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ZBIGNIEW KOŻUCH – Przewodniczący
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KINGA WITKOWSKA – Zastępca Prze-
wodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy 
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RAFAŁ BUCHELT – członek Zarządu
wtorek: 17:00-18:30
LASOTA MIECZYSŁAW – członek Zarządu
czwartek od godz. 17:00-18:00

DYŻURY RADNYCH MIASTA KRAKOWA

GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA – Radna 
Miasta Krakowa
piątek: 10:00-11:00

Spis treści

Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”

Dyżury przedstawicieli Straży Miejskiej będą w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca od 17.00 do 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XII.

Chciałbym poinformować mieszkańców iż w 
parku L. Wenedy przy Skate Parku został ogro-
dzony teren , nie jest to wybieg dla psów jak usły-
szałem lecz powstaje tutaj ogródek jordanowski 
dla naszych dzieci z wieloma urządzeniami zaba-
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Nowy Prokocim:
  Sklep Rarytas, ul. Ściegien-

nego
  Przychodnia, ul. Teligi 8
  SM Nowy Prokocim, ul. 

Kurczaba 25
  Kościół pw. Miłosierdzia 

Bożego
  Punkt Totolotka, Plac 

Targowy
  Boisko Orlik ul. Jerzmanow-

skiego 4
  Firma MJM, ul. Teligi 34D
  Basen, ul. Kurczaba 29
  KRD Dyliniarnia, ul. Wallen-

roda 55/56
  Sklep spożywczy, ul. Repu-

bliki Korczakowskiej
  Salon fryzjerski, ul. Republiki 

Korczakowskiej 11
Prokocim i Kozłówek:
  Sklep Lewiatan na Rynku 

Prokocimiskim
  SM Na Kozłówce, ul. Spół-

dzielców

  Kaplica OO. Augustianów
  Biblioteka, ul. Spółdzielców
  Przychodnia, ul. Na Ko-

złówce
  Wypożyczalnia DVD Tip Top
  Stowarzyszenie Siemacha, 

ul. Na Kozłówce
Bieżanów:
  Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich EDEN
  Przychodnia, ul. Popiełuszki
  Sklep, ul. Pruszyńskiego
  Sklep, ul. Złocieniowa
  Dwór Czeczów
  Auto Robot System, ul. Mała 

Góra 56
  Market Spar, ul. Drożdżowa 2
  Sklep przy Skwerze 800 lecia 

Bieżanowa
  Zakład fryzjerski, ul. Stacyjna

Nowy Bieżanów:
  Kościół pw. Najświętszej 

Rodziny
  Kiosk na deptaku, ul. Alek-

sandry

  Przychodnia, ul. Heleny
  Kiosk, ul, Mała Góra 16
  Kiosk przy deptaku (obok 

marketu Biedronka) 
  Sklep Markiz, ul. Ćwiklińskiej
  Kiosk, ul. Aleksandry 23
  Samorządowe Przedszkole 

nr 176
Złocień:
  SM Śnieżka
  Przychodnia
  Sklepy osiedlowe

Rżąka:
  Mini market Oleńka
  Sklep Kak
  Zakład fryzjerski Anna
  Kościół pw. Najświętszej 

Maryji Panny
  Zespół Szkół nr 15
  Sklep Zielony Smok
  Sklep ABC
  Avita, ul. Schweitzera 13
  Jadłodajnia DoMati, 

ul. Rydygiera 31

wowymi które niebawem zostaną instalowane. 
Proszę więc o szanowanie miejsca nie niszcząc 
nasadzeń.

Radny A. Józefczyk 
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Wydarzyło się...

Pod takim hasłem 23 maja bieżącego roku 
odbyła się w Przedszkolu nr 35 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. A. Dymnej w Krakowie,  dzie-
wiąta już edycja konkursu matematycznego dla 
starszych przedszkolaków. Nadrzędnym celem 
konkursu było stworzenie dzieciom możliwości 
zaprezentowania umiejętności matematycznych 
oraz logicznego myślenia, jak również pokazanie 
im, iż nauka matematyki może dostarczyć wiele 
radości.  Chęć uczestnictwa  zgłosiło jedenaście 
krakowskich przedszkoli,  reprezentowanych 
przez trzyosobowe zespoły dzieci 6, 7 -letnich. Za-

Konkurs matematyczny w Przedszkolu nr 35

„Z matematyką za pan brat już od najmłodszych lat”

wodnicy mieli do rozwiązania 9 zadań, które były 
sformułowane w postaci gier i zabaw matema-
tycznych. Dzieci z wielkim zapałem i uśmiechem 
na twarzach podejmowały się rozwiązywania 
postawionych przed nimi zadań. Całej zabawie 
towarzyszył wspólny okrzyk  „Czy wygramy, czy 
przegramy to i tak riki tiki tak”.  Mali matematycy 
mimo napotkanych trudności, świetnie się ba-
wili, ,a rozwiązywaniu zadań towarzyszyła miła 
atmosfera i wiele emocji. Zwycięzcami zostali: I 
miejsce- Przedszkole nr 35, II - Przedszkole nr 179 
i III - Przedszkole nr 127

Dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dy-
plomy, książki i drobne upominki, zwycięzcy na-
grody rzeczowe w postaci gier , które mogliśmy 
ufundować dzięki  – Radzie Dzielnicy XII,  Centrum 
Edukacyjnemu Bliżej Przedszkola, Wydawnictwu 
ZNAK i Radzie Rodziców naszego Przedszkola.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, nauczy-
cielom przygotowującym dzieci, sponsorom i ze-
społowi oceniającemu. 

Helena Adamczyk
Joanna Juszczak-Guca

W piątek 12 maja 
w SP nr 111 odbył 
się międzyszkolny 
konkurs matema-
t yczno –pr z yrodni-
czo–sportowy pt.: 
„Biegniemy z mate-
matyką w świat przy-
rody” w tym roku pod 
hasłem: ZDROWIE TO 
POTĘGA.

Jest to kolejna 
edycja konkursu, któ-
ry stał się już tradycją 
naszej szkoły. Łączy 
w sobie elementy 
matematyki, sportu, 
przyrody oraz zdro-
wego trybu życia. 
W tym roku gościli-
śmy przedstawicieli 
ze Szkół Podstawo-
wych nr 24, 41 oraz 
61. Trzyosobowe 
drużyny reprezentu-
jące poszczególne 
szkoły rozwiązywa-
ły ciekawe zadania 
rachunkowe i krzy-
żówkę o parkach na-
rodowych, układały 
tangramy. Wszystko 
to było połączone 
z konkurencjami 
sportowymi. Uczest-
nicy zdobywali wie-
dzę na temat zdro-
wego stylu życia, 
ale przede wszyst-
kim doskonale się bawili. Rywalizacja była 
bardzo zacięta, zawodnicy do końca walczyli 
o każdy punkt. Ostatecznie: I miejsce zdobyła 
drużyna ze  SP nr 61, II ze 111 a III z 24.

Dom Pracy Twórczej „Wielopole, Wielopole” 
ogłosił konkurs literacki dla młodzieży. Zada-
niem uczniów ze szkół znajdujących się na tere-
nie Dzielnicy XII było napisanie pracy pisemnej 
na temat oszczędzania. Temat pracy brzmiał: 
Jakie sposoby gospodarowania dostępnymi mi 
środkami pieniężnymi uważam za korzystne 
i dlaczego? 

