowiskach szeregowych, z pomijaniem
stanowisk technicznych, specjalistycznych czy kie-
rowniczych. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR

dokończenie ze str. 3
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Serafa nie pozwala żyć mieszkańcom Starego Bieżanowa i osiedla
Złocień, którzy w bieżącym roku już sześciokrotnie zostali zalani przez wy-
lewającą po większych opadach rzekę. Podczas podtopień życie w Bieżano-
wie i na os. Złocień jest całkowicie sparaliżowane – nie kursują autobusy,
przez wysoką wodę nie mogą przejechać samochody osobowe, zalewane
są sklepy, pobliskie hurtownie, dzieci z osiedla Złocień nie mogą dojść do
szkoły, bo wiadukt na ul. Złocieniowej jest zalany do ¾ wysokości, a nauka
w szkole przy ul. Sucharskiego jest przerywana, gdyż zalaną ulicą nie można
do niej dojść. Sytuacja ciągłego zagrożenia jest dla mieszkańców nie do
zniesienia o czym świadczą 3 zgony na atak serca podczas siódmego w tym
roku zagrożenia zalaniem. 

Winny za tą sytuacje jest Urząd Miasta Krakowa wydający pozwolenia
na kolejne inwestycje mieszkaniowe i zezwalający na odprowadzenie wód
opadowych do nie mającej takiej możliwości Serafy. Rada Dzielnicy XII od
8 lat zwraca uwagę na sytuację jaka panuje w Bieżanowie – dając nega-
tywne opinie dla wszystkich nowych inwestycji do czasu uregulowania od-
prowadzanie wód opadowych. Wszystkie negatywne opinie dzielnicy są
całkowicie lekceważone. Obok zalewanego wiaduktu przy ul. Półłanki po-
wstało wielkie centrum logistyczne z parkingiem na około 300 samocho-
dów, a o tej inwestycji Rada Dzielnicy XII w ogóle nie została nawet poin-
formowana. Dodatkową ilość wód opadowych – z 3 ha pow. utwardzonej
odprowadza węzeł autostradowy na Rżące. Tak dłużej nie da się żyć dlatego
słuszny jest protest mieszkańców Starego Bieżanowa i działania które pod-
jęli. Doprowadziły one m. in. do podjęcia w dniu 25 sierpnia 2010 r. przez
Radę Miasta Krakowa uchwały przygotowanej przez radną Miasta Krakowa
i Dzielnicy XII Grażynę Fijałkowską: Ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa
kierunków działań w sprawie zabezpieczenia os. Stary Bieżanów, Stary Pro-
kocim i osiedla Złocień przed skutkami powodzi. Pierwsze czytanie projektu
uchwały odbyło się 5 lipca. Do projektu uchwały wpłynęła poprawka prze-
wodniczącego komisji planowania Włodzimierza Pietrusa uzupełniająca
treść uchwały, która podczas głosowania również została przyjęta. Przyjęcie
uchwały poprzedziły dwa spotkania w czerwcu i w lipcu mieszkańców
Bieżanowa z przedstawicielami służb miejskich i wojewódzkich odpowie-
dzialnych za zabezpieczenia przeciwpowodziowe, gorąca dyskusja w dniu
23 sierpnia podczas obrad Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska która ostatecznie wydała pozytywną opinię, oraz dyskusja pod-
czas sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 25 sierpnia. Na sesji zostały zgłoszone

również dwie interpelacje, a wszyscy obecni mogli zobaczyć na wyświetla-
nych przeźroczach jak wyglądał Stary Bieżanów i osiedle Złocień podczas
ostatniego lipcowego zalania rzeką Serafą. 

Przyjęta uchwała zobowiązuje Urząd Miasta Krakowa do następujących
działań: 
– doraźnego oczyszczenia i odmulenia koryta Serafy
– przedstawienia w ciągu 60 dni od dnia uchwalenia uchwały komple-

ksowego „Programu systemu przeciwpowodziowego dla osiedli za-
grożonych wylewaniem rzeki Serafy

– podjęcie działań przygotowujących zabezpieczenie środków finanso-
wych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011 na realizacje po-
wyższego programu

– realizacje suchego zbiornika w rejonie ul. Drożdżowej
– poddanie konsultacjom społecznym, procedur obowiązujących na

 wypadek wystąpienia zagrożenia spowodowanego wylewaniem rzeki
Serafy,

a także m. in.: zlikwidowanie przewężeń koryta na całym jej przebiegu przez
Bieżanów, wybudowanie zbiorników retencyjnych suchych na kolektorach
w rejonie rzeki Malinówki, oraz w rejonie miedzy torami do Wieliczki, ul. Ko-
repty i ul. Rakuś, wybudowanie zbiornika na Serafie na terenie Wieliczki
w rejonie Bogucic, współpraca z firmą która nadzoruje pracę zbiorników re-
tencyjnych wzdłuż autostrady.

