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ZBIGNIEW KOŻUCH - Przewodniczący 
Rady i Zarządu Dzielnicy XII
piątek od 10:00 - 12:00

MARKOWICZ WIESŁAW - Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu - środa od 
16:30 -18:00

KINGA WITKOWSKA - członek Zarządu 
poniedziałek od 10:00 -11:00

RAFAŁ BUCHELT - członek Zarządu
wtorek od 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 od godz. 10:00 - 11:00

 Wydajemy drugi w tym roku  numer naszej 
dzielnicowej gazety ,,Dwunastki”.  Kolejny numer 
przewidujemy  wydać w sierpniu. W  poprzed-
nim numerze majowo – czerwcowym wkradło 
się trochę błędów. Wiele z nich w żaden sposób 
nie było zawinionych działaniami zespołu re-
dakcyjnego. Pierwszą sprawą, o której pragnę 
Państwa poinformować jest kwestia szaty gra-
ficznej naszej gazety.  Od tego numeru planuje-
my by na pierwszej stronie w każdym numerze 
znajdywało się inne zdjęcie charakterystycz-
ne dla naszej dzielnicy. W obecnym numerze 
wybraliśmy zdjęcie Sanktuarium Najświętszej 

Słowo Redaktora Naczelnego
Rodziny na Nowym 
Bieżanowie, autorstwa 
Pani Barbary Leśniak.  
Jeszcze raz z wielką 
nadzieją zwracam się 
z prośbą o przesyłanie 
do zespołu redakcyj-
nego informacji o zaplanowanych w Państwa enklawie 
wydarzeniach, tak by gazeta pełniła przede wszystkim 
funkcję informacyjną.

Tomasz Guzik
Redaktor naczelny ,,dwunastki”

Uroczyste wręczenie
odznak Honoris Gratia
z okazji święta miasta

 8 Czerwca w magistracie odbyła się uroczy-
sta gala wręczenia odznak Honoris Gratia. Z rąk 
Pana Prezydenta  Miasta Krakowa Jacka Maj-
chrowskiego odznaki dostali Zbigniew Kożuch 
– przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 
oraz Fundacja ,,Wygrajmy Siebie”  w której imie-
niu odznakę odebrał Prezes Zarządu organizacji 
Tomasz Guzik. Odznaka ta jest przyznawana 
osobom indywidualnym i organizacjom szcze-
gólnie zasłużonym  dla miasta. Odznaka została 
ustanowiona Zarządzeniem nr 1640/2005 Prezy-
denta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2005 r. 
Pierwszą osobą, która została odznaczona był 
Ks. Kardynał Franciszek Macharski. Odznaczo-
nym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów..

III Bieg po Zdrowie
i Zielony Piknik w XV LO

 Dnia 13 czerwca w ramach dni Prokocimia 
odbył się kolejny już,  III Bieg po Zdrowie. Bieg 
organizowany jest już po raz trzeci, jako wspól-
na inicjatywa XV LO i  Fundacji ,,Wygrajmy Sie-
bie”. Po biegu tradycyjnie odbywa się już zielony 
piknik, impreza promująca zdrowy tryb życia. 
W tym roku  impreza cieszyła się sporą frekwen-
cją. Uczestniczyli w niej również  Niemcy, prze-
bywający akurat w tym czasie na wymianie. 
W  tym roku bieg rozpoczął Kurator Małopolski 
Aleksander Palczewski a po biegu w czasie Zie-
lonego Pikniku nagrody rozdał Poseł na Sejm RP 
Józef Lassota, Dyrektor XV LO Maciej Trzciński, 
Prezes Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” Tomasz Guzik 
i Członek Zarządu Rady Dzielnicy Rafał Buchelt. 
Nagrody ufundowała Rada Dzielnicy XII, Poseł 
na Sejm Józef Lasota, XV LO i Fundacja ,, Wygraj-
my Siebie”. Wydaje się, że bieg na stałe wpisał się 
w krajobraz naszych osiedli i kalendarz Dni Pro-
kocimia.  
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IV edycja szkolenia
z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej rozstrzygnięta