Spośród wszystkich nadesłanych tekstów 
najlepsze okazały się te napisane przez uczen-
nice SP nr 117. Dziewczynki udowodniły w swo-
ich pracach, że gospodarowanie pieniędzmi 
to ważna, ale niełatwa rzecz. Pokazały również, 
że mają sprawdzone sposoby na oszczędzanie, 
z których mógłby skorzystać niejeden dorosły. 
Ich prace spodobały się tak bardzo, że organi-
zatorzy postanowili przyznać im trzy pierwsze 
miejsca w konkursie oraz wyróżnienie. Laureat-
kami konkursu zostały: Ligia Moskalewicz (kl. VI 
b), Aleksandra Konopacka (kl. VI b), Magda Skiba 
(kl. VI a), Natalia Sikora (kl. IV a). 2 czerwca 2017 
roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 117 mia-
ło miejsce wręczenie nagród przez organizatora 
oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy XII Pana 
Zbigniewa Kożucha.

Karolina Radoń

Najlepsi 
w oszczędzaniu

„Biegniemy z matematyką w świat 
przyrody”

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluje-
my i zapraszamy za rok!

Organizatorzy
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Wydarzyło się... „Znam różne formy wolontariatu”

Prokocimska Majówka Rodzinna

SP 117 we współpracy ze Stowarzyszeniem 
KRD Dyliniarnia zorganizowała międzyszkolny 
konkurs na własnoręcznie wykonaną książeczkę 
pod hasłem ZNAM RÓŻNE FORMY WOLONTARIA-
TU. Patronat nad konkursem objęła Biblioteka 
Kraków oraz Rada Dzielnicy XII. Celem konkur-
su było zachęcenie dzieci do obcowania z no-
śnikiem informacji, jakim jest książka, krzewnie 
wartości wolontariatu, uwrażliwienie dzieci na 
pomoc potrzebującym oraz zachęcenie ich do 
poznawania form pomocy wolontaryjnej i po-
dejmowania świadomych działań w tym kierun-
ku. Uczniowie z dużym zaangażowaniem pod-
jęli konkursowe wyzwanie. Uroczyste rozdanie 
nagród miało miejsce 23 maja b.r. na terenie SP 
117.  Zwycięskie miejsca zajęli uczniowie nastę-
pujących szkół naszej dzielnicy: ZSP 11, SP  41, 
SP  157 przy ZSO  15 oraz  SP  117. Prace uczniów 
nagrodzonych można oglądać w Bibliotece Kra-
ków Filii nr 45 przy ul. Teligi 24.

A oto wypowiedzi zwycięzców konkursu. Z  
laureatami  Marią i Maciejem  -  uczniami  SP nr 
41 rozmawiała  nauczycielka  Agnieszka Skowro-
nek:

A. Skowronek: Co zachęciło was do wzięcia 
udziału w konkursie?

Marysia i Maciej: Chęć pomagania innym lu-
dziom oraz fakt, że w mediach często słyszy się o 
różnych akcjach organizowanych na rzecz ludzi 
chorych, biednych i potrzebujących.

A. Skowronek: Jak wyglądały wasze przy-
gotowania do wykonania książeczki pod ha-
słem: ,,Znam różne formy wolontariatu”?  

Marysia i Maciej: Zaczęliśmy od zebrania materia-
łów na temat wolontariatu oraz poszerzenia swojej 
wiedzy ze sposobów i form pomocy innym ludziom.

A. Skowronek: W jaki sposób wy pomagacie 
innym ludziom?

Marysia i Maciej: Braliśmy udział w wolontaria-
cie misyjnym, w którym zbieraliśmy i wysyłaliśmy 
pluszowe misie do Papui Nowej Gwinei, zbieramy 
również nakrętki, które są przeznaczone na zakup 
wózka inwalidzkiego. Co roku bierzemy udział 
w akcji ,,Szlachetna paczka” oraz pomagamy 
w zbiórkach dla zwierząt ze schronisk.

Maria Pułczyńska

1 czerwca w Przedszkolu nr 28 odbył się pik-
nik rodzinny pod hasłem „Mama, Tata i Ja”. Dzień 
Rodziny został rozpoczęty występami przedszko-
laków, którzy pięknym śpiewem podziękowali 
rodzicom za ich miłość i obecność, jak również za-
akcentowali, że sami mają tego dnia swoje święto. 
W trakcie spotkania przewodniczący Rady Rodzi-
ców przedstawił projekty budżetu obywatelskie-
go: Ogród „EKO-SŁOŃCE”- edukacja i rekreacja 
z ogrodoterapią i „MULTIMEDIA EDUKACYJNE” dla 
społeczności Dzielnicy XII. Do późnego popołu-
dnia rodzice wraz z dziećmi mogli uczestniczyć 
w wielu atrakcjach, tj. gry i konkurencje sportowe, 
malowanie portretu swojej rodziny, wesoła zaba-
wa z klaunem. Na uczestników pikniku przez cały 
czas czekały pyszne przekąski i upragniona przez 
najmłodszych wata cukrowa.

Nauczyciele Przedszkola nr 28 

Wesoła zabawa 
„Na Tęczowym 

Wzgórzu”

27 maja w ogrodzie Filii MDK im. K.I. Gałczyńskie-
go miała miejsce Prokocimska Majówka Rodzinna. 
Na zaaranżowanej plenerowej scenie  pojawili się 
młodzi artyści – laureaci Artystycznego Turnieju 
Dzielnicy XII ARTUR 2017 oraz konkursów: Talenty 
Dzielnicy XII i Konkursu Piosenek ze Starego Śpiew-
nika „Rodzina Tralalińskich”. Z rąk Przewodniczącego 
Rady Dzielnicy XII- Zbigniewa Kożucha oraz  pani 
wicedyrektor MDK im. K. I. Gałczyńskiego – Mał-
gorzaty Czub otrzymali nagrody i dyplomy, a tak-
że wywołujące na dziecięcych twarzach uśmiech 
słodycze. Koncert Laureatów był bardzo urozma-
icony – można było obejrzeć  spektakle – „ Żaba 
i wół”, „Noc sobótkowa”, „Tęcza nad łąką”,  także różne 
tańce i piosenki z przewagą przebojów sprzed lat 
w wersji przedszkolnej. Zgromadzona publiczność 
ze wzruszeniem i radością oklaskiwała wykonaw-
ców. Występom towarzyszyły cieszące się dużym 
powodzeniem atrakcje dla najmłodszych.

Danuta Czopik
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Wydarzyło się... Z Bruchsal do Krakowa – 
od Bacha do Brazylii

W ostatnich dniach maja Gimnazjum 33 na 
Rżące gościło szkolną orkiestrę uczniowską z za-
przyjaźnionej szkoły St. Paulusheim z niemieckiej 
Badenii-Wirtembergii. W piękne majowe przed-
południe młodzi Niemcy zgłębiali tajemnice Kra-
kowa i rozwiązywali zagadki podczas gry miej-

skiej, którą przygotowali dla swoich rówieśników 
uczniowie ze Rżąki.  Po południu zaś społeczność 
szkolna jak i mieszkańcy Starego Bieżanowa mo-
gli uczestniczyć w koncercie przygotowanym 
przez zagranicznych gości. W pięknej scenerii 
kościoła Narodzenia NMP rozbrzmiały dźwięku 

utworów Bacha, tanga  Astora Piazzolli a także 
muzyka z � lmu  „Misja” autorstwa Ennio Morrico-
ne. Podsumowaniem pełnego wrażeń dnia była 
huczna dyskoteka w Dworze Czeczów.

W środę, dzięki pomocy i wsparciu radnego 
Dzielnicy XII  p. Januszowi  Zadwórnemu udało się 
zaprezentować  młodych niemieckich artystów 
mieszkańcom i turystom Krakowa. Nasi Goście 
zagrali jeszcze dwa koncerty: na Placu św. Marii 
Magdaleny oraz w ogrodach UJ. Spotkanie było 
bardzo udane i zgodnie z życzeniem wyrażonym 
przez obydwie strony współpraca między szkoła-
mi będzie kontynuowana.

