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KRYTY BASEN W PROKOCIMIU
DŁUGA DROGA DO SPEŁNIANIA MARZEŃ, 

CZYLI ROZPOCZĘCIE BUDOWY BASENU KRYTEGO W PROKOCIMIU

O budowę basenu krytego w Dzielnicy XII, zabiegali radni Dzielnicy XII i radni miasta Krakowa od
szeregu lat. W budżecie miasta Krakowa na rok 2007 na rozpoczęcie zadania została wpisana kwota
1 ml zł ( poprawka do budżetu została zgłoszona przez radne miasta Krakowa: Grażynę Fijałkowską
i Małgorzatę Radwan-Balladę). Budowa basenu została zaplanowana na działce gminnej przy ul. Kur-
czaba. Wkrótce jednak okazało się że w środku działki gminnej znajduje się mała działka będąca włas-
nością Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W 2007 r. UJ wystawił tą właśnie działkę na
sprzedaż w przetargu nieograniczonym. W lutym 2007 Rada Dzielnicy XII zwróciła się do CM UJ o wy-
cofanie z przetargu ponieważ sprzedaż działki uniemożliwiłoby budowę basenu. W miesiącu marcu
zorganizowano spotkanie u kanclerz CM UJ pani Ewy Pędrackiej-Kwaskowskiej, na którym przedstawi-
ciel rady Dzielnicy XII Grażyna Fiałkowska i Mariusz Korab Chrzanowski przedstawili stanowisko rady
z prośbą o wycofanie działki z przetargu i odsprzedanie jej miastu Kraków pod budowę basenu. Prośba
była uzasadniona bo w 2006 r. UJ kupił od miasta jedną z działek pod budowę Szpitala Klinicznego
w Prokocimiu, z 98% bonifikatą. Poprawkę z taką właśnie bonifikatą zgłosiła radna miasta Grażyna Fi-
jałkowska. Kanclerz UJ zgodziła się wycofać działkę z przetargu. Zgodę na sprzedaż działki wydał rów-
nież rektor uczelni. Ostateczną zgodę w tej sprawie musiał jednak wydać minister zdrowia. Rozmowy
w tej sprawie i pisma do ministerstwa kierował również przewodniczący Dzielnicy XII Zbigniew Kożuch.
Cała procedura ciągła się ponad rok i pieniądze przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej
i rozpoczęcie budowy zostały przeniesione na inne inwestycje miejskie. W 2008 r. działka w końcu zos-
tała zakupiona i miasto zaczęło szukać wykonawcy zewnętrznego, który wybudowałby basen na własny
koszt, a potem przez następne lata pełnił nad nim zarząd i czerpał korzyści. Przewodniczący rady dziel-
nicy i radni dzielnicy zapoznali się z jedną z przedstawionych koncepcji, ale inwestor wycofał się. Pod
koniec 2009 r. w przedstawionym na rok 2010 budżecie miasta Krakowa na budowę basenu nie było
żadnych środków finansowych. Radne Grażyna Fijałkowska i Małgorzata Radwan-Ballada pisały w tej
sprawie interpelacje. Interweniowała Rada Dzielnicy XII i Stowarzyszenie „Przyjaciele” (w sprawę basenu
zaangażowanych było wielo osób i instytucji, a nie jak niektórzy sugerują że brak było zaangażowania
ze strony Radnych Dzielnicy XII). W wyniku wspólnych starań w 2010 znalazły się środki finansowe na
opracowanie dokumentacji. Zawarto tez umowę z wykonawcą na budowę basenu krytego. 

18 listopada 2010 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod kryty basen.
W projekcie budżetu miasta Krakowa na rok 2011 zapisano na ten cel symboliczną kwotę 520 tys. zł.
Basen ma powstać do końca 2012 r. i kosztować około 12 ml zł.

Grażyna Fijałkowska, Zbigniew Kożuch

Jak dzisiaj można uczyć patriotyzmu?
Dnia 10 listopada 2010r., uczniowie klasy II b z Gimnazjum nr 29 w Krakowie przygotowali lekcję

na temat Święta Niepodległości dla dzieci z krakowskich przedszkoli. Część uczniów gościło w Samo-
rządowym Przedszkolu nr 49 przy ul. Bieżanowskiej 40 i przy ul. Nad Potokiem 6, kilkoro gimnazjalistów
było w Samorządowym Przedszkolu nr 154 przy ul. Kurczaba 19. 

Gimnazjaliści rozmawiali z dziećmi na temat patriotyzmu; o symbolach narodowych, o tym czy
wiedzą w jaki sposób możemy obchodzić to święto. Pytaliśmy o patriotów i przybliżyliśmy im postać Jó-
zefa Piłsudskiego. Mimo, że temat był poważny, dzieci doskonale go zrozumiały. Były aktywne i z chę-
cią udzielały odpowiedzi na zadawane pytania. My byliśmy wzruszeni zainteresowaniem i aktywnością
tych małych patriotów.

Na koniec każdy przedszkolak otrzymał po symbolicznej chorągiewce, by każde dziecko mogło na
długo zapamiętać dlaczego to święto jest takie ważne dla każdego Polaka.