Początkowa negatywna opinia prezydenta do uchwały w dniu 25 sierp-
nia została zmieniona na pozytywną. Dotyczy dwóch uchwał – zagrożenia
spowodowanego wylewaniem rzeki Serafy i drugiej zgłoszonej przez grupę
radnych dotyczącej innych rejonów miasta zagrożonych wylewaniem Wisły. 

Zamieszczam poniżej fragmenty opinii i zobowiązania prezydenta
miasta Krakowa zbieżne z przyjętą uchwałą Rady Miasta Krakowa od-
noszące się do Starego Bieżanowa, do których w przypadku braku działań
można się odwoływać: 

Prezydent poinformował że zamierza spowodować przyspieszenie
tempa realizacji programu małej retencji, która została opracowana
w 2004 r. na zlecenie Marszałka województwa Małopolskiego i przyjęta
przez Sejmik Województwa Małopolskiego. W zakresie tego programu znaj-
duje się m. in. budowa przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego na
rzece Serafie i w rejonie ulic Drożdżowej i Bogucickiej. Prezydent wystąpił do
dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE W BIEŻANOWIE
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o uwzględnienie tego zbiornika jako jednego z pierwszych na liście prefe-
rencyjnej budowy zbiorników małej retencji dla Województwa Małopol-
skiego. Rozważa sfinansowanie z budżetu miasta prac projektowych nie-
zbędnych do wszczęcia procesu inwestycyjnego dla realizacji budowy
zbiornika wraz z odcinkową regulacją rzeki Serafy. 

Na polecenie Prezydenta Miasta Krakowa podjęto działania zmie-
rzające do ograniczenia w przyszłości niekorzystnych następstw związa-
nych z możliwością wystąpienia powodzi i nawalnych opadów deszczu.
Część tych działań ma charakter doraźny, część odnosi się do przedsię wzięć,
które wymagają postępowania w dłuższej perspektywie czasowej.

Wymienić należy w szczególności:
– uzgodnienie z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych

(MZMiUW) wykazu innych uszkodzeń w obwałowaniach wyma-
gających pilnej naprawy

– uzgodnienie z MZMiUW doraźnych działań – do realizacji w 2010 r. –
w odniesieniu do Rzeki Serafy (m.in. udrożnienie koryta, usunięcie
przetamowań, likwidacja wyrw), również na rzece Drwince. 

– przystąpienie do realizacji umocnienia skarp Serafy oraz udrożnienia
rowów przydrożnych ul. Jaglarzów, Sucharskiego, Potrzask, Czarno-
chowickiej, Stacyjnej, Złocieniowej wraz z naprawą przepustów w re-
jonie ul. Potrzask, ul. Czarnochowickiej,

– zlecenie opracowania dokumentacji dla budowy przepompowni ze
zbiornika w rejonie wiaduktu kolejowego do Serafy (wraz z ruro-
ciągiem i modernizacją rowu),

– wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w sprawie stanu technicznego budowli i urządzeń hydrotechnicznych
na obszarze Miasta, a także prawidłowości użytkowania odcinka auto-
strady A-4 (w kontekście wpływu jej odwodnienia na stan wody
w rzece Serafie),

– zabezpieczenie (poprzez obsypanie i obsiew) wykonanych w trakcie
powodzi tymczasowych umocnień,

– zabezpieczenie umocnienia potoku Drwinka (w celu powstrzymania
osuwania się ziemi),

– opracowanie harmonogramu udrażniania rowów i jego realizacja,
– zarządzenie dokonania przeglądu procedur w sytuacjach kryzysowych

przez wszystkie podmioty uczestniczące w działaniach przeciwpowo-
dziowych w celu wprowadzenia w nich aktualizacji wynikających z doś-
wiadczeń z maja i czerwca br., 

– przystąpienie do opracowania Koncepcji odwodnienia i poprawy bez-
pieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa z uwzględnieniem doś-
wiadczeń z powodzi w 2010 roku (wyniki opracowania stanowić będą
podstawę do ew. aktualizacji Planu Ochrony Przeciwpowodziowej
Miasta i innych dokumentów planistycznych)

– zaplanowanie działań edukacyjnych dla mieszkańców.
Ponadto, ze względu na wejście w życie w dniu 25 sierpnia 2010

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych przy-
stąpiono do aktualizacji porozumień dotyczących zarówno modernizacji
obwałowań wiślanych jak i realizacji zadań z zakresu małej retencji. W za-
leżności od stopnia zaangażowania budżetu państwa w realizację zadań
z zakresu administracji rządowej wprowadzone zmiany mogą umożliwić
rozpoczęcie realizacji kluczowych dla bezpieczeństwa miasta zbiorników
tzwn. małej retencji (Bieżanów na rzece Serafie). 

Kontynuowane są działania zarówno zmierzające do zaplanowania
środków w budżecie państwa na wskazane wyżej cele, jak i przewidujące
zaangażowanie budżetu Miasta Krakowa w realizację zadań rządowych.