Koordynator spotkania
Urszula Szewczyk

Przegląd Twórczo-
ści Przedszkolaków 

„Kraków 
w wierszu i piosence” 

w Przedszkolu 
Nr 49 

Już po raz 5 w przedszkolu odbył się Przegląd 
Twórczości Przedszkolaków „Kraków w wierszu i 
piosence”. Wszystkie grupy na ten dzień przygo-
towały wiele atrakcji związanych z Krakowem. 
Przedszkolaki przygotowały wiersze, zagadki, 
piosenki, tańce i przyśpiewki. W przedszkolu za-
prezentował się teatrzyk „Zielona Koniczynka”, 
który zaprosił wszystkich na przedstawienie „Le-
genda o Smoku Wawelskim”. Jak w ubiegłych la-
tach podczas przeglądu odbyło się rozstrzygnię-
cie rodzinnego konkursu plastycznego ,,Kraków 
moje miasto”, którego celem było uwrażliwienie 
na piękno rodzinnego miasta oraz wyrażenie 
w formie plastycznej przeżyć i wiedzy o Krakowie. 
Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali : I miej-
sce: Karol Tadka, Karol Firek, II: Franciszek Sztaba, 
Krzysztof Gugała, III: Marta Szynal, Kacper Klimas, 
Ela Dymek, Zosia Tenerowicz. Jedna z grup przygo-
towała występ  pod tytułem „Sprawa wagi państwo-
wej”, którego akcja rozgrywa się na Wawelu pośród 
rzeźb i zbroi ze stali. W trakcie występu doszło do „hi-
storycznego” spotkania Wróbelka Elemelka  z Orłem 
Białym. W ten sposób w świadomości dzieci utrwaliły 
się dwa symbole: narodowy  i przedszkolny. Miło i 
wesoło oglądaliśmy się nawzajem ucząc się coraz to 
nowych rzeczy o Krakowie.

B. Zagórowska, A. Wójtowicz, 
E. Szpakowska, J. Brózda, 

A. Pasuniak, H. Kania.

Wyjazd na Międzynarodowe 
Mistrzostwa szachowe drużyn szkolnych 

WHITE ROCK 
SOCZI-DAGOMYS 

Uczniowie ze SP 123 wzięli udział i  reprezento-
wali Polskę na Międzynarodowych Mistrzostwach 
Szachowych organizowanych przez Rosyjską Fe-
derację. Było to docenienie sukcesów dzieci w za-
wodach wojewódzkich i ogólnopolskich. W skład 
reprezentacji wybrani zostali  Bartłomiej Cichoń 
(uczeń SP123), Jakub Cichoń absolwent SP123), 
Emila Dyląg i Andrzej Kulesza. Zawody odbyły się 
w SOCZI - DAGOMYS w hotelu RESORT w dniach 
1 do 9 czerwca 2017 roku. W zawodach wzięło 
udział 80 drużyn ze szkół Federacji Rosyjskiej oraz 
17 drużyn narodowych z Indii, Armenii, Bułgarii, 
Białorusi, Łotwy, Izraela, Słowacji, Polski, Estonii, 
Mołdawii, Kazachstanu, Chin, Mongolii, Rumunii, 
Anglii, Grecji, Kirgistanu. Były to zawody drużyno-
we a w składzie zespołu musiała występować co 
najmniej jedna dziewczyna. 

Turniej był bardzo pasjonujący i nasza drużyna 
zdobyła 34 miejsce na 97 drużyn.  Poza zawodami 

szachowymi prowadzone były szkolenia i prelekcje 
arcymistrzów szachowych w tym nauczyciela Gar-
riego Kasparowa, którzy dzielili się swoimi sposo-
bami na podnoszenie wyników szachowych.

Organizowane były liczne atrakcje dla dzieci, 
dostępny był basen wypełniony wodą morską, 
sala � tness, ping-pong i siłownia. Naszej repre-
zentacji udało się wygospodarować czas na wy-
cieczkę do centrum

Soczi, portu, parków pełnych egzotycznej ro-
ślinności. Udało nam się zrobić zdjęcia z oryginal-
nymi pochodniami, w których przenoszono ogień 
olimpijski podczas olimpiady w SOCZI 2014. Wie-
czorem prowadzone były rozgrywki w grze KLOC 
(SZWEDI) podczas których nawiązywały się mię-
dzynarodowe przyjaźnie. Wyjazd był bardzo uda-
ny i cała drużyna bezpiecznie wróciła do kraju.

 Michał Cichoń
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Dni magistratu

Mamo, Tato… Proszę, Przepraszam, Dziękuję!

Wydarzyło się...

4 czerwca po raz kolejny w ramach święta 
miasta, odbył się dzień otwarty magistratu. W ten 
szczególny dzień, oprócz możliwości zwiedzania 
urzędu, można poznać lepiej działalność dzielnic 
Krakowa. Nasza dzielnica zawsze z pieczołowito-
ścią przygotowuje swoje stoisko i prezentuje to 
co najpiękniejsze, na terenie naszych dzielnico-

Fundacja ,,Wygrajmy Siebie”, tym razem wraz ze  
SP nr 111 w Krakowie zorganizowała wydarzenie 
„Mamo, Tato… Proszę Przepraszam, Dziękuję”, na 
którym uczyliśmy uprzejmości naszych najmłod-
szych mieszkańców z dzielnicowych przedszko-
li.  Przy okazji świętowaliśmy Dzień Mamy i Taty, 
świetnie się bawiąc , oglądając występy i wspólnie 
śpiewając piosenki o dobrych manierach. Wydarze-
nie Honorowym Patronatem objął Przewodniczący 
Rady i Zarządu Dzielnicy XII Miasta Krakowa – Zbi-
gniew Kożuch, naszymi partnerami było Centrum 
Kultury Podgórze i Dzielnica XII Miasta Krakowa.

Katarzyna Jania
Fundacja ,,Wygrajmy Siebie”

wych enklaw. W tym roku hasłem przewodnim 
dnia otwartego było zdanie ,,Zielono mi”, dlatego 
zaprezentowaliśmy zdjęcia parków i miejsc zie-
lonych naszej dwunastki. Zdjęcia przygotowała 
młodzież z projektu Młodzieżowej Rady Dzielnicy 
XII. Dla młodzieży z projektu była to też możli-
wość spotkania najważniejszych osób w mieście. 

Dodatkową atrakcją było otwarcie wernisażu wy-
stawy Prokocimskie mgnienie historii. Wystawa 
związana była z 650-leciem Prokocimia. Wernisaż 
oprócz Rady Dzielnicy XII, przygotował MDK im. 
I.K. Gałczyńskiego oraz Towarzystwo przyjaciół 
Prokocimia. 

Tomasz Guzik

Jubileuszowa Gala Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”

W czerwcu odbyła się jubileuszowa gala na 
piąte urodziny Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”. Ze 
społecznością Fundacji świętowali przedstawicie-
le miasta Krakowa i Gminy Wieliczka, Dyrektorzy 

i działania na rzecz społeczności lokalnej i pomo-
cy dzieciom i młodzieży podziękowano również 
zarządowi Fundacji. Dla całej społeczności Fun-
dacji to był niezwykły czas wspomnień, radości 
i wzajemnej wdzięczności. Warto wspomnieć, 
że Fundacja powstała pięć lat temu z oddolnej 
inicjatywy uczniów Gimnazjum nr 29, prowadzo-
nych przez nauczyciela, fundatora a dziś prezesa 
organizacji Pana Tomasza Guzika. Fundacja reali-
zuje misje zawartą w słowach ,, Aktywizując dzieci 
i młodzież do działania, pomagamy osobom naj-
bardziej potrzebującym wsparcia.”

Katarzyna Jania
  Fundacja ,,Wygrajmy Siebie”

szkół i instytucji partnerskich oraz podopieczni 
Fundacji. Pokazano piękną prezentacje o doko-
naniach Fundacji, powspominano i wręczono 
nagrody i odznaczenia.  Za olbrzymi wkład pracy 



7

XXIV DNI BIEŻANOWA
SPEŁNIONE

Wydarzyło się...