     W dniu 18.06.2015 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 odbył się IV Finał  szkolenia  
z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  klas VI  organizowany przez Dzielnicowy Zespół  Koordyna-
cyjny Dzielnicy XII w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa ,,Bezpieczny 
Kraków”. W cyklu szkoleń udział wzięli uczniowie  klas VI szkół podstawowych z terenu Dzielnicy XII 
, były to szkoły 157 , 124 , 24 , 117 ,148 ,41 ,111 . Podczas szkolenia uczniowie zdobywali wiedzę teo-
retyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy . Ta jak poprzednie 
edycje szkolenia prowadziła pani Katarzyna  Szoch – Jędrys , wraz ze swoim zespołem. Zwieńcze-
niem nauki naszych młodych ratowników był dzisiejszy finał , gdzie wybrani reprezentanci  po-

szczególnych  szkół  walczyli w zmaganiach teoretyczno – praktycznych o zwycięstwo .
W następującej kolejności uplasowali się tegoroczni zwycięzcy
1 miejsce Szk. Podst.  111: Nadia  Napruszewska, Kinga Wójcik, Szymon Stanula
2 miejsce Szk. Podst. 41: Wiktoria  Waligóra, Daria  Janik, Kacper  Madej 
3 miejsce Szk. Podst. 148: Michał  Wania, Szymon  Bydłoń, Kamil  Krupa
 Gratulujemy zdobytej wiedzy . Nagrody dla szkół oraz uczniów wręczyli przedstawiciele Straży Miejskiej , Policji , Straży Pożarnej oraz Dzielnico-
wego Zespołu Koordynacyjnego . Dzięki takim programom i szkoleniom organizowanym przez Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny w ramach Progra-
mu ,,Bezpieczny  Kraków  inwestujemy  w umiejętności i wiedzę dzieci i młodzieży .

Marek Lelo – Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny

III Festyn Rodzinny przy SP nr 24 – „Dbaj o zdrowie należycie…”

      Społeczność Szkoły Podstawowej nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej – Grono Pedagogiczne, 
Uczniowie i Rodzice – zorganizowała w sobotę, 20 czerwca 2015 roku na terenie szkoły III Festyn Rodzin-
ny pod hasłem „Dbaj o zdrowie należycie… Jak mieszkańcy Dzielnicy XII dbają o swoje zdrowie?!” 
pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego, Rady Dzielnicy XII oraz Fundacji Wawel z Rodziną. 
Wspieraliśmy Fundację Ronalda McDonalda, która buduje przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w 
Krakowie – Prokocimiu, pierwszy polski Dom dla rodzin – dzieci – pacjentów onkologicznych. Wszystkich 
gości i uczestników Festynu powitała Pani Dyrektor Marta Pszczoła. O misji Domu opowiedział Pan prof. 
Maciej Kowalczyk, dyrektor szpitala USDK. Fundacja Ronalda McDonalda napisała na swoim Facebook’u 
„Jesteśmy dumni z takich Przyjaciół! Serdeczności dla całej społeczności Szkoły!”. Festyn rozpoczął się wy-
stępami UKS „Korona”. W bogatym programie imprezy nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i dorosłych. 
Zorganizowane były punkty prozdrowotne przez Grupę LUX MED, Młodą Farmację UJ, Gabinet Rehabili-
tacji ARCUS, Naturhouse, Maltę – Służbę Medyczną. Uczestnicy mieli możliwość oddać krew w Ambulan-
sie Krwiodawstwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, mogli skorzy-
stać również z pomiaru poziomu cukru oraz pomiaru ciśnienia. Krwiodawcy zostali obdarowani paczką 
regeneracyjną i słodyczami WAWEL. Ważnym punktem Festynu było propagowanie zdrowego stylu życia, 
odbył się II etap konkursu szkolnego „Zdrowa Rodzina”, podczas którego finaliści wraz z Rodzinami do-
starczyli wszystkim wielu emocji. Do stoisk gastronomicznych nie znikały kolejki oczekujących na smako-
łyki z grilla z aromatycznymi przyprawami firmy PRYMAT, świeżo wyciśnięty sok z owoców czy owsiane 

ciasteczka. Na stołach pojawiły się również świeże owoce i warzywa, przygotowane w apetycznej formie. Były też słodkości – domowe ciasta i babeczki. 
 Niemal każde dziecko miało pomalowaną twarz i balonik, zamki dmuchane cieszyły się ogromnym powodzeniem, nie zabrakło także zabaw z Naszymi 
Wolontariuszami. Najmłodsi uczestnicy mogli sprawdzić się w roli strażaka podczas zabaw w Miasteczku Strażackim. Chętni mogli wziąć udział w loterii fan-
towej oraz licytacji wspaniałych fantów podarowanych przez sponsorów i partnerów. Uczestnicy imprezy byli świadkami niepowtarzalnego i wyjątkowego 
pokazu EKO MODY w ramach projektu Zielona Flaga. Odbył się mecz piłki nożnej uczniów klas o specjalności sportowej, a dzielni Strażacy stawili się o wyzna-
czonej godzinie na mecz Strażacy vs Rodzice. Podczas Festynu zostały wręczone dyplomy i nagrody za udział w MIĘDZYSZKOLNYM TURNIEJU STRAŻACKIM dla 
Uczniów Szkół Podstawowych Dzielnicy XII. W południe powitaliśmy lekarski zespół muzyczny – REANIMATORS CLASSIC, który przybył do nas z Opola. Mimo, 
że w trakcie Festynu pogoda spłatała nam figla, nie przeszkodziło to w zakończeniu imprezy w budynku szkoły, gdzie na sali gimnastycznej odbył się niezapo-
mniany koncert rockowo – bluesowy. Impreza zgromadziła wielu mieszkańców i zaproszonych gości. Serdecznie dziękujemy wszystkim Przyjaciołom Naszej 
Szkoły za okazane wsparcie! Służbom mundurowym: Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej dziękujemy za zapewnienie bezpieczeństwa oraz zaprezentowa-
nie wozów służbowych. Do zobaczenia na kolejnym Festynie! Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: sp24.edu.pl/aktualności.