Dominika Orzeł, Agnieszka Bocheńska
Klasa II B Gimnazjum nr 29
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WYDARZYŁO SIĘ
w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim i nie tylko…

5.11 Odbiór zadania pn remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych
w przedszkolu nr 35

10.11 Zakończono remont schodów w ZSO nr 15
11.11 Koncert pieśni patriotycznych w dworze Czeczów z okazji Święta

Niepodległości 
16.11 Odebrano ogrodzenie w ogródku jordanowskim przy ul. Barbary 
17.11 Zakończono remont chodów przy ul. Rydgiera 
18.11 Wmurowania kamienia węgielnego pod kryty basen w Prokocimiu
21.11 Wybory samorządowe 
24.11 Zakończono pracy stolarskie w Żłobku nr 28 

W wyniku wyborów samorządowych radnymi miasta z okręgu nr 5 obej-
mującym dzielnice XII i XIII zostali 
Grażyna Fiałkowska, 
Tadeusz Trzmiel, 
Katarzyna Pabian, 
Wojciech Wojtowicz, 
Marcin Szymański, 
Krzysztof Durek 

Opracowanie
Zbigniew Kożuch

8. października w ramach obchodów „Święta drzewa” nasze przed-
szkole odwiedził Strażnik Leśny z Nadleśnictwa Niepołomice – Pan Czesław.
Dzieci z wszystkich grup słuchały z zainteresowaniem opowieści o tajem-
nicach jesiennego lasu i jego mieszkańcach przygotowujących się do zimy.
Dzieci dowiedziały się również jak mogą dbać o przyrodę i jak należy za-
chować się w lesie. Był też czas na pytania do naszego Gościa i słuchanie
odpowiedzi, które czasami przeradzały się w ciekawe opowieści. Druga
część spotkania odbyła się w ogrodzie przedszkolnym gdzie wspólnie za-
sadziliśmy przywiezione przez Pana Czesława dwie sadzonki lipy. Dzieci do-
wiedziały się o leczniczym działaniu kwiatów tego drzewa. Wszystkie dzieci
obiecały dbać o nowo posadzone rośliny. Dziewczynki z grupy Średniaków
w ramach podziękowań, podarowały naszemu miłemu Gościowi własno-
ręcznie wykonane rysunki przedstawiające las i jego mieszkańców. Na ko-
niec dostaliśmy zaproszenie do Puszczy Niepołomickiej. Przyjedziemy na
pewno – wiosną. Dziękujemy!

Anna Seń

Święto Drzewa w Przedszkolu nr 49
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Szanowni Państwo, w dniu 9 listopada odbyła się ostatnia Sesja V ka-
dencji Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim. W nostalgicznych nastro-
jach, chociaż z uśmiechem, Radni podjęli swoje ostatnie uchwały. Dotyczyły
one w głównej mierze dyspozycji środkami finansowymi, które przezna-
czono na zadnia związane z: 

• „Opracowaniem dokumentacji technicznej dla budowy boiska Orlik
2012 na obiektach klubu sportowego Baszta” – kwota 35 000 zł prze-
niesiona z zadnia pn. „Remont chodnika w ulicy Barbary”; 

• „Utrzymaniem boiska sportowego Orlik 2012” – kwota 20 000 zł prze-
niesiona z zadania pn. „Remont chodnika przy ulicy Popławskiego”; 

• Przeniesieniem pozostałych po przetargu środków finansowych z za-
dania pn. „Budowa i modernizacja szkolnej i osiedlowej infrastruktury
sportowej” dla Klubu Sportowego Bieżanowianka. Przeniesienie środ-
ków pozwoli na zakup sprzętu sportowego i kosiarki na potrzeby
klubu. 

• Organizacją przez ZSO Nr 12 przy ul. Telimeny 9 w Krakowie przeglądu
chórów szkolnych – kwota 1 000 zł przyznana z rezerwy zadań priory-
tetowych. 

• Zakupem sprzętu sportowego dla LO nr XV przy ul. Dygasińskiego 15
w Krakowie – kwota 500 zł przyznana z rezerwy zadań priorytetowych. 

• „Utrzymaniem boiska sportowego Orlik 2012” przy ul. Lilii Wenedy –
kwota 6 000 zł. Środki te pozwolą na zapewnienie utrzymanie boiska
w należytym stanie. 

• Rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania powierzonego pn. „Re-
mont sięgacza przy ul. Aleksandry” o „Remont chodnika” wzdłuż Gim-
nazjum nr 29 i SP nr 24 w Krakowie. 

Radni przeznaczyli także środki finansowe w wysokości 6 000 zł na
prace remontowe w Żłobkach w roku 2011 dla: 

1. Żłobka nr 28 – kwota 3000 zł
2. Żłobka nr 20 – kwota 3000 zł 

Ustalili również listę rankingową na rok 2011 zadań powierzonych
w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich oraz tworzenia zieleń-
ców i skwerów wraz z małą architekturą:
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów
2. Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII
3. Współfinansowanie wraz ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi z terenu

Dzielnicy budowy i doposażenia ogródków jordanowskich
4. Doposażenie szkół, przedszkoli i żłobków w sprzęt ogrodowy
5. Doposażenie dzielnicy w ławki i kosze
6. Remont kortów tenisowych przy ulicy Smolenia oraz ustalenie 

ich zarządcy
7. Dosadzenie na terenie Dzielnicy drzew i krzewów
8. Doposażenie Parków: Rżąka i Aleksandry
9. Bieżące utrzymanie zieleńca przy ulicy Kurczaba. 

Radni zawnioskowali również do Prezydenta Miasta Krakowa o spo-
wodowanie działań, które umożliwią mieszkańcom ulic Czarnochowickiej
i Zarzyckiego w Krakowie włączenie się do kanalizacji sanitarnej w Czarno-
chowicach, w gminie Wieliczka. To rozwiązanie jest znacznie tańsze i bar-
dziej efektywne niż budowa kanalizacji połączonej z siecią z Krakowa. 

Następny wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczył koniecz-
ności podjęcia przez niego działań, które doprowadzą do ujęcia w planach
zabezpieczania przeciwpowodziowego południowej części Bieżanowa
(ulice Rakuś, Nad Serafą, Na Jazkach). Tereny te znacznie ucierpiały podczas
ostatnich powodzi.

Patrycja Bień

Z PRAC RADY DZIELNICY XII

W dniu 9 listopada 2010 roku w Katolickim Domu Kultury Eden odbył
się Konkurs Poezji Patriotycznej zorganizowany przez Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich z okazji 92 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepo-
dległości. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 124
oraz XXV Liceum Ogólnokształcącego.