Corocznie aktywny udział we współtworzeniu 
podejmuje, we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Rodzin Katolickich, Rada i Zarząd Dzielnicy XII, 
9 Podgórski Szczep ZHP Uroczysko im. mjr. L. 
Jędrzejczyka, DK Dwór Czeczów, SP Nr 124, KS 
Bieżanowianka i Para� a Narodzenia NMP. Celem 
głównym jaki przyświeca Stowarzyszeniu to in-
tegracja społeczności, promocja wartości katolic-
kich i rodziny, udostępnienie boisk i estrady dzie-
ciom i młodzieży. W tym roku nawiązując do akcji 
elektronicznej zbiórki podpisów pod Europejską 
Inicjatywą Obywatelską (EIO) „Mama, Tata i Dzie-
ci”,  której celem była prawna obrona tożsamości 
rodziny w krajach Unii, na banerze umieściliśmy 
także stosowny rysunek. 

Pogoda dopisała fantastyczne i impreza po-
biła rekordy  frekwencji na zawodach, pokazach 
i estradowych występach. Ilość zdarzeń dziejąca 
się równocześnie w wielu miejscach utrudnia 
relację, dlatego ograniczę się do obrazującej ob-
chody statystyki. Sobota, to imprezy sportowe 
na terenie Bieżanowianki. Turniej zespołów dzie-
cięcej Akademii Piłkarskiej zgromadził drużyny 
z całego Krakowa (w tym Wisłę i Cracowię). Mecze 
Akademii były towarzyskie, podzielone na grupy 
wiekowe. Skrzaty: Tramwaj Kraków, AS Płaszów, 
Garbarnia, Baszta, Bieżanowianka, Kolejarz Proko-
cim – Młodzicy: Bieżanowianka A, Bieżnowianka B 
–  Żaki grupa A: Armatura, Baszta, Bieżanowianka 
I, 4.Futbolica, 5.Garbarnia,6.Rybitwy – Żaki grupa 
B: Wisła, Cracowia, Baszta, Bieżanowianka II – Or-
liki: Baszta, Futbolica, Wizards Futbolica, Bieżano-
wianka. W sumie zawodach brały udział 22 grupy 
młodzieżowe, ok. 270 dzieci z 14 klubów oraz 
liczna rzesza kibiców i widzów, przy pięknej rywa-
lizacji, wspaniałej atmosferze. W Para� i Narodze-
nia NMP mieliśmy tradycyjne uroczyste obchody 
Jubileuszu Par Małżeńskich. Był tort i występ p. 
Barbary Leśniak. Rano w niedzielę, po Mszy św. 
start  Dni na terenach SP Nr 124. Biegi przełajo-
we,  zawody mini STRONG MAN oraz STRONG 
MAN miały ponad 60 uczestników. Odbył się tak-
że piękny pokaz gimnastyczny UKS Korona oraz 
pokaz zapaśniczy. Scena estrady gościła artystów 
szkół i przedszkoli, w ilości ponad 300 występu-
jących. Reprezentowali oni Przedszkola nr 135, 

176, 180, Szkoły 111, 61, 124, ZSOI 4, ZSO 12. Z 
DK Dwór Czeczów wystąpiły zespoły tańca no-
woczesnego, cheerleaderki, artyści prezentujący 
capoeirę. Uczniowie klas mundurowych XXV LO 
zaprezentowali pokaz musztry paradnej, wystąpił 
także 9 Podgórski Szczep „Uroczysko” i Chór V LO. 
Jak powiedziała Prezes SRK p. Anna Leszczyńska – 
Lenda, taka ilość dzieci i młodzieży to dla organi-
zatorów powód do dumy! Swoje stoisko mieli har-
cerze, krótkofalarze z Klubu SP9PGE, podróżnik 
Władysław Grodecki, Fundacja „Wygrajmy siebie”,  
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i KS Bieżano-
wianka. Uczestnicy spożywali potrawy przygoto-
wane na Mega Patelni. Wieczorem zagrał zespół 
Polish Golden Hits, śpiewały  Bieżanowskie Truba-
durki , wystąpił wyjątkowy, pełen energii i rado-
ści chór gospel – Joyful Voice, pięknie dedykując 
swoje utwory Panu Bogu. Święto osiedla zakoń-
czył fantastyczny iluminowany pokaz sportowy 
bieżanowski zapaśników oraz koncert w wyko-

naniu rapera Romana Lachowolskiego ps. Bosski. 
Raper reprezentował Drużynę Mistrzów, artystów  
hip-hopowych oraz sportowców, propagująca 
uprawianie sportu i pozytywną stronę życia,  bez 
dopalaczy i narkotyków. Piękną stroną tego wy-
stępu było odwoływanie się do Jezusa, opowia-
danie o historii Polski, Żołnierzach Niezłomnych, 
o patriotyzmie. Dni Bieżanowa zakończyły się 
późnym wieczorem, o 22-giej. Dochód z imprezy 
zasili działalność Katolickiego Domu Kultury Eden 
i wakacyjny wyjazd dzieci z ubogich rodzin na ko-
lonię w Sopocie. Na koniec warto wspomnieć, że 
impreza nie jest komercyjna, właściwie odbywa 
się dzięki współpracy bieżanowskich organizacji 
i pozyskanych sponsorów, głównie z Bieżanowa,  
przy medialnym patronacie NIEDZIELI!

Tekst Stanisław Kumon 
Foto 3JD Leszek Kupczyk 

Jubileusz 25-lecia Osiedla Rżąka
W czerwcu odbyła się niezwykła uroczystość. 

Osiedle Rżąka obchodziło swój jubileusz – 25-le-
cia. Był piknik, występy, koncerty, mecz siatkówki 
(Rada Dzielnicy XII kontra mieszkańcy osiedla). 
Wieczorem zabawa taneczna i wspólne oglądanie 
meczu polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Szcze-
gólne podziękowania należą się Radnemu Dziel-
nicy XII Panu Januszowi Zadwórnemu za wkład 
pracy w przygotowanie tej jubileuszowej imprezy. 
Więcej informacji i zdjęć znajdą Państwo na na-
szych kanałach internetowych – stronie interneto-
wej dzielnicy i na fb. 

                               Tomasz Guzik



8

„Szczęśliwy Świat Dzieci?”

Ogólnopolska nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich 
dla profesora Krzystofa Pendereckiego

1 czerwca to szczególny dzień w życiu każ-
dego dziecka, ale również nas – rodziców, 
nauczycieli, opiekunów, dziadków. Cała trud-
ność polega na tym, że chcemy spełnić ma-
rzenia dzieci. Czy dobrze znamy nasze dzieci 
i ich marzenia? Nasze myśli często biegną w kie-
runku zakupu kolejnych zabawek… Czy jednak 
rzeczywiście tylko tego oczekują od nas dzieci? 

O swoich marzeniach związanych z Dniem 
Dziecka napisali uczestnicy zajęć dziennikarskich 
– uczniowie klasy II a z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 11 w Krakowie. 

Natalka: „Dla mnie Dzień Dziecka jest faj-
ny, ponieważ nasi rodzice spędzają dużo czasu 
z nami. Dzieci dostają różne prezenty. Dzień 
Dziecka to taki Dzień Rodziny, ponieważ spędza-
my dużo czasu z rodziną”.

Julia: „Dzień Dziecka to dla mnie dzień, w któ-
rym dostaje się prezenty i chodzi się do różnych 
fajnych miejsc. W tym dniu organizuje się dużo 
imprez dla dzieci. Dzieci dobrze się bawią i weso-
ło spędzają ten dzień. Otrzymują też prezenty od 
swoich rodziców i dziadków. Jest miło i radośnie! 
Wszystkie dzieci lubią to święto. Chciałabym żeby 
rodzice mieli dla mnie więcej czasu. Żeby szybciej 
wracali z pracy. Chcę żeby wszystkie dzieci miały 
co jeść i pić. Słyszy się, że dorośli biją dzieci. Dzieci 
nie mogą być bite. Chciałabym w Dzień Dziecka 
pójść do kina”.