Ewelina Klimek – Kupiec
SP nr 24 w Krakowie

Było, nie minęło

 Rok szkolny 2014/15 był dla MDK im. K.I. Gałczyńskiego rokiem obchodów 60-tej rocznicy powstania placówki. W 1954 roku był  to Międzyszkolny Ośrodek 
Prac Pozalekcyjnych, mieścił się przy ul. Mickiewicza, następnie  przy Czarnowiejskiej i  Straszewskiego. Potem był Dom Kultury Dzieci i Młodzieży przy ul. Przy 
Moście. W 1970 roku  został przeniesiony  do budynku przy ul. Czackiego już  jako Młodzieżowy Dom  Kultury, który w 1979 roku otrzymał imię Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. Na początku października postanowiliśmy przywołać historię i wraz z uczestnikami odwiedzić  dawne lokalizacje  MDK-u w ramach 
Podgórskiej  i Śródmiejskiej Wędrówki Szlakiem MDK. Jesienią miała miejsce też okolicznościowa akcja – „60 drzew na 60-lecie”, która była realizowana w ogro-
dzie Filii przy ul. Na Wrzosach 57. Tam tez stanęły tablice upamiętniające poszczególne dziesięciolecia pracy DK w latach 1954-2014. Punktem kulminacyjnym 
obchodów jubileuszowych był koncert „Było, nie minęło”, który odbył się w marcu  w Teatrze „Groteska”. Pieczołowicie przygotowany, okazał się bardzo udaną  
prezentacją różnorodnych talentów i umiejętności  uczestników oraz efektów pracy ich nauczycieli. Uroczystość wzbogaciło swoją obecnością wiele osobisto-
ści reprezentujących władze Miasta, także dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek, aktualni i byli  pracownicy ożywiający  i przypominający historię MDK. W do-
wód uznania za swoje dokonania  MDK im. K. I. Gałczyńskiego został uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznaką Honoris 
Gratia. Pracownicy, uczestnicy i rodzice dziękowali także za 60 lat działalności  w trakcie Mszy Św. w kaplicy św. Mikołaja z Tolentino. Motyw jubileuszu przewijał 
się także w tym roku w trakcie zajęć i wewnętrznych,  okolicznościowych imprez.

Danuta Czopik



DZIELNICA XII
BIEŻANÓW – PROKOCIM

4

Festyn rodzinny w Przedszkolu Nr 150

 Dnia 30 maja w Samorządowym Przedszkolu nr 150 odbył się Festyn Rodzinny we współpracy 
z Radą Dzielnicy XII. 
 Myślą przewodnią przyświecająca spotkaniu było hasło „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”. 
Na tę okoliczność dzieci przygotowały występy wokalno - taneczne dla swoich rodziców, prezentu-
jąc walca angielskiego, wiedeńskiego, sambę...wiersze i piosenki. 
 Impreza zgromadziła około 600 osób! Pod słoneczną aurą dzieci i ich rodziny mogły korzystać 
z wielu atrakcji takich jak dmuchany zamek, malowanie twarzy – tu słowa podziękowania kieruje-
my dla pani Edytki Kochan, loteria fantowa, wykopaliska archeologiczne, oględziny wozu strażac-
kiego i policyjnego, rodzinne zawody sportowe, podczas których uczestnicy świetnie się bawili 
zdobywając wiele nagród i medali.  
 Dużo emocji towarzyszyło rozgrywkom szachowym pod okiem pana Stanisława Cichorz. 
Pierwsze miejsce w turnieju szachowym zdobył Robert S. z gr. VI, drugie miejsce wywalczył Emil G.  
z gr. VI – gratulujemy!
 Ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się warsztaty z robotyki prowadzone przez firmę 
HappyRobot, podczas których dzieci mogły samodzielnie zbudować interaktywną konstrukcję.
 Festyn rodzinny był okazją do rozdania nagród za udział w konkursie fotograficznym „Przyro-
da ożywiona”( I miejsce zdobyły Olga J. z gr. III i Ania M. z gr. VII ) i złożenia podziękowań wszystkim, 
którzy wspierają i angażują się w życie przedszkola. 
 Dziękujemy wszystkim przybyłym za fantastyczna zabawę.