Celem konkursu było krzewienie wśród młodego pokolenia postaw
patriotycznych oraz upowszechnienie poezji o tematyce patriotycznej. To
właśnie w wierszach zapisana została miłość do Ojczyzny. 40 uczestników
wykazało się dużym poczuciem świadomości narodowej i brakiem tremy
w czasie występu przed publicznością – rodzicami, dziadkami, rodzeń-
stwem i kolegami.

Jury w składzie: Marta Biernat (nauczyciel SP 124), Barbara Kumon
(nauczyciel SP 124), Stanisława Piotrowska (przedstawiciel Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich) oceniało uczestników w trzech kategoriach wiekowych:

klasy O-III, IV-VI oraz licealiści. W czasie jurorskich obrad p. Stanisław Kumon
grał na pianinie, a cała sala śpiewała pieśni patriotyczne.

Wyniki konkursu:
klasy O-III
I miejsce Mateusz Gaweł, Jakub Godula 
II miejsce Kacper Gil, Bartosz Godula 
III miejsce Marcin Potoczny, Klara Weichöning 
wyróżnienia: Justyna Michałek, Kamil Krzyżkowski, Zuzanna Olejniczak 
klasy IV- VI
I miejsce Anna Lewińska, Katarzyna Michałek 
II miejsce Anna Oleszko, Agnieszka Wiśniewska 
III miejsce Łukasz Babicz, Wiktoria Kalisz 
wyróżnienia: Aleksandra Kornaś, Karolina Sąsiadek, Aleksandra Wiśniewska 

KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ W STARYM BIEŻANOWIE
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KONKURS FOTOGRAFICZNY 2010

liceum
I miejsce Izabela Przetocka 
II miejsce Marta Grech 
III miejsce Piotr Wajda

Wszyscy uczestnicy konkursu recytatorskiego otrzymali nagrody
 pocieszenia, a laureaci cenne nagrody – książki, gry, odzież. Laureaci pierw-
szych miejsc recytowali swoje wiersze w czasie apelu poległych, pod

 pomnikiem poległych bieżanowian w dniu 11 listopada, po Mszy Świętej
w kościele Narodzenia NMP w Starym Bieżanowie.

Wartościowa i potrzebna w środowisku lokalnym impreza, która stała
się tradycją (to już 12 edycja) Katolickiego Domu Kultury EDEN związaną
z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości wskazuje, że dla społecz-
ności bieżanowskiej święto 11 listopada jest dniem wyjątkowym. 

Marta Biernat

Park Jerzmanowski, fot. Irena Bieniek

Park we mgle, fot. Maciej Hajdusianek Park we mgle, fot. Maciej Hajdusianek

Park Jerzmanowski, fot. Irena Bieniek
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Dobiegła końca V kadencja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
2006-2010. 

Czas na podsumowanie. 

Dzięki wspólnej, skutecznej współpracy radnych Dzielnicy XII i radnych
miasta Krakowa w ciągu ostatnich 4 lat powstało wiele ważnych i potrzeb-
nych inwestycji, które poprawiają jakość życia mieszkańców naszej dziel-
nicy. O powstanie tych inwestycji zabiegała Rada Dzielnicy XII, która
 przeznaczała również środki finansowe na opracowanie potrzebnych do-
kumentacji. Inwestycje zostały zrealizowane z budżetu Rady Dzielnicy XII
i budżetu miasta Krakowa. 

Oto najważniejsze z nich:
– wybudowanie przy ul. Aleksandry najnowocześniejszego w Polsce

Komisariatu Policji (2007- 2009)
– modernizacja dworu Czeczów z przeznaczeniem na Dom Kultury

(2007) 
– wybudowanie pierwszego w Krakowie „Orlika” ul. Jerzmanowskich

(2008–2009)
– wybudowanie drugiego w dzielnicy „Orlika” LO nr XV (2010) 
– wybudowanie zespołu boisk szkolnych przy ZSI nr 4 ul. Żabia 

(2008–2009)
– modernizacja boisk sportowych przy G 31 ul. Spółdzielców (2008–

2009) 
– modernizacja boisk sportowych SP nr 61 (2008–2009)
– modernizacja kilku sal gimnastycznych: ZSI nr 4, SP nr 41m SP nr 117 
– wmurowanie kamienia węgielnego pod basen kryty przy ul. Kur-

czaba (2010)
– utworzenie pierwszego w Krakowie żłobka integracyjnego na

os. Kozłówek (2009) 
– wzniesienie pomnika Erazma Jerzmanowskiego w parku im. Jerz-

manowskich
– otwarcie Izby Historii Prokocimia (2009) i wykonanie historycznego

muralu (2010)
– otwarcie środowiskowego domu „Samopomoc” dla osób z chorobą

 Alzheimera (2009) 
– remont 150 m. długości kładki nad torami kolejowymi, prowadzącej

do zbiornika rekreacyjnego Bagry (2007–2008)
– wykonanie piaszczystej plaży nad Bagrami (2009)
– uchwalenie planu miejscowego dla Parku Aleksandry i Parku Rzecz-

nego Drwinki (2008) 
– rozpoczęcie budowy parku Aleksandry (2007)
– wkopanie w ziemię szpecącej park Aleksandry rury ciepłowniczej

(2009)
– modernizacja kilku dróg na terenie dzielnicy, m. in.: Bieżanowskiej

(2009), Dygasińskiego (2008), Podmiłów (2008), Aleksandry (2007–
2010)

– budowa parkingu przy ul. Popiełuszki (2009) 
– nakropienia asfaltowe wielu ulic, modernizacja chodników, poprawa

i budowa oświetlenia, montaż progów zwalniających, doposażenie
ogródków jordanowskich 

– oczyszczenie koryta rzeki Drwinki, umocnienie pękniętej skarpy
(2010)

– rozpoczęcie prac mających na celu zabezpieczenia mieszańców
os. Stary Bieżanów i os. Złocień przed skutkami wylewania rzeki
 Serafy (2010).

– modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielic-
kiej 267 (2009)

– budowa trasy S-7 na odcinku węzeł komunikacyjny Rżąka –
ul. Christo Botewa, będącej wschodnią obwodnicą Krakowa (2007–
2010) 

– przebudowa ul. Wielickiej, budowa ekranów akustycznych (2007) 

Opracowano również dokumentację dla kolejnych ważnych inwestycji:
koncepcję budowy brakującego odcinka ul. Domagały na os. Złocień, kon-
cepcję przebudowy kolejnego odcinka al. Dygasińskiego, koncepcję rewi-
talizacji parku im. E i A Jerzmanowskiego, dokumentację dla budowy przed-
szkola na osiedlu Rżąka, dokumentację dla Centrum Sportu i Rekreacji przy

ul. Bogucickiej, dokumentację dla budowy hali sportowej dla Gimnazjum
nr 29, ul. Aleksandry. 

Rada Dzielnicy przeznaczała również środki finansowe na remonty pro-
wadzone w placówkach oświatowych i kulturalnych, na dostosowanie tych
obiektów dla osób niepełnosprawnych, oraz na doposażenie bibliotek
szkolnych i publicznych. 

Co roku przeznaczono również środki finansowe na badania profilak-
tyczne dla mieszkańców, zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, oraz na do-
posażenie gabinetów specjalistycznych. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa Rada Dzielnicy przekazała m. in.
radiowóz dla IV Oddziału Straży Miejskiej na os. Kozłówek, motocykle,  laptop
i noktowizor dla VI Komisariatu Policji, sprzęt komputerowy dla  Wydziału
Ruchu Drogowego w Krakowie, oraz środki finansowe na doposażenie Straży
Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżanowie. Dofinansowanie otrzy-
mały również dodatkowe patrole. W ramach programu „Bezpieczny Kraków”
młodzież licealna uczestniczyła w zajęciach „Z Prawem na Ty” . 

Środki finansowe na modernizację obiektów i swoją działalność otrzy-
mały Kluby Sportowe: Kolejarz – Prokocim, Bieżanowianka, Baszta.

Były również środki finansowe na organizację: konkursów, spartakiad
szkolnych, turniejów wiedzy, wystaw, warsztatów samorządowych dla
młodzieży, jubileuszów w placówkach oświatowych, lokalnych imprez (m.in.
Dni Prokocimia, Dni Bieżanowa, Familiada, Dzień Dziecka, Pikniki, Festyny,
Lato w mieście) oraz koncertów dla mieszkańców (m. in. Edyty Geppert,
 Michała Bajora, Stanisława Soyki, Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza,
 Janusza Radka) 

Mieszkańcy dzielnicy mogli się spotkać z radnymi podczas cotygodnio-
wych dyżurów, lub przyjść ze swoimi sprawami na sesję Rady Dzielnicy XII.

Rada Dzielnicy wsparła również:
– protest mieszkańców osiedli Złocień, Bieżanów i Rybitwy przeciwko

budowie Spalarni Odpadów Komunalnych planowanej w bezpośred-
nim sąsiedztwie miejsca ich zamieszkania (2007–2008). 

– protest mieszkańców Prokocimia i Kozłówka wobec powracających
planów budowy Trasy Bagrowej (2009)

– protest mieszkańców os. Kozłówek przeciwko przeniesieniu do Gim-
nazjum nr 31 na ul. Spółdzielców Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Przemysłu Skórzanego z ul. Milana (2009–2010).

– wspierała mieszkańców os. Rżąka i Bieżanowa sprawie przywrócenia
linii autobusu nr 502, oraz mieszkańców os. Złocień ws uruchomienia
linii autobusowej do pętli przy ul. Aleksandry. 

– wspierała mieszkańców Bieżanowa, os. Złocień i Prokocimia w sprawie
podjęcia działań zabezpieczających przez zalewaniem rzeką Drwinką
i Serafą 

– podjęła uchwałę popierającą budowy Szpitala Uniwersyteckiego
UJ CM w Krakowie-Prokocimiu.

– zgłosiła uwagi odzwierciedlające wnioski mieszkańców do Studium
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, oraz planów miej-
scowych park Aleksandry (uniemożliwiła wykonanie zabudowy blo-
kowej na terenie parku miedzy ul. Ćwiklińskiej i ul. Bieżanowską), park
rzeki Drwinki, planu Rybitwy–Płaszów (obejmującego osiedle Złocień). 

Podczas trwania kadencji pożegnaliśmy dwoje samorządowców,
 którzy pełnili funkcję radnych dzielnicy w poprzednich kadencjach. Dnia
9 sierpnia 2007 r. zmarła pani Halina Janiszewska w latach 1994–1998
 wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XII. W 2010 r. pożegnaliśmy
pana Czesława Flanka, radnego w latach 1992–2002 i członka Zarządu Dziel-
nicy XII w latach 1998–2002. 