Grażyna Fijałkowska

STOWARZYSZENIE NOWY PROKOCIM „PRZYJACIELE”

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NOWY PROKOCIM”

SEKCJA SZACHOWA KLUBU KULTURY „ZACHĘTA”

Zapraszają miłośników oraz sympatyków  
królewskiej gry 

na

TURNIEJ  SZACHOWY
„PROKOCIMSKI  SZACH-MAT 2010”

19 września 2010 roku (niedziela) 
w Klubie Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” przy ulicy Kurczaba 25.

Początek turnieju o godzinie 14.00.

Turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach; seniorzy oraz juniorzy do lat 16. Regulamin turnieju 
oraz informacje o nagrodach na stronie internetowej Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” 

www.stowarzyszenie-przyjaciele.org  oraz w Klubie Kultury „Zachęta” przy ulicy Kurczaba 25. 

Termin zgłoszenia udziału w turnieju do dnia 15 września 2010 r. pod jednym z numerów 
Tel. 12 658-23-45 lub 608 580 408, ewentualnie emailem stcich@interia.pl.
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To były udane tygodnie!

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

w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

Jak co roku DK w Nowym Bieżanowie zorganizował akcję „Lato w mie-
ście”. Dzięki temu dzieci, które spędzały wakacje na osiedlu, od poniedziałku
do piątku, w godz. 8-15 miały zapewnioną rozrywkę. Codziennie otrzymy-
wały drożdżówki, napoje i bezpiecznie spędzały czas pod opieką wycho-
wawców. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwała Katarzyna Adamowicz.
Półkolonia trwała 5 tygodni, od 28.06 – 30.07.

Raz w tygodniu była organizowana wycieczka poza miasto. Na zamku
w Korzkwi uczestnicy mogli przez chwilę poczuć się jak rycerze, wkładając
hełmy i biorąc do rąk miecze, topory oraz tarcze. Zorganizowano również
konkurs plastyczny z nagrodami, a na koniec posilono się kiełbaskami.
Dzieci były także w Parku Jordana, Parku Jerzmanowskiego oraz w Puszczy
Niepołomickiej, gdzie wychowawcy przygotowali dla uczestników gry te-
renowe (m.in.: podchody). Co tydzień odbywały się również wyjazdy na
basen do Nowej Huty lub Bochni. Ponadto można było uczestniczyć m. in.
w warsztatach z samoobrony, tańca nowoczesnego, gry na bębnach lub
w zajęciach plastycznych. Opiekunowie, studenci pedagogicznych uczelni,
zorganizowali nawet wybory prezydenckie, a uczestnicy zdecydowali, że
ich prezydentem zostanie Dawid Dzięcioł.

Zawsze stara się być sobą
Pan Bartosz Rutkowski jest nauczycielem języka

polskiego w Gimnazjum nr 29 w Krakowie. Zdaniem
wielu uczniów to polonista z powołania. O zaintereso-
waniach, o sposobie na bycie lubianym nauczycielem
z magistrem Bartoszem Rutkowskim rozmawiają
uczestniczki warsztatów dziennikarskich Adrianna
Biszczad i Paulina Dziedzic. 

Adrianna Biszczad, Paulina Dziedzic: – Co skłoniło
Pana do wyboru zawodu polonisty?
Bartosz Rutkowski: – Było w tym troszkę przypadku.
W liceum zostałem, w pewnym sensie, zmuszony przez
moją polonistkę do wzięcia udziału w olimpiadzie z ję-
zyka polskiego. Nie wiem, jakim cudem się to stało, ale zająłem III miejsce
w Polsce. Dlatego nie musiałem pisać matury z części humanistycznej oraz
zdawać na Uniwersytet Jagielloński. Przechodziłem tylko miłą rozmowę
z profesorem, zanim otrzymałem indeks. Po ukończeniu studiów, zacząłem
szukać pracy. Nigdy nie myślałem o nauczycielstwie. Tak jak 100% naszej
grupy, z której połowa i tak odnalazła się w tym zawodzie (śmiech). Ale nie
od razu poszedłem do szkoły. Najpierw byłem kierownikiem w salonie
 samochodowym „Ford”,. Powiem jednak szczerze, że ta praca nie bardzo mi

się podobała. Uświadomiłem sobie, że wykonując ją,
marnuję 5 lat studiów polonistycznych. Postanowiłem
więc szukać pracy w szkole i znalazłem ogłoszenie dy-
rektora Wiesława Kiełbasy w Urzędzie…
– Jakie są Pana zainteresowania niezwiązane z języ-
kiem polskim?
– Pierwszym i najstarszym moim hobby jest modelar-
stwo. Tą pasją zaraziłem się, mając 15 lat. Kiedyś zorgani-
zowałem w szkole zajęcie z modelarstwa i jeden z moich
uczniów (absolwent G. 29, Grzegorz Pyka) szczególnie się
nimi zainteresował, a przez to również historią. 
– Czym dla Pana jest literatura, w tym poezja?
– Powiem szczerze, że więcej czasu poświęcam książkom

historycznym. Jeśli na przykład, „siedzę” w epoce Sobieskiego, to czytam
wszystkie dzieła dotyczące tych czasów, żeby jak najdokładniej się z nimi
zapoznać. Lubię też czytać poezję, ale sięgam po nią rzadziej. Jest ona dla
mnie czymś w rodzaju odskoczni od rzeczywistości.
– Jak wyglądałoby Pana życie, gdyby nie był Pan nauczycielem?
– Nie zastanawiałem się nad tym. Żyłbym pewnie bez tych krzyków i sza-
leńczego pędu. Może miałbym też więcej niż dwie minuty na zjedzenie
 kanapki? (śmiech). Jednak prawdę mówiąc, dla mnie, po tylu latach pracy