Organizatorki Festynu:
Iwona Michałowska

Marzena Salawa

 Dnia 14 maja bieżącego roku, w  Przedszkolu nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, 
odbyła się siódma już edycja konkursu matematycznego dla dzieci 5,6–letnich „Z matematyką za 
pan brat już od najmłodszych lat”. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 17 trzyosobowych 
zespołów dzieci reprezentujących krakowskie przedszkola.
 Celem konkursu było przede wszystkim rozpowszechnianie edukacji matematycznej na po-
ziomie wychowania przedszkolnego, rozbudzanie u dzieci zainteresowań matematyką i  rozwija-
nie uzdolnień matematycznych. W zadaniach konkursowych ujęte były takie treści jak: orientacja 
przestrzenna, rytmy, dodawanie, odejmowanie, rozdzielanie na konkretach, klasyfikacja, aspekt 
porządkowy liczby, mierzenie długości, figury geometryczne, następstwa dni i nocy, pór roku, dni 
tygodnia, miesięcy.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały dwa zespoły jury w składzie: Elżbieta Kubicka 
- wicedyrektor Przedszkola nr 35, Barbara Szeląg – wieloletni wizytator krakowskiego Kuratorium 
Oświaty, Bożena Michalska - Dyrektor Przedszkola nr 28, Maria Legutko - Instytut Matematyki UP 
w Krakowie, Robert Halik – Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Wiesław Markowicz- Wiceprze-
wodniczący Rady Dzielnicy XII i  Robert Żurek – Przedstawiciel Rady Rodziców  Przedszkola.
 Jury oceniało prawidłowość wykonania zadań a w niektórych konkurencjach również czas 
ich wykonania. Uczestnicy konkursu świetnie się bawili. Rozwiązywaniu zadań towarzyszyła miła 
atmosfera i jak zawsze wiele emocji. Poziom wiedzy matematycznej dzieci był w tym roku bardzo 
wysoki i wyjątkowo wyrównany- świadczy o tym duża ilość pierwszych miejsc (aż osiem) oraz nie-
znaczne różnice punktowe między kolejnymi miejscami. Wszystkie dzieci biorące udział w kon-
kursie otrzymały dyplomy i upominki, laureaci miejsc od I do III dodatkowe nagrody. Nauczycielki 
przygotowujące dzieci do konkursu zostały uhonorowane podziękowaniami.
 Sponsorami nagród tegorocznej edycji konkursu byli: Rada Dzielnicy XII, Centrum Edukacyjne 
„Bliżej Przedszkola”, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak oraz Rada Rodziców Przedszkola nr 35
 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu,  zespołowi oceniającemu| i naszym 
niezawodnym sponsorom.

Helena Adamczyk, Joanna Juszczak-Guca
Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Dymnej W Krakowie

Medal Papieskiej Rady ds. Kultury „per artem ad deum”
dla prof. Wincentego Kućmy i prof. Krzysztofa Pednereckiego

 Papieska Rada ds. Kultury przyznająca medale utworzona została w 1982 roku z inicjatywy 
Ojca Świętego Jana Pawła II.  Gala wręczenia medali odbyła się 22 czerwca 2015 roku w Centrum 
Kongresowym Targów w Kielcach. Zaproszeni goście wysłuchali koncertu utworów Krzysztofa Pen-
dereckiego który dyrygował Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej. Gali towarzyszyła wystawa prof. 
Wincentego Kućmy wybitnego rzeźbiarza, mieszkańca naszej dzielnicy. Uhonorowanym tym pre-
stiżowym medalem serdecznie gratulujemy!
 Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim 

Grażyna Fijałkowska

„Z matematyką za pan brat już od najmłodszych lat”-  w Przedszkolu nr 35
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 Prokocimska Majówka Rodzinna