Plany na kolejną kadencję:
Mimo wieloletnich starań, z powodu braku środków finansowych

w budżecie miasta Krakowa nie udało się do tej pory rozpocząć przebu-
dowy ul. Prostej i ul. Solarzy, mimo że ulice te posiadają pozwolenie na

PODSUMOWANIE IV KADENCJI 
RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM
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 budowę, otwarty dziennik budowy i znajdują się na 1 i 2 miejscu na liście
rankingowej wskazującej kolejność ulic do realizacji – to inwestycje które
należy zrealizować w pierwszej kolejności. W ciągu najbliższych lat musi
zostać wybudowany brakujący odcinek ul. Domagały, przystanek kolejowy
na os. Złocień, oraz rozpocząć się przebudowa kolejnego odcinka
ul. Bieżanowskiej, oraz al. Dygasińskiego, ul. Żabiej, ul. Lipowskiego i ul. Mała
Góra. Najważniejsza inwestycja to budowa zbiorników małej retencji za-
bezpieczającej osiedla Bieżanów i os. Złocień przed skutkami powodzi. Inne
ważne inwestycje to budowa „Orlika” dla klubu Sportowego Baszta, odda-
nie do użytku basenu krytego przy ul. Kurczaba , budowa hali sportowej
dla G. 29 ul. Aleksandry, przedszkola na os. Rżąka, kanalizacji opadowej na
osiedlu Kabel, umocnienie kolejnego odcinka skarpy nad rzeką Drwinką,
modernizacja boisk Klubu Sportowego Bieżanowianka i Klubu Sportowego
Kolejarz w parku im. E i A Jerzmanowskich, budowa parków Aleksandry
i rzeki Drwinki, oraz modernizacja budynków szkolnych. 

Tymi sprawami będą zajmować się radni kolejnej kadencji 2010–2014,
wybrani w wyborach samorządowych dnia 9 stycznia 2011 r. Bardzo pro-
simy mieszkańców Dzielnicy XII o dużą frekwencje w wyborach i wybranie
najlepszych kandydatów. 

Rada i Zarząd Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim którzy współpracowali z nami na rzecz naszej „Małej
Ojczyzny” . Radnym kolejnej kadencji życzymy powodzenia i większych
środków finansowych z budżetu miasta Krakowa.

Opracowanie 
Grażyna Fijałkowska i Zbigniew Kożuch 

Podziwiali polskie krajobrazy
Trudno jest nam docenić to, co mamy. Do tego, by zrozumieć piękno

przyrody, jaką dysponuje Polska, trzeba po prostu dojrzeć. Przysłowie:
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”, jest w dzisiejszych czasach bardzo
trafne.

W dniach: 4 – 5.11 została zorganizowana wycieczka w Pieniny. Wzięli
w niej udział gimnazjaliści należący do Uczniowskiego Klubu Sportowego.
Opiekę nad uczestnikami sprawowali: Piotr Korput i Michał Słupski. Ucznio-
wie z Gimnazjum 29 uczestniczyli w wyjeździe dzięki zaproszeniu ze Szkoły
nr 27, z której organizatorem wycieczki był przede wszystkim Zbigniew

Pawłowski. – Wycieczka była dla mnie odskocznią od codziennej rutyny szkol-
nej – mówi Kamila Tylek, uczennica g. 29. – Zobaczyłam przepiękne widoki,
Warto było iść nawet 30 km w górę, czy też schodzić w dół, żeby podziwiać
piękno polskich, jesiennych krajobrazów. Również pieczenie kiełbasek i spę-
dzenie nocy w schronisku PTTK w Bereśniku pozostaną w pamięci.

Kolejna, podobna wycieczka szykuje się pod koniec roku szkolnego.
Tym razem do Słowackiego Raju. Wszystkich chętnych zapraszamy!

Adrianna Biszczad (G. 29)

Radni Dzielnicy XII V kadencji 2006-2010.
Od lewej u góry: Dawid Kwiatkowski, Janusz Zadwórny, Wiesław Markowicz, Zbigniew Kożuch, Krzysztof Reguła, Tadeusz Śliwiński, Rafał Buchelt, Marek Walawender, Krzysztof Tatarczuk, Michał
Majerczak.
Od lewej u dołu: Katarzyna Bielańska, Patrycja Bień, Grażyna Fijałkowska, Kazimiera Jelonek, Jolanta Wieczorek, Stanisław Dziob
Nieobecni: Michał Chojnacki, Bartosz Gądor, Maria Antonina Hołuj, Tomasz Piergies
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Jestem aktywny – potrafię pomóc – to motto przewodnie, towa-
rzyszące międzyszkolnemu konkursowi, rozegranemu na obiektach
sportowych ZSOI nr 4 w Krakowie 21 września 2010 r.

Na koniec tegorocznego lata, w pięknej, słonecznej scenerii na bois-
kach szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4
w Krakowie odbył się międzyszkolny konkurs pt. „Jestem aktywny – potra-
fię pomóc”. Ideą przewodnią współzawodnictwa było promowanie aktyw-
ności fizycznej i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
przedlekarskiej.

W zmaganiach uczestniczyły reprezentacje czterech szkół gimnazjal-
nych z Dzielnicy XII. Były to Gimnazja numer: 29, 30, 31 i 32. Zabrakło jedy-
nie Gimnazjum nr 33.

Na samym początku Dyrektor ZSOI nr 4, Pani Maria Jolanta Kurcz,
jako gospodarz konkursu, przywitała uczestników, podkreśliła walory wy-
chowawcze konkursu, w tym chęć udzielania pierwszej pomocy, przełama-
nie barier strachu połączonych z umiejętnościami ratowania poszkodowa-
nych. Zwróciła uwagę na to jak ważne jest sprawne i kompetentne działanie,
które ma często decydujące znaczenie dla dalszych rezultatów leczenia
przez fachowy personel medyczny. Pani Dyrektor przypomniała również
o rywalizacji w duchu zasady „fair play”, wszystkim życząc powodzenia. 