Tradycyjnie odbył się turniej ping-ponga. W tej dyscyplinie bezkonku-
rencyjna okazała się Agnieszka Kądziołka, II miejsce zajął Dawid Dzięcioł,
a trzecie – Mateusz Wydrych. Był także turniej unihokeja, w którym zwyciężyła
drużyna „Ale urwał”. Na zakończenie półkolonii do DK „przyjechała” pizza. Nie
mogę się doczekać zimy – powtarzały dzieci w ostatnich dniach i zapewniały,
że wtedy również pojawią się na organizowanych tu zajęciach. Dla wszyst-
kich uczestników to były udane tygodnie. Pomimo dużej różnicy wiekowej
(najmłodsi mieli 7 lat, a najstarsi po 15) wszyscy świetnie się bawili.

– Nasze akcje do lat cieszą się dużą popularnością – podsumowuje te-
goroczną półkolonię kierownik DK Zbigniew Rozkrut. – Organizując je już
od ponad 20 lat, mamy na uwadze mądre zagospodarowanie czasu wolnego
tych dzieci, które nie wyjeżdżają poza Kraków. Ponadto w ten sposób poma-
gamy rodzicom, którzy pracują i trudno im pogodzić opiekę nad dziećmi z za-
wodowymi obowiązkami. Cieszy fakt, że na półkolonie zapisują swoje dzieci
rodzice, którzy przed laty w takiej formie wypoczynku sami uczestniczyli!

Magdalena Harasymiuk
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w szkole, żaden inny zawód nie jest odpowiedni. Zawsze mnie cieszy, kiedy
przychodzą byli uczniowie, gdy widzę, że są uczciwymi ludźmi. Mam wów-
czas poczucie właściwie spełnionego obowiązku. Gdy opowiadają mi o swo-
ich osiągnięciach, o tym, jak ułożyło się ich życie, to myślę sobie, że mam
w tym jakiś mały udział. I cieszę się, że również moja praca przyniosła efekty. 
– W jaki sposób, Pana zdaniem, nauczyciel powinien rozmawiać
z uczniami, aby zdobyć ich zaufanie?
– Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nikogo nie udaję przed uczniami. Nie
zakładam maski ani człowieka srogiego, ani zbyt przyjaznego. Zawsze staram
się być sobą i cieszy mnie to, że od 20 lat uczniowie to akceptują. Ponadto pa-
miętam, czego nie lubiłem, będąc uczniem. Tego też nie stosuję wobec gim-
nazjalistów. Potrafię zaakceptować uczniów. To, że ktoś się słabiej uczy, czy
jest mniej dowcipny albo bardziej rozgadany, to mnie nie drażni. Zawsze po-
trafiłem się z uczniami dogadać. Nigdy jednak nie wprowadzałem w czasie
lekcji dyscypliny za pomocą „zastraszania”. To nie jest w moim stylu. Natomiast
to, czego nigdy nie zaakceptuję, to bezczelność i obrażanie innych. 
– Czy jest uczeń, który szczególnie utkwił Panu w pamięci?
– Wielu. Jestem wzrokowcem. Mam dar zapamiętywania twarzy. Jeśli po la-
tach spotykam ucznia, którego uczyłem, mogę nie pamiętać nazwiska, ale
prawdopodobnie zwrócę się do niego po imieniu.

– Zdaniem wielu uczniów naszej szkoły, posiada Pan wewnętrzną moty-
wację do pracy z nami. Co ją powoduje?
– Mówi się, że nauczycielem trzeba być z powołania. Całkiem możliwe, ale
nie rozpatrywałem tego nigdy w kategoriach powołania. Każdą pracę sta-
rałem się i czynię to nadal, wykonywać solidnie. Zawsze też uważałem, że
w szkole muszę być profesjonalistą. Z tym, że według mnie, profesjonalizm
w szkole, nie polega na tym, żeby wejść, wyłożyć temat, zamknąć dziennik,
wyjść z sali i mieć wszystko z głowy. Nie interesować się więcej uczniami.
Moim zdaniem nauczyciel to ten, który dobrze uczy, jest lubiany przez
młodzież, potrafi się z nimi porozumieć. Bywa czasem, że młody człowiek
nie powie niczego swoim rodzicom, a potrafi przyjść ze swoim problemem
do nauczyciela. Jednak nie zwróci się do każdego, tylko do tego, któremu
zaufa. Staram się zrozumieć moich uczniów i pomagać im poznawać świat,
wspierać ich w rozwiązywaniu problemów. Ponadto w relacjach z młod-
zieżą postępuję w taki sposób, jak chciałbym, żeby oni czynili. Chcę swoją
postawą dawać im pozytywny przykład. 
– Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów w życiu osobistym i za-
wodowym w nowym roku szkolnym.