 Już po raz dziewiąty w ogrodzie Filii MDK im. K.I .Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach 57 miał 
miejsce koncert  laureatów Artystycznego Turnieju Przedszkoli Dzielnicy XII  -  ARTUR 2015 oraz 
Konkursu Piosenek ze Starego Śpiewnika „Rodzina Tralalińskich  w ramach  imprezy plenerowej 
-   Prokocimska Majówka Rodzinna. 
 Turniej przedszkoli organizowany  przez MDK wraz z Radą Dzielnicy XII  dawał możliwość 
obejrzenia  fragmentów dorobku artystycznego danego przedszkola  przez nauczycieli, rodziców 
i dzieci okolicznych  placówek wychowania przedszkolnego, pozwalał tez na wymianę doświad-
czeń, pomysłów, rozwiązań artystycznych w pracy z przedszkolakami. Konkurs piosenek ze  starego 
śpiewnika  miał za zadanie przypomnieć piosenki śpiewane przez prababcie, babcie i mamy. Oba 
przeglądy chciałyby  przyczynić się do rozwoju talentów i artystycznych umiejętności dzieci przed-
szkolnych. Nagrody i dyplomy   wręczyli – przewodniczący  Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XII  
Barbara Leśniak  wraz z radnym Tomaszem Guzikiem oraz dyrektor MDK Teresa Grzybowska wraz 
z zastępcą Małgorzatą Czub.
 Repertuar prezentacji był różnorodny – piosenki, tańce, wierszyki.  Publiczność z wielkim 
aplauzem  przyjmowała małych artystów  z wielu przedszkoli  Krakowa  i okolicznych miejscowości. 
W imprezie uczestniczyło ponad 300 osób. Dużym powodzeniem  wśród dzieci cieszyła się tram-
polina i dmuchana wielka zjeżdżalnia . W plebiscycie publiczności  zwyciężyło Przedszkole nr 49.  
Na tegorocznej Majówce pogoda dostosowała się do atmosfery i klimatu imprezy – było cieplutko 
i słonecznie.

Danuta Czopik

 Dzień Dziecka w „Zachęcie”

 Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka w Klubie Kultury „Zachęta”  S.M. Nowy Prokocim  Stowarzy-
szenie    „Przyjaciele” było współorganizatorem  imprezy dla najmłodszych mieszkańców naszego 
osiedla. Jedną  z wielu atrakcji był turniej szachowy juniorów, na który przybył prezes Małopol-
skiego Związku Szachowego Pan Jan Kusina.  Złożył dzieciom życzenia z okazji ich święta i  życzył 
samych zwycięstw. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe, natomiast  pozostali  za-
wodnicy pamiątkowe  dyplomy  za uczestnictwo w  turnieju szachowym i słodkie upominki od Fir-
my „FLORA”.  Pan Jan Kusina podziękował również organizatorom za wytrwałe propagowanie nauki 
gry w szachy wśród  najmłodszych mieszkańców  Nowego Prokocimia. Dzieciom i ich opiekunom 
bardzo podobały się występy magika,  baletnic z sekcji baletowej Klubu „Zachęta” prowadzonej 
przez Panią Anetę Sikora,  pokaz sekcji  jiu-jitsu  prowadzonej  przez Pana Ryszarda Kuliga oraz 
występ młodych tancerzy ze szkoły Tańca AS.  Z życzeniami oraz ze słodyczami dla dzieci  przybył 
również były Prezydent Miasta Krakowa, a obecnie Poseł na Sejm R.P. Pan  Józef Lassota. Naszą 
imprezę odwiedził również Przewodniczący Rady Dzielnicy XII Pan  Zbigniew Kożuch. W konkursie 
plastycznym oraz w konkursie wiedzy wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki oraz sadzonki  
kwiatów balkonowych.
 Miłym akcentem, zgodnym z uchwałą tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Sto-
warzyszenia było wyróżnienie Pana Zbigniewa Sochy tytułem Honorowego Członka Stowarzy-
szenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”. Jest to wyróżnienie przyznawane za wieloletnie i wytrwałe 
wspieranie naszej działalności. Legitymację Honorowego Członka Stowarzyszenia Nowy Prokocim 
„Przyjaciele” z numerem „2” wręczył Panu Zbigniewowi Socha Prezes Stowarzyszenia Mieczysław 
Lasota. Warto przypomnieć, że w naszej 8-letniej działalności wcześniej takie wyróżnienie oraz  le-
gitymację z numerem „1” otrzymał w 2014 roku tylko Pan Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek 
Majchrowski.  

Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”

W PEŁNI ZDROWIA NA WAKACJE
- czerwcowe spotkania prozdrowotne

 Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA i Szkoła Podstawowa nr 117 W Krakowie na 
mocy umowy o współpracy  zorganizowała wspólną akcję prozdrowotnych czerwcowych spotkań 
dla dzieci i rodziców. Zajęcia odbywały się zarówno na, jak i poza terenem szkoły. W programie 
przewidziano rozmaite przedsięwzięcia przygotowujące do pełnego i zdrowego wypoczynku da-
jącego siłę i zapał do nowych wyzwań. Były warsztaty z kreatywnego spędzania wolnego czasu, 
terapii dźwiękiem, wspinaczki górskiej, pielęgnacji skóry i zdrowej żywności. Odbył się również 
konkurs o tematyce prozdrowotnej. Niech te czerwcowe spotkania, będą dla nas wszystkich zachę-
tą do zainwestowania w nasze zdrowie i zaplanowania kreatywnego wypoczynku, który na długo 
pozostawi nagromadzone energię i siły.

Maria Pułczyńska
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I Przegląd Przedszkolnych Zespołów Ludowych

 W dniu 3 czerwca 2015 r. w Przedszkolu nr 180, przy ul. Telimeny 7 odbył się I Przegląd Przed-
szkolnych Zespołów Ludowych „Tańcujże dobrze” 2015.  W przeglądzie wzięło udział  9 zespołów 
nie tylko z  Krakowa, ale również z Bibic, Węgrzc, Liszek, Brzeska oraz Woli Zachariaszowskiej.  
 Wszyscy uczestnicy przeglądu wspólnie zaśpiewali piosenkę pt.: „Hej, na krakowskim rynku”, 
a następnie  kolejno zaprezentowali wiele ludowych piosenek, zabaw i przyśpiewek z różnych  re-
gionów Polski; pojawił się również taniec góralski, Krakowiak, Polonez i Oberek. 
 Na szczególną uwagę jurorów zasłużył zespół „Krakowiaki” z Przedszkola nr 4 w Brzesku, który 
nie tylko zaprezentował ciekawy i różnorodny program artystyczny na bardzo wysokim poziomie, 
ale pokazał jak wiele radości mogą czerpać dzieci z kultury ludowej. Przypadła im w udziale głów-
na nagroda: ręcznie robiony drewniany bucik ufundowany przez właściciela firmy Art – Vivo,  Ewę 
Stefańczyk – pomysłodawcę konkursu.
 Wśród występujących dzieci wyróżniał się  również   zespół „Mali Krakowiacy” z Niepubliczne-
go Przedszkola „Bajkowo” w Krakowie oraz najmłodsza grupa taneczna z Samorządowego Przed-
szkola nr 11 w Krakowie. 
 Wszystkim roztańczonym i rozśpiewanym przedszkolakom nie brakowało uśmiechu i zado-
wolenia ze swoich występów. 

Patriotyzm przy Telimeny 9

 W majowy poranek, w ZSO nr 12  zgromadziła się zaproszona z okolicznych szkół mło-
dzież, by dokonać podsumowania wszystkich patriotycznych świąt, którymi co roku obdarza 
nas maj. 
 Główny hol szkoły stał się tłem dla dumnie prezentowanej wystawy wielkoformatowych 
prac fotograficznych naszych uczniów - nagrodzonych pierwszym miejscem oraz specjalną 
nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa. 
 Dzień 21 maja był w ZSO nr 12 pełen radosnego patriotyzmu, ale i kultury. Była strawa 
dla ducha i dla ciała. Nasze „służby mundurowe”, czyli uczniowie Gimnazjum  nr 30 i XXV LO, 
objęły opieką przybyłych gości i towarzyszyły we wszystkich zaplanowanych na ten czas zda-
rzeniach. Na „dzień dobry” twarze uczniów ozdobione zostały biało czerwonym makijażem, 
potem młodzież  oglądała  drużynę „szarych mundurów” – zwycięzców  III Turnieju Musztry 