Krótko po tym nastąpiło losowanie, podział na grupy i rozpoczęły się
zmagania. Każda szkoła miała 10 osobową reprezentację złożoną z 5
chłopców i 5 dziewczynek. W zakresie rywalizacji sportowej mieszane
drużyny toczyły walkę między sobą w grach zespołowych: koszykówce

i siatkówce. Tu najlepsze wyniki osiągnęły: w koszykówce Gimnazjum nr 29,
natomiast pierwsze miejsce w piłce siatkowej zdobyło Gimnazjum nr 31.
Ale zgodnie z koncepcją konkursu, nie tylko sprawność fizyczna była tu
ważna. Jednocześnie, podczas gdy, na boiskach rozgrywały się mecze,
w strefie zielonej, przebiegały konkurencje zdrowotne. Każda drużyna
 podzielona na mniejsze podzespoły musiała zmierzyć się z hipotetyczną
 sytuacją wymagającą udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, a tu od-
powiedzieć na kilka pytań i zastosować odpowiedni algorytm postępowa-
nia. I tak na pięciu stanowiskach widzieliśmy: wypadek komunikacyjny,
utratę przytomności, krwotok z nosa, zatrzymanie akcji serca (na fantomie)
i zwichnięcie nogi. Scenki z wypadkami inscenizowali nauczyciele WF oraz
uczniowie z ZSOI nr 4, którzy świetnie sobie radzili w roli poszkodowanych.
Dobrze, że „aktorzy” tylko grali swoje role, a nie działo się to naprawdę, bo
pewne sytuacje mogłyby się niebezpiecznie zakończyć. Nie mniej jednak,
wszyscy uczestnicy wyróżnili się odwagą przy podejmowaniu kroków
w razie wypadku, wymieniali się doświadczeniami i zdobywali nową wie-
dzę w tym zakresie. Jak przystało na szkołę z Ogólnopolskim Certyfika-
tem Szkoły Promującej Zdrowie, w dziedzinie pierwszej pomocy, ucznio-
wie Gimnazjum nr 32, nie mieli sobie równych.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji sędzia główny – pani
mgr Dorota Brzezińska podsumowała punkty zdobyte przez szkoły.
 Ostateczny wynik i zajęte miejsce zależało od sumy punktów zdobytych za
rywalizację sportową i tych za udzielanie pierwszej pomocy. Najwięcej
punktów – pierwsze miejsce zdobyło Gimnazjum nr 32, w składzie:
1. Urszula Grzesiak
2. Kinga Jasek
3. Agata Reklińska

JESTEM AKTYWNY – POTRAFIĘ POMÓC
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4. Grażyna Tor
5. Karolina Majka
6. Jakub Chudyba
7. Piotr Dolczak
8. Kacper Kyrcz
9. Paweł Laszczyk
10. Damian Skoczylas

Drugie miejsce przypadło Gimnazjum 29:
1. Natalia Miłek
2. Patrycja Szmrek
3. Klaudia Chlebda
4. Ania Sobas
5. Julia Słupska
6. Łukasz Gomuła
7. Mateusz Dębosz
8. Szymon Bernatowicz
9. Bartek Klimczyk
10. Krystian Paluszkiewicz

Trzecie miejsce – Gimnazjum nr 31:
1. Anna Kurleto
2. Monika Pułanecka
3. Patrycja Biernat
4. Aneta Burliga
5. Karolina Kałuża
6. Marcin Pląder
7. Krzysztof Zdeb
8. Andrzej Kaczmarczyk
9. Filip Kaczmarczyk
10. Tomasz Maj

Czwarte miejsce – Gimnazjum nr 30:
1. Paulina Kapelak
2. Karolina Czerwonka
3. Anna Pham
4. Patrycja Augustynek
5. Agnieszka Mróz
6. Michał Żelazko
7. Wojciech Kalisz
8. Jakub Śladowski
9. Adrian Spiradek
10. Dawid Nowak

Ogłoszenie wyników i dekorację zwycięzców, w basku słońca, doko-
nała Dyrektor Szkoły – pani Maria Kurcz. Nagrody dla każdego ucznia ze
zwycięskiej drużyny i nagrody pocieszenia ufundowała Rada Dzielnicy XII. 

Przygotowaniem konkursu zajęły się dwa działające i współpracujące
ze sobą Zespoły Nauczycieli: Zespół Nauczycieli WF i Zespół Promocji
 Zdrowia przy udziale Pani Teresy Orzechowskiej – pielęgniarki szkolnej.
Szczegóły regulaminu wypracowali: mgr Elżbieta Imiołek (przewodnicząca
Zespołu Nauczycieli WF), mgr Małgorzata Gadomska (Przewodnicząca
 Zespołu Promocji Zdrowia) oraz mgr Teodor Wójcik (nauczyciel Wychowa-
nia Fizycznego). 

Tegoroczny turniej „Jestem aktywny – potrafię pomóc” był pierwszym
w historii, ale pewnie nie ostatnim. Przede wszystkim został zrealizowany
główny cel konkursu: uczniowie nabyli praktyczne umiejętności udzielania
pierwszej pomocy. Do tego uśmiech na ustach dzieci, dobra zabawa i wspa-
niała atmosfera podczas rywalizacji skłania do kontynuacji konkursu w przy-
szłym roku.

Mgr Justyna Frączek – Nauczyciel Wychowania Fizycznego w ZSOI nr 4.

PODZIĘKOWANIE
RADNI MIASTA KRAKOWA:

GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA, KATARZYNA PABIAN, WOJCIECH WÓJTOWICZ,
KRZYSZTOF DUREK, MARCIN SZYMAŃSKI,  TADEUSZ TRZMIEL, 
ORAZ RADNA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO

MAŁGORZATA RADWAN BALLADA, 

WYBRANI W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W DNIU 21 LISTOPADA 2010 R.
SKŁADAJĄ MIESZKAŃCOM DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE ZA OKAZANE ZAUFANIE.

PRZYCZYNIMY SIĘ DO DALSZEGO ROZWOJU NASZEJ DZIELNICY. 
BĘDĄ PAŃSTWO MNIEĆ W NAS RZECZNIKÓW SWOICH ŻYCIOWYCH SPRAW.

NIE ZAWIEDZIEMY, DOTRZYMAMY PRZEDWYBORCZYCH OBIETNIC.