Teksty do „Młodej Dwunastki” tworzą uczestnicy warsztatów dziennikarskich
odbywających się w DK SM Bieżanów Nowy pod kierunkiem red. Marii Fortuny-Sudor

Dzięki uprzejmości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A.
w Krakowie 28 sierpnia w sobotę po raz pierwszy wyruszył na trasę Tramwaj
po uśmiech Dziecka.

W tramwaju kursującym na linii „trójki” członkowie i wolontariusze or-
ganizacji pozarządowej non-profit działającej na rzecz Dzieci i Rodzin Kor-
czakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA kwestowali do zaplombowa-
nych puszek. Była również możliwość zakupu kartek pocztowych
z widokami Krakowa, z których dochód będzie przeznaczony w całości na

pomoc Podopiecznym
Stowarzyszenia.

Nowe formy kwesty
mają na celu zwiększenie
efektywności zbieranych
datków, które wciąż nie
zaspokajają w wystar-
czającej mierze tych naj-
bardziej naglących po-
trzeb związanych przede
wszystkim z zapewnie-
niem zdrowia Benefi-
cjentów. Dlatego też Dy-
liniarze uprzejmie proszą
o życzliwe przyjęcie
kwestujących, którzy dają  z siebie wszystko, aby zwiększyć szansę na ze-
branie potrzebnych środków finansowych.

Sponsorami akcji są: MPK Kraków, Telewizja M, Prelekcja-Slajd i Cen-
trum Stomatologiczne WAPdent. Więcej informacji o Stowarzyszeniu na
stronie www.dyliniarnia.republika.pl

koordynatorzy akcji:
Maria Pułczyńska

Tadeusz Pułczyński
KRD DYLINIARNIA

tel. 505 573 831

TRAMWAJEM PO UŚMIECH DZIECKA

DYŻUR MIEJSKIGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Dzielnicy XII

Bieżanów-Prokocim informujemy, że w dniu 12 października 2010 r. w go-
dzinach 14.00 – 15.00 odbędzie się dyżur prawny Miejskiego Rzecznika Kon-
sumentów w Krakowie, w siedzibie Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3. 

Zadania Miejskiego Rzecznika Konsumentów, które wynikają z ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, to: 
„Art. 42. 1. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji

prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa

miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów

konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami

Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach
 odrębnych.

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa
na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się
postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsu-
mentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykro-
czenia. 

4. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając
na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień
i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się
do uwag i opinii rzecznika”. 

Patrycja Bień
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Dotychczas powódź z 1997 roku nosiła nazwę „powodzi stulecia”.
Wprawdzie była mniejszą niż ta z roku 1970, ale jej skutki m.innymi dla
Wrocławia spowodowały takie właśnie nazewnictwo. W bieżącym roku
gwałtowne i długotrwałe opady deszczu spowodowały jeszcze większe
niszczycielskie działanie wodnego żywiołu i niewątpliwie przyćmią zdarze-
nia z przeszłości. Zapadną niewątpliwie na długo w pamięci mieszkańców
Bieżanowa, wielokrotnie dotkniętych lokalnym zalaniami i podtopieniami.
Skala nie jest wprawdzie porównywalna ze stratami na ziemi sandomier-
skiej, w Lanckoronie, Bogatyni i wielu innych rejonach, gdzie mieszkańcy
uchodząc z życiem potracili cały dobytek, a szkody liczone są w miliardach
złotych. Jednak w przypadku Bieżanowa kilkumiesięczne borykanie się
z coraz to nowymi podtopieniami wyczerpały ludność. W dodatku niepokoi
nas przyszłość. Wiemy, iż każda większa ulewa lub kilkudniowe opady do-
prowadzą do ponownego wystąpienia Szrafy z brzegów i ponownych zalań
ulic i domostw. Przyglądając się zjawisku nie sposób wspomnieć o wielu ini-
cjatywach społecznych i zaangażowaniu Rady Dzielnicy w próby opano-
wania rzeki. Pierwsze reakcje na te starania zresztą są, a prace konserwa-
cyjne w korycie Szrafy już zostały przez Małopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych ( jednostka Marszałka ) wykonane w sierpniu. Ma też
powstać dokumentacja regulacji rzeki.

Kto winien?
Trwają próby wyjaśnienie kto jest winien zaistniałej sytuacji? Wymienia

się jako winnych Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Małopol-
ski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Prezydenta wydającego nad-
mierną ilość pozwoleń na budowę, nierozważne decyzje samych miesz-
kańców (samowole budowlane, mała dbałość o rowy odwadniające),
niejasne kompetencje urzędnicze itd. Sprawa jest jednak bardzo złożona ,
głównie z powodu anomalii pogodowych. 