Klas Mundurowych 2015 - w mustrze paradnej. Dla chętnych przygotowane została prezentacja stroju codziennego i wyposażenia okolicznościo-
wego uczniów naszej szkoły, czyli mundurów i sprzętu ASG, z którego uczniowie korzystają na specjalistycznych zajęciach organizowanych w Hali 
ASG. W programie była także wojskowa rewolucja kulturalna na ekranie, patriotyczne kino letnie oraz konferencja prasowa z, Bartkiem Wiśniewskim. 
Opowiadał on  o narodzinach pasji biegania oraz o własnych doświadczeniach towarzyszących przekraczaniu mety tegorocznego Cracovia Marathon, 
którego trasę, jak zawsze, zabezpieczali uczniowie naszych klas mundurowych. Potem pozostał już tylko „strzał w dziesiątkę” czyli pokazy naszych 
„strzelców wyborowych”,  na szkolnej strzelnicy. Po tylu mocnych wrażeniach, został zaprezentowany pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 Na zakończenie spotkania, tradycyjnym żołnierskim zwyczajem, pożegnaliśmy gości pyszną wojskową grochówką, zaserwowaną przez naszego 
Master Chef’a – Panią Anię, szefową szkolnej kuchni.
 Mamy nadzieję, że te zajęcia, pozwoliły spojrzeć inaczej na wychowanie w duchu patriotyzmu. Choć patriotyzm jest gotowością do pracy dla 
dobra ojczyzny, umiłowaniem i pielęgnowaniem narodowej tradycji, kultury  i języka, w naszej opinii opiera się również na poczuciu więzi społecznej, 
solidarności oraz lojalności wobec najbliższego środowiska, w którym się żyje.
 Młodzież zainteresowaną Gimnazjum nr 30 i XXV LO, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą edukacyjną na nowy rok szkolny 2015/16 
na stronie www.zso12.pl. Głównymi założeniami proponowanej oferty edukacyjnej są: orientacja zawodowa skierowana na pracę w służbach mun-
durowych i wojsku, ale w tym roku  także na rozwijanie kompetencji językowych,   a w przyszłości wykonywanie zawodu przewodnika miejskiego. 
Szkoła,  oferuje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach zawodowych między innymi: ochrony imprez masowych, ratownictwa 
przedmedycznego, spadochronowym czy samoobrony.
 Drugiej takiej szkoły jak przy Telimeny 9 nie ma w całym Krakowie, toteż warto tutaj dorastać, dojrzewać, a w przyszłości realizować swoje marze-
nia i osiągać sukcesy na rynku pracy.

Zmiany na naszym komisariacie policji

 W dniu 22 maja odszedł ze służby czynnej Komendant 6 Komisaria-
tu Policji w Krakowie przy ul. Ćwiklińskiej Mł. Inspektor  Mirosław Skwar-
ka. Komendant był  pracownikiem o niezwykle wysokim morale zawo-
dowym, otwartym  na problemy mieszkańców i pracowników. Odszedł 
również na emeryturę Z-ca komendanta Nadkomisarz  Bogusław Krepel. 
Nowym Komendantem, został wieloletni pracownik tej placówki Podin-
spektor Grzegorz Kęs. Witamy nowego Komendanta i życzymy wielu suk-
cesów zawodowych, efektywnej pracy na rzecz mieszkańców i realizacji 
wszystkich planów zawodowych i osobistych. 

Elżbieta Matykiewicz.
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Pasje i talenty w SP 61

 SP nr 61 jest miejscem, w którym od kilku lat, szczególnie ważnym elementem jej funkcjo-
nowania jest praca z dzieckiem zdolnym i uzdolnionym. Oprócz codziennej pracy podczas zajęć 
lekcyjnych, staramy się pracować z uzdolnioną młodzieżą w sposób wyjątkowy. W prezencie dla 
naszej placówki z okazji jej święta już trzeci raz został zorganizowany przez panią Nataszę Tchórz 
i pana Jacka Włodarczyka koncert „Nasze pasje i talenty”
 W ramach przygotowań do koncertu uczniowie, rodzice, nauczyciele i absolwenci mogli już 
miesiąc wcześniej zgłaszać chęć pokazania społeczności szkolnej i lokalnej swoich pasji i talentów.  
 W efekcie na terenie szkoły zorganizowana została wystawa prac malarskich, decoupage, ha-
ftu, biżuterii, dzieł z plasteliny i prac literackich i fotografii. 
 Dnia 18 maja odbył się III koncert „Nasze pasje i talenty” pod hasłem związanym z jubileuszem 
SP 61- „Szkoła dawniej i dziś”. Uczniowie prezentowali swoje uzdolnienia na scenie śpiewając pio-
senki nawiązujące do historii szkoły. Obejrzeliśmy tancerzy, zaprezentowali się również wirtuozi 
gry na gitarze i pianinie oraz aktorzy i sportowcy. 
Jako że sam koncert  i wystawa nie obejmowały wszystkich pasji i talentów naszych uczniów, już 
dwukrotnie Święto Szkoły poprzedził Tydzień Talentów. Uczniowie klas 0-VI uczestniczyli w zróżni-
cowanych warsztatach. Przedstawiciele zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 34 zaprezentowali nam 
ciekawe doświadczenia z zakresu fizyki i chemii. Pracownik UJ poprowadził zajęcia z optyki. Poza 
tym zainteresowani uczniowie uczestniczyli w plenerze malarskim, jak również w zajęciach teatral-
nych.  
 Zarówno Tydzień Talentów jak i sam koncert wpisały się już na stałe w kalendarz imprez SP61 
i z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale również rodziców 
i mieszkańców Prokocimia.