Grażyna Fijałkowska, Małgorzata Radwan-Ballada, Katarzyna Pabian, 
Wojciech Wójtowicz,  Krzysztof Durek, Marcin Szymański, Tadeusz Trzmiel 
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W jesienne popołudnie 26 października 2010r. w budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 123 przy ul. Okólnej znów rozbrzmiewał radosny różnojęzyczny
gwar. Odbywało się wtedy spotkanie z kulturą węgierską w ramach projektu
„W rytmie czardasza i poloneza”. Jest to kolejny międzynarodowy projekt
realizowany przez szkołę wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów
i Animatorów KLANZA. Naszym celem jest wymiana kulturalna dzieci
i młodzieży z peryferyjnych dzielnic Krakowa i Budapesztu, poznanie wspól-
nej historii i bohaterów narodowych oraz promowanie wczesnoszkolnej
edukacji językowej i wielojęzyczności wśród naszych uczniów i ich rodzi-
ców. Patronatem honorowym objął nasz projekt Profesor Uniwersytetu Ja-
giellońskiego Kierownik Katedry Filologii Węgierskiej dr hab. László Kálmán
Nagy.

Nie jest to jednorazowa akcja. Jest to kontynuacja i rozszerzenie
współpracy polsko-węgierskiej. Szkoła Podstawowa nr 123, której patronem
jest gen. Józef Bem, utrzymuje od kilku lat przyjacielskie kontakty z Samo-
rządem Mniejszości Polskiej na Węgrzech (wspólne spotkania, poznawanie
dziedzictwa kulturowego). Uczniowie są laureatami ubiegłorocznego mię-
dzynarodowego konkursu o gen. Józefie Bemie w Veszprem.

Nawiązaliśmy też kontakt ze szkołą Eotvos Jozsef Altalanos Iskola w Bu-
dapeszcie- Csepel, która była organizatorem festiwalu polsko-węgierskiego
w dniach 23-26.09.b.r. Nasi uczniowie wzięli w nim udział, ale niestety tylko
niewielka szesnastoosobowa grupa, ponieważ wyjazd ten nie był objęty ja-
kimkolwiek dofinansowaniem i całkowity koszt ponieśli rodzice. W związku
z tym wyjechać mogły tylko te dzieci, które pochodzą z rodzin o lepszym
statusie materialnym. Czynimy starania o wpisanie naszych działań w pro-
jekt europejski.

Rozpoczęliśmy kampanię mającą na celu uzyskanie wsparcia finanso-
wego na rzecz przygotowania i realizacji wymiany kulturalnej uczniów. Pla-
nujemy zorganizować dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania

i kompetencje dzieci niezależnie od ich statusu materialnego oraz częściej
organizować międzynarodowe spotkania, na których nasi uczniowie będą
mogli poznawać dziedzictwo kulturowe oraz prezentować swoje dokonania
szerszej publiczności, nie tylko w swoim środowisku. Chcielibyśmy zorga-
nizować również polsko-węgierskie wakacyjne warsztaty muzyczno-ta-
neczne dla wszystkich zdolnych i utalentowanych dzieci, nie tylko tych, któ-
rych na to stać 

Gospodarzami spotkania z kulturą węgierską byli pedagodzy oraz ro-
dzice uczniów. Przygotowali oni kawiarenkę serwującą pyszne ciasta. Dzieci
przygotowały loterię fantową. W tym dniu odwiedzili naszą szkołę szczególni
goście wprost z Budapesztu – Państwo Jolanta i Gabor Kölbl. Gabor Kölbl

W RYTMIE CZARDASZA I POLONEZA
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przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Mniejszości Polskiej na Węg-
rzech i to on, jako pierwszy odpowiedział na nasz list, gdy kilka lat temu po-
stanowiliśmy wyruszyć szlakami naszego patrona – gen, Józefa Bema. 

Wśród licznie zgromadzonych gości przybyli: pani inspektor Krystyna
Małyska z UMK, przedstawiciele Rady Dzielnicy XII – przewodniczący pan
Zbigniew Kożuch oraz pan Wiesław Markowicz, pan Grzegorz Bubak z Ka-
tedry Filologii Węgierskiej, dyrektorzy sąsiednich placówek oraz nasi dar-
czyńcy, którzy pomogli zorganizować to wydarzenie. Restaurację DELIBAR,
która przygotowała degustację potraw, reprezentowali Węgrzy mieszkający
w Krakowie – pan Oláh Andrász, pan Atila Deli oraz historyk pan Lányi Péter.
Biuro Turystyczne GAUDEAMUS przygotowało prezentację o Siedmiogrodzie.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w festiwalu Budapeszcie przedstawili
program artystyczny i podzielili się wrażeniami znad Dunaju. Nie zabrakło
tańców i piosenek polskich i węgierskich.

To pierwsze artystyczne wydarzenie w ramach projektu. Następne pla-
nowane jest na wiosnę, gdy odwiedzą nas uczniowie i nauczyciele z za-
przyjaźnionej szkoły węgierskiej. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Może
wspólnie uda nam się przywrócić zapomnianą już w Polsce tradycję Domów
Tańca, która doskonale sprawdza się u naszych południowych sąsiadów. 

koordynator projektu Teresa Starzec oraz
dyrektor Marta Chrupczalska

STOWARZYSZENIE „POEMAT”
W Starym Prokocimiu, przy ul. Bieżanowskiej 58 znalazło swoją siedzibę

Stowarzyszenie Literackie „Poemat”. Stowarzyszenie zostało wpisane pod
pozycją nr 336 do ewidencji Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych
Urzędu Miasta Krakowa oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzę-
dowym i otrzymało numer identyfikacyjny REGON 12139678. 

Stowarzyszenie działa na terenie Krakowa na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, a celem jego działania jest
 kultura, sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
a w szczególności tworzenie literatury pięknej i dokumentalnej na terenie
Dzielnicy XII. 