Iga: „Chciałabym aby dzieci w różnych krajach 
mogły tak samo cieszyć się Dniem Dziecka tak 
jak w Polsce. Chciałabym żeby rodzice poświęcali 
dzieciom więcej czasu. Ja chciałabym ten dzień 
spędzić na jakimś festynie. Chciałabym też żeby 
żadne dziecko nie było bite. 

Dzień Dziecka nie jest zwykłym dniem. W tym 
dniu chciałabym aby wszystkie dzieci na świecie 
były szczęśliwe.”

Klaudia: „…Dla mnie Dzień Dziecka to czas 
z rodzicami, siostrą, bratem, dziadkiem i babcią”.

Klaudia, Zuzia, Iwonka: „Naszym marzeniem 

jest dostać hulajnogę, kredki, grę, rolki. Chcemy 
spędzić Dzień Dziecka z rodzicami. Chciałybyśmy 
aby dzieci na całym świecie nie głodowały i nie 
były bite!”

Klaudia, Karolina: „Nasze marzenia” -chciały-
byśmy żeby  rodzice spędzali z nami więcej cza-
su. Dla nas Dzień Dziecka jest fajny, dlatego że 
spędza się czas z rodzicami i dostaje się prezenty. 
Chciałybyśmy, żeby wszystkie dzieci w różnych 
krajach miały tak fajnie spędzony czas z rodzicami 
jak my”. 

Zosia, Martynka: „…Dzień Dziecka dla nas 
to dzień zabaw i niespodzianek (lody, kino, park 
wodny)”.

Iwonka, Zuzia: „…Dzień Dziecka to dzień, 
w którym spędza się czas z rodziną i mama nas 
obdarza miłością. Dzień Dziecka to dzień zabawy”.

Zosia: „Bardzo proszę o pomoc dla niedożywio-
nych dzieci, bo nikt na świecie nie powinien być 
głodny. Pewnie marzeniem tych dzieci jest mieć co 
jeść i pić. Niektóre dzieci mają rodziców, którzy  je 
biją i bardzo chciałabym żeby to się zmieniło i żeby 
wszystkie dzieci mogły chodzić do szkoły!”

Olek: „Dzień Dziecka bardzo lubię spędzać 
z rodzicami. Lubię też wtedy dostawać od nich 
prezenty. W KAŻDYM KRAJU DZIECI POWINNY 
BYĆ ZAWSZE SZCZĘŚLIWE, NIE TYLKO W DNIU 
DZIECKA!”

Młodzi dziennikarze zapytali też  dyrektor ZSP 
nr 11 - panią Martę Pszczołę o jej wspomnienia  
i skojarzenia związane z dzieciństwem i Dniem 
Dziecka.

– Czym dla Pani był kiedyś Dzień Dziecka 
i czym jest teraz? 

– Dla mnie Dzień ten jest dniem uśmiechów 
dzieci. Jako dziecko byłam bardzo szczęśliwa, po-
nieważ rodzice zawsze o nim pamiętali. Do dzi-
siaj wspominam prezent – lalkę, która chodziła 
i mówiła. Dzisiaj też dostaję prezenty 
i życzenia od swoich rodziców. Jestem wówczas 
bardzo szczęśliwa, bo każdy dorosły lubi być 
dzieckiem. 

– O czym Pani marzyła, kiedy była dziec-
kiem?

– Byłam marzycielką, lubiłam i nadal lu-
bię dużo czytać. Wyobrażałam sobie świat, 
o którym czytałam. Marzyłam o podróżach, słoń-
cu, plaży i zabawach nad morzem z grupą przy-
jaciół. 

– Czego chciałaby Pani życzyć wszystkim 
dzieciom z naszej szkoły i wszystkim dzieciom 
na całym świecie?

– Życzę Wszystkim Dzieciom, aby ten Dzień 
był bardzo radosny, miły, wywołujący uśmiech 
na twarzy. Przede wszystkim życzę Wam – Dro-
gie Dzieci, żebyście były kochane, bezpiecz-
ne, spełniały swoje marzenia i miały wsparcie 
u rodziców, a dzieciństwo było beztroskim, 
szczęśliwym czasem. Niech myśl Janusza Kor-
czaka i wypowiedzi dzieci skłonią nas – doro-
słych do głębokiej refleksji. „Gdy bawię się czy 
rozmawiam z dzieckiem – splotły się dwie doj-
rzałe chwile mojego i jego życia...”

Zebrała i opracowała:
Agnieszka Gałązka – nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej w ZSP nr 11 
prowadzący zajęcia dziennikarskie

Kapituła Nagrody im Erazma i Anny Jerzma-
nowskich w skład której wchodzą przedstawi-
ciele Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 
i Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. E i A 
Jerzmanowskich wyłoniła laureata na  rok 2017. 
Otrzymał ją  prof. Krzysztof Penderecki, wybitny 
kompozytor, dyrygent i pedagog za ,, wspaniałe 
działa rozsławiające Polskę i dające radość lu-
dziom na całym świecie, a także ogromne zasługi 
w kształtowaniu i promowaniu artystów młodego 
pokolenia” .  Wręczenie nagrody odbyło się 22 
maja w Sali  Senatorskiej na Wawelu. Stałym pa-
tronem i fundatorem nagrody jest Sejmik Woje-
wództwa Małopolskiego. 

Pomysłodawcą i fundatorem nagrody był 
Erazm Jerzmanowski (1844-1909), powstaniec 
styczniowy, emigrant polityczny, przemysłowiec, 
� lantrop , wielki polski patriota, który zapisem te-
stamentowym z 1908 r. przeznaczył cały swój ma-

jątek na ten cel. Kwota funduszu wynosiła 1 200 
000 koron, co stanowiło równowartość 365 kg 
złota. Nagroda nazywana ,,Polskim Noblem” była 
wypłacana w latach 1915-1938 i zyskała wielkie 
rozgłos, tak ze względu na wybitnych laureatów, 
jak i swoją wysokość. Otrzymali ją m. in. ks. Biskup 
Adam Stefan Sapieha, Henryk Sienkiewicz, Ignacy 
Jan Paderewski, Jan Kasprowicz. Podczas drugiej 
wojny światowej wielki kapitał, z którego była 
wypłacana, przestał istnieć. Po wojnie nie został 
odtworzony.

W 2009 r. w stulecie śmierci Erazma Jerzma-
nowskiego – staraniem PAU i Towarzystwa Przy-
jaciół Prokocimia, przy wsparciu Marka Nawary, 
ówczesnego marszałka Województwa Małopol-
skiego nagroda została wznowiona. Laureatami 
nagrody w kolejnych latach zostali: Janina Ochoj-
ska-Okońska (2009), Jerzy Nowosielski (2010), 
prof. Maciej Grabski (2011), prof. Adam Bielański 

(2012), prof. Andrzej Zol (2013), Jerzy Owsiak 
(2014), prof. Jerzy Limon (2015), ks. Adam Boniec-
ki (2016).

Panu Prof. Krzysztofowi Pendereckiemu –
tegorocznemu Laureatowi Nagrody im. Erazma 
i Anny Jerzmanowskich serdecznie gratulujemy 

                                                       Grażyna Fijałkowska
Radna miasta Krakowa i Dzielnicy 

XII Bieżanów-Prokocim 

Wydarzyło się...
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„Park Aleksandry”

projektu planu. Po zgłoszonych uwa-
gach indywidualnych Prezydent Mia-
sta uwzględnił jako uwagi do planu 
podpisy mieszkańców pod wcześniej-
szym protestem. Do 2016 r. trwała 
batalia sądowa miedzy skarżącym, 
a Władzami Miasta, na przemian 
przed WSA i NSA. 