Serafa wchodzi w Kraków
Ponieważ moje obserwacje dotyczą najbardziej wysuniętych na

południe w kierunku Wieliczki obszarów Bieżanowa, chcę się nimi podzie-
lić. Dwukrotnie została zalana ul Rakuś przy torach kolejowych. Na kilka dni
dojazd na os Kaim był wstrzymany a mieszkańcy odcięci w swych domo-
stwach. Domów w tym miejscu nie jest dużo, stąd mniejsze nagłośnienie
problemu w krakowskich mediach, skupiających się głównie na ulicach cen-
trum Bieżanowa i osiedlu Złocień. W przypadku wylewu z 27 lipca ilość

wody na obserwowanym obszarze około 1 ha była bardzo duża z głębo-
kością dochodzącą nawet do 1.35 cm (fotografia bramy jednej z posesji).
Poziom wody ustabilizował się równo z poziomem rzeki. Jednak po jego
obniżeniu woda z uwagi na konfigurację terenu pozostała na kilka dni do
czasu jej przepompowania. Mieszkańcy szeregu posesji zostali zupełnie od-
cięci od ulicy. Obserwatorzy twierdzą iż moment wylania nastąpił po prze-
pełnieniu się zbiorników przelewowych autostrady. Woda przelewała się
z nich w sposób burzliwy. Gdy fala doszła do mostku, nie zmieściła się pod
nim, nastąpiło jej spiętrzenie i wylanie. Wypełnienie ul. Rakuś do poziomu

rzeki nastąpiło w krótkim czasie ok. ½ godziny. Obraz gdy woda nie mieści
się pod mostkiem mamy zarejestrowany na filmie. Wniosek nasuwa jeden
– rzeka Serafa, choć dopiero wchodzi na tereny Krakowa jest już prze-
pełniona (fot mostu)

Należy dodać iż jej koryto jest głębokie, szerokie, uregulowane przy
okazji budowy autostrady. Podobnie z łączącym się w tym rejonie, uregu-
lowanym potokiem Malinówka. Skąd takie ilości wody w tym miejscu?
Nigdy tu nie wylewało! Most okazuje się za mały. Jest źle wykonany z za-
wężeniem światła przy przyczółkach albo po prostu na dzisiejsze oczasy za
niski! Pomimo wykonania obwałowania mieszkańcom tej części Bieżanowa
dalszym ciągu grożą potopienia

Wieliczka współwinna!
Potok Serafa ma zlewnię ok. 75 km2 z czego spora część przypada na

Wieliczkę. Oznacza to, iż do tego cieku sprowadzone zostają wody z dróg,
placów, zakładów przemysłowych i rowów odwadniających Wieliczki. Jak
dynamiczny jest rozwój naszych sąsiadów widzimy po coraz to nowo po-
wstających osiedlach. Wszędzie kostka, beton, hektary pod dachem, wybe-
tonowane rowy odwadniające. Ciek wodny Malinówka zbiera wody opa-
dowe z wielu hektarów ciągle rozbudowującego się wysypiska Barycz,
osiedli krakowskich i autostrady. Połączenie obu potoków następuje już
w Krakowie w okolicach ul Nad Serafą i Szastera. Jeszcze kilkadziesiąt met-
rów i za małym mostkiem drogowym w ciągu ul Rakuś przechodzi na drugą
stronę toru kojowego w kierunku Wieliczki. W normalne dni układ funkcjo-
nuje poprawnie, Serafa leniwie toczy swe wody, do czasu, gdy siły natury
pokazują na co je stać. 

Anomalia w statystyce opadów!
Przeglądałem materiały statystyczne służb meteorologicznych i co się

okazało. W Krakowie najwyższą sumę opadów 1000 mm na 1 m kwadra-
towy zanotowano w 1903 roku. Także największe miesięczne opady tj.
333 mm przypadają na lipiec 1903 roku. Najdłuższy ciąg dni z opadami 33
dni miał miejsce w 1963 roku. W Krakowie średnioroczny opad dochodzi do

Bieżanów zalewany – jakie  perspektywy?
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700 mm. Z czego w całym lipcu opadów może być w zależności od roku
około 100 mm. Tymczasem z nieba spadło w okolicach Wieliczki w majo-
wym okresie od 15 do 18 maja ponad 230 mm (szczytowo 16 maja 113 mm).
W dniach 27-28 lipca ponad 130 mm (27 lipca ok. 90 mm a 28 lipca ponad
40 mm). Daje to niespotykaną ilość wody tj ok. na 1 m2 i to w ciągu krót-
kiego czasu. Każde bowiem 100 mm na metr kwadratowy to 100 litrów.
W kilkanaście godzin kilkumiesięczny miesięczny opad? 