Stowarzyszenie liczy już osiemnastu członków a jego lista jest otwarta
– zapraszamy wszystkich miłośników działania twórczo – poetycko – lite-
rackiego. Wszelkie informacje dostępne są w naszej siedzibie przy
ul. Bieżanowskiej 58. Członkiem naszego Stowarzyszenia może być każdy,
kto lubi tworzyć, recytować, studiować literaturę piękną, wspominać dzieje
kultury; upowszechniać tradycje narodowe i pielęgnować polskość oraz
 rozwijać świadomość narodową i obywatelską. Zapraszamy również do
współpracy organy administracji publicznej i instytucje społeczne z całego
Krakowa. 

Mirosław Majcher

Mirosław Majcher
Idzie  zima 

Rozgniewane ciemne chmury
Wściekłym wiatrem przypędzone
Wysypały śniegi z góry
Na tereny nachylone

Zawisły chmury zbłąkane
Ponad drzewami bez liści
Zakręcił śnieżki skłębione
Wicher w niknącej ciemności

Życie się skryło pod białą 
Śnieżną pulchniutką pierzyną
I liście i ruń spróchniałą
A drzewa w milczeniu drzemią

Mróz skuł rzeki lustro wody
Lód połączył oba brzegi
Zamorzone leśne brody
Drogi zasypały śniegi 



Grudzień 201012

W Gimnazjum nr 32 na Żabiej dzieci się nie nudzą
W Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2010 r. w Gimnazjum nr 32

im. Polskich Noblistów miało miejsce uroczyste ślubowanie pierwszokla-
sistów. Rozpoczęło się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia
Bożego. Powołując się na przesłanie płynące z przypowieści o talentach,
ksiądz wskazał uczniom najważniejsze zadania w najbliższych trzech latach.
Muszą odkrywać swoje talenty, rozwijać je i „pomnażać”. W dalszej, już szkol-
nej, części uroczystości Pani Dyrektor Maria Jolanta Kurcz też wyraziście
wskazała gimnazjalistom ich obowiązki, mówiąc: Powoli w tej Szkole będzie-
cie stawać się ludźmi dojrzałymi, ale już dzisiaj wytyczcie sobie cel, jaki chcecie
osiągnąć. Może to być cel bardzo ogólny:
– ukończyć z najlepszymi wynikami gimnazjum, co pomoże w dostaniu się

do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej 
– pracujcie systematycznie na lekcjach i w domu, uczestniczcie w zajęciach

pozalekcyjnych.
Pomogą Wam one rozwijać swoje zainteresowania. 

Rodzice również usłyszeli z ust Pani Dyrektor dobrą radę: Nie usuwajcie
z drogi waszych dzieci kamieni, aby kiedyś nie trafiły na mur. 

Wiele ciepłych słów do uczniów, ich wychowawców i nauczycieli skie-
rowali zarówno przewodniczący Rady Rodziców pan Adam Gacek jak i Za-
stępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XII pan Rafał Buchelt. 

Szczególną wymowę miało, wypowiadane w atmosferze powagi, przy-
rzeczenie przedstawicieli wszystkich klas pierwszych. Na zakończenie
wszyscy zebrani obejrzeli program artystyczny, ukazujący uczniowskie dy-
lematy, nauczycielskie postawy. Aktorzy-uczniowie wypowiadali wiele filo-
zoficznych mądrości, ale też świetnie bawili publiczność. 

Rozwijając umiejętności aktorskie oraz uświetniając obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości, uczniowie naszego gimnazjum realizowali ko-
lejny ważny projekt dydaktyczny.

Wolności nie można tylko posiadać, trzeba ją stale i stale zdobywać. Te
słowa Jana Pawła II stały się mottem programu okolicznościowego przygo-
towanego przez klasę IC naszego gimnazjum z okazji 92 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Uczniowie, którzy starają się rozwijać swoje zainteresowania dzienni-
karskie, między innymi poprzez systematyczną współpracę z TVP Kraków,
zaprezentowali swój program w czasie Gminnych Obchodów Święta Nie-
podległości przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu. W trak-
cie tej szczególnej lekcji historii przypomnieli ponad stuletnią walkę Pola-
ków o niepodległość oraz jej bohaterów.

Program wzbogaciła prezentacja multimedialna oraz występy chóru
szkolnego, który przypomniał najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne.

Kontynuując wieloletnią tradycję szkoły, dnia 15.11.2010 r. w naszym
Gimnazjum odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe prowadzone przez ze-
spół pedagogów specjalnych.

W początkowym zamyśle warsztaty były przeznaczone dla uczniów
integracyjnych i stwarzały możliwość ukazania talentów młodych ludzi. Jed-
nak zainteresowanie wśród młodzieży z roku na rok wzrastało i zaistniała
konieczność  umożliwienia udziału w warsztatach wszystkim uczniom gim-
nazjum.

Uczniowie wspólnie z nauczycielami wykonywali rożne wytwory pla-
styczne o tematyce bożonarodzeniowej, tj. kartki świąteczne, stroiki,
bombki i inne ozdoby choinkowe.

W tym roku zainteresowani brali udział w trzech warsztatach, podczas
których własnoręcznie tworzyli bileciki do prezentów, zakładki świąteczne
i aniołki z orzechów.

Warsztaty bożonarodzeniowe stwarzają swoistą atmosferę. Wzmac-
niają więzi między uczniami, motywują do twórczego działania oraz dają
szansę odniesienia indywidualnego sukcesu. 

Wszystkie prace uczniów można było zobaczyć podczas kiermaszu
bożonarodzeniowego.

Nasza młodzież chętnie angażuje się w Małopolskie Konkursy Przed-
miotowe uzyskując wspaniałe wyniki. Cieszymy się bardzo, że aż 69 uczniów
naszego gimnazjum zakwalifikowało się do etapu rejonowego.

Uczniom i nauczycielom GRATULUJEMY.

Nauczyciele Gimnazjum nr 32 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4

Teresa Chabińska, Jolanta Ślęczka, Monika Trybulska