Najbliższe plany komitetu do reali-
zacji w porozumieniu z RD XII
– spotkania mieszkańców 
Nowego Prokocimia i Bieżano-
wa na terenie wybranych szkół 
z udziałem Władz Miasta Krakowa, 

Radnych Miasta, Dyrekcji Zieleni i Wydzia-
łu Skarbu w celu zapoznania mieszkańców 
z aktualną sytuacją formalno-prawną Parku 
Aleksandry oraz dyskusją na temat oczekiwań 
lokalnej społeczności wobec miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

– współpraca mieszkańców z Dyrekcją Zieleni 
i Wydziałem Skarbu w sprawie wykupów i za-
mian działek przeznaczonych pod park.

– monitorowanie prac porządkowych terenu 
zielonego o nazwie „Park Kurczaba” w celu 
udostępnienia go mieszkańcom w celach re-
kreacyjnych.

Wiesław Zając, Rafał Buchelt,
Nikodem Nawrocki

Komitet Mieszkańców 

Ostateczny wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego korzystny 
dla Parku
Po ośmioletnim maratonie rozpraw 
sądowych NSA oddalił w sposób osta-
teczny wszystkie skargi dotyczące 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Park Aleksan-
dry”. Ten korzystny dla władz Krakowa, 
a przede wszystkim dla mieszkańców 
Dzielnicy XII wyrok pozwala na pełną 
realizację Parku Aleksandry zgodnie z 
ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

Historia tworzenia Parku Aleksandry
25 lat upływa od powstania w 1992 r. w RD XII i RMK 
znanych nam dokumentów w sprawie utworze-
nia parku wzdłuż Potoku Bieżanowskiego od ulicy 
Wielickiej do ulicy Bieżanowskiej, w obszarze prze-
znaczonym pod park i urządzoną zieleń w obowią-
zującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. 
Przyspieszenie prac Rady Dzielnicy i urzędów miasta 
związanych z realizacją Parku Aleksandry nastąpiło 
w IV kadencji samorządu krakowskiego. Ustalo-
no wówczas podział na dwa etapy realizacji Parku 
Aleksandry. Etap I – obszar między ulicą Wielicka, 
Jerzmanowskiego, Ćwiklińskiej, Aleksandry, którego 
granice były już ustalone w 1992 roku w obowiązu-
jącym wówczas miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Etap II – od ul. Ćwiklińskiej 
w kierunku Parku Lilli Wenedy.

Na zlecenie ZGK w konsultacji z RD XII opra-
cowano projekt: Koncepcja Parku Aleksandry. 
Wydział Skarbu UMK sprawnie przeprowadzał 
wykupy działek rozpoczęte w 2005 roku. W tym 
czasie trwał swoisty wyścig deweloperów i peł-
nomocników właścicieli gruntów dążących do 
zabudowy terenów przeznaczonych pod Park 
z działaniami władz i mieszkańców zmierzają-
cymi do pilnego utworzenia Parku Aleksandry. 
W 2005 roku opracowano opinię do rankingów 
parków miasta Krakowa, w której podtrzymała 
wcześniejszą tezę II etapu Parku Aleksandry mię-
dzy ul. Ćwiklińskiej i Bieżanowską, wzdłuż Poto-
ku Bieżanowskiego.

W 2008 r. mieszkańcy, przy poparciu RD XII, 
zawiązali Komitet Mieszkańców dla ochrony                                      
i zagospodarowania terenów zielonych. Komitet 
koordynował zbieranie uwag mieszkańców do 

Wiadomości dla mieszkańców
że szacunkowy koszt realizacji tej inwestycji 
wynosi 9 880 000 zł, w tym dokumentacja 
projektowa: 280 000 zł, realizacja robót bu-
dowalnych: 9 600 000 zł.

4. W odpowiedzi na moją interpelacje, złożo-
ną na wniosek mieszkańców, ws naprawy 
nawierzchni na przystanku autobusowo- 
tramwajowym przy ul. Wielickiej ( przed ul. 
Bieżanowską) otrzymałam informacje że 
naprawa nawierzchni zostanie wykonana 
do 30 czerwca 2017 r. Natomiast stan tech-
niczny barier ochronnych uniemożliwia 
wykonanie ich doraźnej naprawy, bowiem 
dodatkowe obciążenie konstrukcji płytami 
zabezpieczającymi np. przed chlapaniem 
wodą spowoduje ich trwałe uszkodzenie. 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu deklaruje że  wykona zadanie w 2018 r. 
Podejmę działanie aby bariery z ochronnymi 
płytami były wykonane jeszcze w tym roku.     

5. W odpowiedzi na interpelacje, złożoną na 
wniosek mieszkańców, ws zamontowanie 
progów zwalniających na ul. Bardowskiego 
otrzymałam informacje że z uwagi na uwa-
runkowania terenu na którym występuje 
skrzyżowanie z ul. Bardowskiego z ul. Za 
Lipkami oraz skrzyżowanie ul. Bardowskiego 

z ul. Bieżanowską, oraz liczne wjazdy na po-
sesje, montaż progów zwalniających nie jest 
możliwy.

6. W odpowiedzi na interpelacje ws moderni-
zacji budynku dworca kolejowego w Starym 
Bieżanowie otrzymałam informacje, że nie-
ruchomość zabudowana dworcem kolejo-
wym w Bieżanowie jest własnością Skarbu 
Państwa, w użytkowaniu Południowej Dy-
rekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Gmina 
Miejska Kraków nie może zatem dyspono-
wać tym budynkiem. Nie są również znane 
zamierzenia PKP odnośnie zagospodarowa-
nia tej nieruchomości. 

7. W odpowiedzi na interpelacje, złożoną na 
wniosek mieszkańców, w sprawie wydziele-
nia ścieżki rowerowej na ul. Wielickiej na od-
cinku od przystanku Kabel do ul. Siostrzanej 
otrzymałam informacje, że na istniejącym tu 
ciągu pieszo- rowerowy o szerokości 3 m nie 
ma możliwości wyznaczenia osobnej drogi 
dla rowerów i chodnika.   

Grażyna Fijałkowska
Radna miasta Krakowa i Dzielnicy 

XII Bieżanów-Prokocim 

1. Zarząd Infrastruktury Sportowej ogłosił 
przetarg na wykonanie modernizacji boisk 
sportowych przy Szkole Podstawowej nr. 
117 na Nowym Prokocimiu i przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr. 15 na os. Rżąka. 
Otwarcie boisk planowane jest 1 września b.r.

2. Rozpoczęła się przebudowa chodnika przy ul. 
Snycerskiej na odcinku ul. Prosta ul. Gersona.

3. W odpowiedzi na interpelacje w sprawie 
kosztu wykonania dokumentacji i przebu-
dowy ul. Potrzask otrzymałam informacje, 
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Zaczęło się od jednego wiersza i kilkunastu 
znaków Polskiego Języka Migowego wprowadzo-
nych w grudniu 2015 roku. To było coś nowego 
- coś, co zainteresowało dzieci. Później były już 
kolejne piosenki w różnorodnej tematyce, a dzie-
ci do tego stopnia pokochały język migowy, że 
przy wprowadzaniu każdego nowego utworu py-
tały, jak można zilustrować go za pomocą ruchu 
rąk. Dzisiaj dzieci z grupy IV w Samorządowym 
Przedszkolu nr 176 w Krakowie znają już kilkaset 
znaków PJM i wcale nie są przytłoczone tą wie-
dzą, ponieważ wszystkiego uczą się go w formie 
zabaw i piosenek. 