Wodna katastrofa!
Taka rekordowa ilość wody to jest wodna katastrofa, żywioł którego

nie da się opanować, tym bardziej uniknąć, można się starać jego skutki
zmniejszyć. W ciągu kilkudziesięciu godzin dwumiesięczny opad? W ciągu
kilku dni maja ponad 400 litrów na metr kwadratowy, czyli więcej niż w re-
kordowym miesiącu 1903 roku? Serafa nabiera więc błyskawicznie obję-
tości, przyspiesza bieg, staje się potężnym żywiołem, sunie na Kraków. Na
taką wodę nie liczyło się mostów , przepustów. Szczęście dla Bieżanowa że
mosty w ul Sucharskiego i Popiełuszki są posadowione wysoko i ocalały.
A ile było z tym związanych protestów? Inżynierowie mieli rację!

Autostrada?
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stara się przekonać

mieszkańców Bieżanowa iż ilości wód spływających z powierzchni ok. 3.3 ha
nie jest główna przyczyną podstopień Bieżanowa. Nie wiadomo czy te dane
są precyzyjne i czy obejmują powierzchnię węzła wielickiego (8 zjazdów
o długości ponad 8 km, ok. 13 kilometrów dróg zbiorczych oraz 34 obiekty
mostowe (wiadukty, przepusty, estakady, mosty). Niemniej po szybkości do-
pełniania się zbiorników autostradowych i burzliwy, przelewowy spływ tej
wody do Malinówki widać, że tej wody jest dużo. Powierzchnia podana
przez GDDKiA jest wprawdzie o wiele mniejsza niż np. wysypiska Barycz,
ale nie można jej lekceważyć. Nawiasem mówiąc w zbiornikach ciągle stoi
woda, niektóre są zamulone i płytkie, więc ich retencyjna funkcja jest słaba
(foto). 

Osiedla krakowskie
Dodatkowe wody deszczowe rzeka otrzymuje z samego Bieżanowa

oraz dużych osiedli dzielnicy. Wprowadzenie tych wód następuje do Serafy
w centrum Bieżanowa wzmagając niszczycielskie siły żywiołu. Rzeka wy-
stępuje z brzegów po raz wtóry zalewając liczne ulice centrum Bieżanowa
i odcinając od świata osiedle Złocień. Ponieważ budownictwo w Dzielnicy
kwitnie, powstają coraz to nowe osiedla, place, ulice, parkingi. wody opa-
dowej będzie przybywać!

Przygotowanie osiedla na dużą wodę 
Bieżanów nie posiada terenów retencyjnych, koryto rzeki Szrafy jest

wypłycone, niewiele jest obwałowań, brzegi rzeki nie są konserwowane. Ist-
nieje wiele budowli – mostków (dojazdów do posesji – fot.) wykonanych
nieprawidłowo, bez przewyższenia. Stanowią one przeszkodę dla swobod-
nego przepływu rzeki przy jej podwyższonych stanach, a wręcz uniemożli-
wiają wykonanie obwałowania. Do brzegów rzeki w wielu miejscach nie ma
dojazdu a nawet dojścia, jako że ogrodzenia posesji nie uwzględniają prze-

pisowego odstąpienia od koryta. Sprawa własności i bram dojazdu ze sprzę-
tem niejednokrotnie utrudnia wykonanie prac regulacyjnych. 

Perspektywy regulacji rzeki.
Regulacje prowadzi się zawsze od dołu do góry rzeki. Każde inne

działanie doprowadzi do zalania niżej położonych sąsiadów. Chyba, że uda
się stworzyć zbiorniki zalewowe. Mówi się o nich zarówno w Wieliczce jak
i w Krakowie. Warunkiem jest aby taki teren mieć. W Bieżanowie będzie to,
co czytamy w prasie, najprawdopodobniej obszar pomiędzy ulicami
Drożdżowej/Bogucickiej. Tylko co z powyżej podtapianymi mieszkańcami
ul. Rakuś? Prezydent obiecał sfinansowanie dokumentacji regulacji Serafy
na obszarze Krakowa, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych po-
winien prace sfinansować. Czy będzie go na to stać? Serafa przebiega przez
3 gminy, czy będzie w tej sprawie porozumienie, współfinansowaniem,
współpraca? Szczególna rola w tej sprawie przypada Prezydentowi Kra-

kowa. Rozwoju miasta nie da się powstrzymać, błędnych decyzji o pozwo-
leniach na budowę jeżeli były, nie da się cofnąć. Natomiast liczymy, że bę-
dzie naszym, mieszkańców Bieżanowa skutecznym przedstawicielem
i orędownikiem zarówno wobec gmin ościennych jak MZMiUW, GDDKiA
i innych instytucji państwowych. Duża też jest rola Samorządu Krakowa tj
Rady Miasta i Rady Dzielnicy XII. Do ratowania osiedla przywiązują dużą
wagę i jak widać starają się nadawać bieg sprawie. 