Każda przedszkolna uroczystość jest dla 
nas okazją do zaprezentowania rodzicom czy 

Język migowy 
w Samorządowym Przedszkolu nr 176 w Krakowie

Wolontariat Europejski 
w Samorządowym Przedszkolu nr 176 w Krakowie

Nasze przedszkole już od lat bardzo aktywnie 
bierze udział w różnych akcjach, projektach, pro-
gramach proekologicznych, prospołecznych. Pro-
gram Młodzież w Działaniu, a konkretnie jego Ak-
cja 2, która nosiła nazwę Wolontariat Europejski  
był to program UE wspierający przedsięwzięcia, 
które miały pomóc w rozwoju osobowości mło-
dych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu przez nich 
nowych umiejętności. Program ten był realizowa-
ny w latach 2007-2013. Ereasmus Plus to nazwa 
projektu na lata 2014-2020. 

Po napisaniu wniosku aplikacyjnego oraz po 
rozmowie akredytacyjnej z przedstawicielem Fun-
dacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę pol-
skiej Agencji Narodowej otrzymaliśmy statut orga-
nizacji goszczącej. Obecnie realizujemy już piąty 
projekt w ramach Wolontariatu Europejskiego. 
Łącznie gościliśmy  dwanaścioro wolontariuszy z 

Woda, jakże to życiodajny płyn. Jej brak ozna-
cza de� nitywny koniec życia. Najbardziej cenią 
wodę ludzie, którym jej brakuje... Chciałem na-
wiązać do funkcjonującego do dziś ujęcia wody 
w  Bieżanowie. Pompuje się ją z pokładów trzecio-
rzędowych z tzw. piasków bogucickich. Ujmuje się 
ją i dostarcza do Wieliczki. Choć przez Wieliczkę 
biegną rurociągi wody z Raby, z ujęcia w Bieżano-
wie  dalej korzystają i mieszkańcy i kopalnia. Dzięki 
uprzejmości Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka   
i kwerendzie archiwum przeprowadzonej przez p. 
Iwonę Pawłowską-Pilch sporo się dowiedziałem 
o kłopotach i niedostatku wody w mieście. Woda 
była potrzebna ludziom, zwierzętom, kopalni 
oraz do gaszenia pożarów. Początkowo ( XV w.) 
miasto korzystało z tzw. stawów lednickich. Na-
wet gdy powstał pierwszy prymitywny system 
wodociągów, który sprowadzał grawitacyjnie 

Bieżanowska pamiątka

dziadkom nowych utworów przygotowanych 
z użyciem Polskiego Języka Migowego. Lokalne 
środowisko również kojarzy już grupę IV z tym 
szczególnym rodzajem aktywności, ponieważ za 
nami kilka konkursów i koncertów, na których pu-
bliczność podziwiała nasze występy i nagradzała 
gromkimi brawami. Uznanie ze strony rodzin wy-
chowanków, ale też widowni podczas różnorod-
nych imprez to dla nas mobilizacja do dalszej pra-
cy – trudnej, wymagającej, ale przynoszącej wiele 
radości i satysfakcji!

Małgorzata Niemczyk
 Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 Samorządowe Przedszkole nr 176 

Wenezueli, Turcji, Francji, Chorwacji, Hiszpanii, Nie-
miec, Ukrainy i Włoch. Każda wizyta wolontariuszy 
w przedszkolu trwała dziewięć miesięcy.

Przez ostatnie pięć lat zrealizowaliśmy w ra-
mach wolontariatu Europejskiego pięć projek-
tów w roku szkolnym 2012/2013 był to projekt: 
„Exchange to Learn”. Gościliśmy dwóch wolon-
tariuszy: Gokhana U. z Turcji oraz Daniela O. 
z Wenezueli. Z kolei w roku szkolnym 2013/ 2014 
zrealizowany został projekt: „Young multicultura-
lity”, gościliśmy wolontariuszkę z Francji Lucille 
G. oraz wolontariusza z Turcji Meliha K. A w roku 
szkolnym 2014/2015 miał miejsce projekt: „Child-
ren and youth multicultural education”, w którym 
gościliśmy Aide P. Marques z Hiszpani oraz Matea 
S. z Chorwacji.   W roku szkolnym 2015/2016 reali-
zowany był projekt „Let’s Tessellate”, w którym go-
ściliśmy po raz pierwszy aż trzech wolontariuszy: 

Maiie S.  z Ukrainy, Clare R. z Francji oraz Alberto 
M. z Hiszpani. Obecnie gościmy czterech wolon-
tariuszy: Nurię M. z Hiszpanii, Ludo O. z Fran-
cji, a także Henriette S. z Niemiec, Sera� na de L.  
z Włoch w projekcie: „Find yourself! EVS”.

Wolontariat Europejski wpłynął na wszech-
stronny rozwój, wielojęzyczność, wielokulturowość 
u dzieci, a także u nauczycieli i całej społeczności 
przedszkolnej.  Przedmiotowe działania w zakre-
sie Wolontariatu Europejskiego mogą wpłynąć na 
fakt, iż dzieci zechcą w przyszłości same zostać 
wolontariuszami. Realizacja Wolontariatu Europej-
skiego zaowocowała nie tylko efektami wspólnych 
działań, ale również długoletnią przyjaźnią.

mgr  Marzena Korta

wodę do Rynku Głównego, stawy były naj-
ważniejszym źródłem wody. Dalsze inwestycje 
w tym zakresie wymogła ustawa ppoż. z 1779 
roku. Rozprowadzono więc wodę do rynku Dol-
nego, Zamku Żupnego i stajni przy Pałacu Ko-
nopków. Ponieważ ustawa nakładała na Magistrat 
i Zarząd Salinarny  obowiązek dokonywania wspól-
nych inwestycji,  powstało kilka zbiorników i stud-
ni zbiorczych. Rury wykonano z drzewa jodłowe-
go. Skrzynie wodne także były z drewna, z czasem 
wymieniano je na kamienne. Rurociągami połą-
czono szyby kopalniane. W 1839 roku rurociągiem 
doprowadzono wodę do Zakładu Kąpielowego. 
W XIX w. zdecydowano się na rozszerzeniu zbior-
nika na Grabówkach i założono także oddzielny 
staw. Stawy jednak nie zabezpieczały potrzeb. 
Wtedy właśnie,  po poszukiwaniach w 1900 roku 
odkryto dobrą wodę we wsi Bieżanów. Po wierce-
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1. Lipowskiego Volleyball Park

Projekt zakłada wybudowanie profesjonalne-
go boiska do siatkówki plażowej na terenie KS 
Bieżanowianka przy ul. Lipowskiego 5, dostęp-
nego dla wszystkich mieszkańców Bieżanowa 
i pobliskich osiedli.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1512-lipowskie-
go-volleyball-park

2. Poznaj swoją historię – Bieżanów-Prokocim

W ramach projektu zorganizowane zostaną 
inscenizacje wydarzeń historycznych przez grupy 
rekonstrukcyjne na terenie dzielnicy. Insceniza-
cje te mają służyć zwiększeniu świadomości kra-
kowian na temat historii swojego kraju ,miasta i 
dzielnicy.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1898-poznaj-
-swoja-historie-biezanow-prokocim

3. „Multimedia edukacyjne” dla społeczności 
Dzielnicy XII

Multimedia Edukacyjne to wykorzystanie 
nowoczesnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych do działań edukacyjnych, 
badawczych dla młodszych i dorosłych obywa-
teli dzielnicy. Organizacja „Szkoły dla Rodziców 
i Opiekunów” oraz „KINA RODZINNEGO”.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1790-multime-
dia-edukacyjne-dla-spolecznosci-dzielnicy-xii

4. Siłownia na świeżym powietrzu na terenie 
K.S. Bieżanowianka

Budowa ogólnodostępnej siłowni na świeżym 
powietrzu na terenach klubu sportowego K.S Bie-
żanowianka

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1464-silownia-na-
-swiezym-powietrzu-na-terenie-k-s-biezanowanka

5. Biblioteka Nowości Pełna

Fundusze z Budżetu Obywatelskiego pomogą 
wzbogacić księgozbiór � lii i będą miały znaczą-
cy wpływ na poprawę czytelnictwa w Krakowie. 
Celem projektu jest systematyczne powiększanie 
księgozbioru o nowe atrakcyjne tytuły.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2059-bibliote-
ka-nowosci-pelna

6. Wyśpiewana lekcja historii i sztuki z Jackiem 
Kaczmarskim

Wyśpiewane „Lekcje (…) z Jackiem Kaczmar-
skim” nareszcie w DZIELNICY XII! Zabawa słowem 
i muzyką! Słowa-klucze: gitara, śpiew, konkursy, 
ekfrazy, historie, postacie. Śpiewająco: wykładow-
cy, artyści, animatorzy.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2152-wyspiewa-
na-lekcja-historii-i-sztuki-z-jackiem-kaczmarskim

7. Kreatywna strefa gier i miasteczko ruchu dla 
dzieci

Odnowienie nawierzchni asfaltowej przy SP nr 
61 i rozmieszczenie tam oznakowania miastecz-
ka ruchu oraz wykonanie strefy gier ruchowych 
i edukacyjnych – stworzenie miejsca, w którym 
dzieci z dzielnicy XII będą mogły m.in. zdawać eg-
zamin na kartę rowerową.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2086-kreatyw-
na-strefa-gier-i-miasteczko-ruchu-dla-dzieci

8. Biblioteka Nowości Pełna

Fundusze z Budżetu Obywatelskiego pomogą 
wzbogacić księgozbiór � lii i będą miały znaczą-
cy wpływ na poprawę czytelnictwa w Krakowie. 
Celem projektu jest systematyczne powiększanie 
księgozbioru o nowe atrakcyjne tytuły.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2059-bibliote-
ka-nowosci-pelna

9. Zagospodarowanie placu zabaw

Plac zabaw dla uczniów postawienie zesta-
wów zabawowych odpowiednich dla dzieci 
starszych i młodszych. Wybudowanie piaskow-
nic, zaopatrzenie w ławki, stoliki i kosze na 
śmieci

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1579-zagospo-
darowanie-placu-zabaw

10. Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycz-
nej wraz z obsługą AED (automatyczny de� bry-
lator zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół 
z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów pro� laktycz-
no-edukacyjnych.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2000-mali-ra-
townicy

11. Nasz jest ten kawałek osiedla – odnowa 
przestrzeni wspólnej

Projekt zakłada odnowę terenu zielonego 
w przestrzeni wspólnej Osiedla Na Kozłówce. Te-
ren ten znajduje się między ulicami Okólną i Spół-
dzielców, a placem zabaw i Przedszkolem nr 87.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/1822-nasz-jest-
-ten-kawalek-osiedla-odnowa-przestrzeni-wspolnej

12. Ogród pochłaniający zanieczyszczenia

Projekt polega na zagospodarowaniu pasa zieleni 
wzdłuż chodnika roślinnością posiadającą zdolności 
pochłaniania zanieczyszczeń atmosferycznych wraz z 
wykonaniem tablic informacyjno-edukacyjnych dot. 
m.in. zdrowotnej funkcji roślin w mieście.

https://budzet.dialoguj.pl/projects/2093-ogrod-po-
chlaniajacy-zanieczyszczenia

Budżet obywatelski

niach natra� ono na ob� te źródła bardzo dobrej 
wody na głębokości ok 12 metrów. Zezwolenia 
na budowę ujęcia i rurociągu otrzymał Zarząd 
Salinarny w 1908 roku. Budowę ujęcia i studnio 
powierzono � rmie ze Lwowa,  maszyny do stacji 
pomp i lewara ssącego wykonywała � rma Ziele-
niewski. Zbudowano 4 studnie ujmujące o głębo-
kości 11-13 metrów oraz jedną zbiorczą z piękną 
nadbudową (widoczna na zdjęciu). Po uzdatnie-
niu wody, tłoczono ją do Wieliczki. Woda w Wie-
liczce tra� ała do betonowego dużego zbiornika  
o dwóch odrębnych komorach. Problem wody 
dla kopalni został rozwiązanych. Całość zadania 
zrealizowano w latach 1909-1911. Dla potrzeb 
zakładu (nazwa „Wodociąg Salinarny” ) zakupiono 

od gospodarzy w Bieżanowie dodatkowy grunt 
Oprócz stacji pomp i maszynowni zbudowano 
także dom mieszkalny. Praktycznie od razu część 
kopalnianej wody przeznaczono dla mieszkań-
ców. Kopalnia o� arowywała  na potrzeby miasta 
4000 m3 wody rocznie. W przypadku większego 
zużycia, miasto uiszczało stosowne opłaty. Po 
uruchomieniu nowej warzelni wody znowu za-
czynało brakować, szczególnie w okresie letnim. 
Dla zaspokojenia potrzeb ujmowano wody desz-
czowe sprowadzając je do stawu w Parku Mickie-
wicza. Wspomnieć należy, że woda z Serafy , która 
przepływała przez Wieliczkę nie nadawała się do 
użytku. W latach 50 tych z ujęcia zaczęli korzystać 
także mieszkańcy Bieżanowa. Inwestycje zrealizo-

wano przy udziale prężnie działającej Wspólnoty 
Gruntowej. Lata 90-te przyniosły dalsze zmiany, 
ujęcie z przedsiębiorstwa państwowego tj. Wo-
dociągów Krakowskich stało się gminnym, Wie-
liczki. Dziś ZGK w Wieliczce nie korzysta ze starej 
infrastruktury technicznej, nie ma śladów po hi-
storycznych maszynach, na części terenu powstał                  
w Bieżanowie polder powodziowy. Budyneczek 
studni zbiorczej samotny, bez właściciela niszcze-
je.  Taki ostaniec, świadek historii, wspaniałej my-
śli ludzkiej, techniki. Może warto go przywrócić 
do świetności?

Tekst i foto Stanisław Kumon
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WAKACYJNA OFERTA
Półkolonie sportowe 179zł
Wakacyjna nauka pływania lekcje grupowe - 6 zajęć (kurs dwutygodniowy) 110zł*
Wakacyjny kurs pływania 10 zajęć - 170zł*
Wakacyjny kurs pływania - indywidualne lekcje poranne (6 lekcji)- 200zł*
Wakacyjny kurs pływania - lekcje indywidualne (6 lekcji) - 250zł*
Wakacyjny kurs pływania niemowląt - 10 zajęć -189zł*
W parze taniej - 60 minutowy bilet dla dwójki dzieci - 10zł*
* regulamin wszystkich  promocji dostępny na stronie oraz w kasie CCZ Prokocim

OSP
BIE¯ANÓW

OSP
BIE¯ANÓW
Kraków, ul.Ks. Popie³uszki 30

OSP BIE¯ANÓW OSP BIE¯ANÓW

Przeka¿ 1% swojego podatku
na remont remizy w Bie¿anowie.

Nie pozwól by najstarsza OSP Powiatu
Krakowskiego popad³a w ruinê !

KRS 000 116 212 
z dopiskiem OSP Bie¿anów, Kraków

zaprasza chêtnych do wst¹pienia w nasze szeregi,
Jeœli jesteœ zdrowy, dyspozycyjny i chêæ pomagania

nie jest Ci obca WST¥P DO NAS! 

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY FIRMY , INSTYTUCJE.
Oferujemy pakiet sponsorski, reklamê  na kalendarzach OSP,
reklamê na budynku remizy, wspó³pracê w zakresie eventów,

pokazy nurkowe i z zakresu pierwszej pomocy.

Kontakt oraz zg³oszenia i zapytania proszê kierowaæ pod adres mailowy:

AKCJA REKRUTACJA - REAKTYWACJA

osp.biezanow@gmail.com