Jak wspomniałem prace przy porządkowaniu koryta ruszyły, także wy-
konano obwałowanie przed feralnym mostkiem w ul. Rakuś (foto). Drgnęło
w sprawie, a może i natura odpuści i powstrzyma swoją wodną hojność?
Przynajmniej na 50 lat!

Tekst i foto Stanisław Kumon
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„Wakacyjne odkrywanie świata”
w ramach Akcji „Lato w mieście”

Wakacje to dla dzieci czas prawdziwego odpoczynku, na który nie
mogły sobie pozwolić przez większą część roku szkolnego.

Dla wielu osób zorganizowanie wypoczynku letniego – potrzebnego
relaksu dla swoich pociech – to prawdziwe wyzwanie, dlatego z chęcią ko-
rzystają oni z gotowych ofert np. Domów Kultury.

Jak co roku z pomocą rodzicom przyszedł również Klub Kultury „Za-
chęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, gdzie przez 6 tygodni
(28.06.10-06.08.10) dzieci mogły wspólnie cieszyć się latem. Organizowana
półkolonia była odpowiednio dostosowana do potrzeb dzieci, tak aby za-
pewnić im zdrowe i bezpieczne spędzenie wolnego czasu. 

Dzięki dotacji z Urzędu Miasta Krakowa oraz organizatorom:
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, Szkole Podstawowej Nr 117
i Stowarzyszeniu Nowy Prokocim „Przyjaciele” uczestnicy Akcji „Lato w mie-
ście” (105 dzieci) mogli zobaczyć upragnione miejsca (np. wioskę indiańską
w Szczyrzycu, zamek w Dębnie, Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni, czy
odbyć rejs statkiem „Nimfa” po Wiśle), a także mogli realizować swoje pasje
(np. uczyli się tworzyć papier czerpany na warsztatach w Muzeum Inżynie-

rii Miejskiej w Krakowie, uczestniczyli m.in. w teleskopowym pokazie plam
na Słońcu w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Nie-
połomicach). 

Program obejmował różnorakie formy aktywności (plastyczne,
 muzyczne, ruchowe) wszechstronnie stymulujące rozwój, angażujące
umysł, serce i ciało. I tak np. warsztaty cyrkowe pozwoliły dzieciom na wspa-
niałą zabawę w grupie, nabywanie samodzielności i wiary we własne możli-
wości (chodzenie na szczudłach, chodzenie na linie, jazda na jednokołowym
rowerze, żonglerka itp.) Słoneczna aura zachęcała również do aktywnego
wypoczynku na basenie (Proszówki) i zalewach (Łapanów, Kryspinów).

Półkolonie to doskonała propozycja wypoczynku w mieście, dzieci
mogą się bardzo dużo nauczyć, bawić z rówieśnikami, a nie nudzić się
w domu lub siedzieć bezczynnie przed blokiem.

Wszystkim organizatorom i sponsorom- szczególnie Urzędowi Miasta
Krakowa- dziękuję w imieniu zadowolonych dzieci i rodziców, mając na-
dzieję na kontynuację akcji w następnych latach.

Izabella Kowalska-Piper
Klub Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”

Każdy, kto boryka się z uporczywymi dolegliwościami układu oddecho-
wego, może wreszcie odetchnąć z ulgą: NZOZ Kopalnia Soli „Wieliczka” Pod-
ziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy uruchomił dla mieszkańców
miasta Krakowa bezpłatny program profilaktyki astmy oskrzelowej i POChP
„Weź głęboki oddech”. Program ten adresowany jest do wszystkich osób
skarżących się na przewlekły kaszel, duszność, a także narażonych na scho-
rzenia dróg oddechowych ze względu na uzależnienie od nikotyny. W ramach
programu każdy pacjent zameldowany (na stałe lub czasowo) na terenie
miasta Krakowa może skorzystać bezpłatnie z:
• Konsultacji pulmonologicznej 
• Spirometrii
• Edukacji zdrowotnej
• Indywidualnej rehabilitacji oddechowej

Celem programu jest wczesne rozpoznanie astmy oskrzelowej i POChP
wśród osób dorosłych, edukacja zdrowotna oraz indywidualna rehabilitacja

oddechowa połączona z nauką prawidłowego oddychania. Personel Ośrodka,
który będzie realizował Program, jest wysoko wykwalifikowany i posiada doś-
wiadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi na schorzenia dróg od-
dechowych. Pacjenci będą przyjmowani w Poradni Pulmonologicznej z no-
woczesną Pracownią Spirometryczną oraz w Poradni Rehabilitacyjnej o profilu
pulmonologicznym

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość ustalenia dogodnego
terminu (zapisy pod nr tel. 12 278 73 68) i krótki czas oczekiwania na świad-
czenie.

Szczegółowe informacje i zapisy:
NZOZ Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy
ul. Park Kingi 1 bud. I, 32-020 Wieliczka
Tel. 12 278 73 68, fax. 12 288 27 73; www.sanatorium.kopalnia.pl
e-mail: sanatorium@kopalnia.pl 

WEŹ GŁĘBOKI ODDECH