Natasza Tchórz

Jubileusz DK SM Nowy Bieżanów

 Jest okazja, jest impreza było jednym z priorytetowych zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Kraków we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku poprzez wzbogacenie oferty 
kulturalnej dla mieszkańców peryferyjnych osiedli Krakowa. Poprzez zrealizowanie tego projektu 
wzbogaciliśmy ofertę kulturalną miasta Krakowa oraz zwiększyliśmy satysfakcję mieszkańców pe-
ryferyjnych  osiedli Krakowa z faktu uczestnictwa w imprezie kulturalnej w miejscu zamieszkania.
 W rodzinnym plenerowym pikniku pt. „Żeglarskie przygody” - dzięki sprzyjającej pogodzie - 
uczestniczyło wiele młodych osób.
 Na stadionie KS BASZTA przygotowaliśmy specjalne atrakcje tj. spektakl „Przygody Sindbada 
Żeglarza, animowane zabawy i konkursy o tematyce żeglarskiej, malowanie farbami włosów i bu-
ziek, żeglarski fryzjer i balonowe potwory wodne. Zamiast planowanych dmuchanych zamków, 
trampolin i karuzeli, bardzo dobrze sprawdziło się grillowanie towarzyszące imprezie.
 Wieczorem impreza przeniosła się do sali Domu Kultury gdzie odbył się rockowy koncert kra-
kowskiego zespołu MODERN LIES, któremu towarzyszyły multimedialne impresje z 25 lat działalno-
ści animowanej przez tą placówkę kultury w osiedlu Nowy Bieżanów.

Kraków w wierszu i piosence w Samorządowym 
Przedszkolu Nr 49 im. Wróbelka Elemelka

 Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi ro-
dzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją 
tworzyli. Dla naszych przedszkolaków Ojczyzną jest miasto, w którym miesz-
kają z rodziną. Dlatego kolejny już raz w przedszkolu zorganizowano Przed-
szkolny Przegląd Twórczości Artystycznej „Kraków w wierszu i piosence”. Dzie-
ci zaprezentowały przygotowane wraz z nauczycielkami wiersze, piosenki, 
tańce, krótkie inscenizacje, których głównym tematem było rodzinne miasto, 
jego tradycje i legendy. Wielkie zaangażowanie dzieci świadczy o  tym, jak 
rośnie u małych krakowian przywiązanie do małej ojczyzny. Początki patrio-
tyzmu u dzieci biorą się z przykładu dawanemu przez rodzinę np. odwiedza-
nie miejsc związanych z historią, legendami. Bardzo cieszy więc fakt coraz 
liczniejszego udziału rodziców w proponowanym przez nasze przedszkole 
konkursie plastycznym „Kraków – moje miasto”. Rozstrzygnięcie tegorocznej 
edycji konkursu miało miejsce podczas przeglądu. Wszystkie prace - piękne, 
bardzo pomysłowe, starannie przygotowane – zostały nagrodzone. Liczymy, 
na liczny udział w konkursie już za rok!
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 21 czerwca podczas „Dni Prokocimia”, które  jak co roku odbyły się   
w Parku Jerzmanowskich, Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Maj-
chrowski w obecności Prezesa S.M. Nowy Prokocim Zbigniewa Sochy 
reprezentującego sponsorów  oraz Prezesa Stowarzyszenia „Przyjacie-
le” Mieczysława Lasoty wręczył doroczne Stypendium Stowarzyszenia 
Nowy Prokocim „Przyjaciele”. W tym roku nasze stypendium otrzymała 
Wiktoria Chmaj  - uczennica Szkoły Podstawowej nr 117 im. Kongregacji 
Kupieckiej, rekomendowana do otrzymania stypendium za swoje osią-
gnięcia przez Klub Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy 
Prokocim”. Jest to już czwarte nasze stypendium, które decyzją Walne-
go Zebrania członków stowarzyszenia jest corocznie   przyznawane  dla 
uzdolnionych dzieci z osiedla Nowy Prokocim. Wiktoria jest nie tylko 
dobrą uczennicą ale również utalentowaną zawodniczką o typowym za-
cięciu sportowym i mimo swoich zaledwie dwunastu lat  awansowała  
już z klasy początkującej rekreacyjnej H poprzez G,F  do klasy sportowej 
E.  Pan Andrzej Gąsiorowski - trener ze Szkoły Tańca As – Sport, w któ-
rej trenuje nasza stypendystka  jest bardzo zadowolony z jej  postępów  
a zdobywane wysokie miejsca na turniejach w latach  2013 - 2015  świad-
czą o coraz większych umiejętnościach Wiktorii.
 Gratulujemy  Wiktorii i życzymy dalszych sukcesów.

Zarząd Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” 

Stypendium Stowarzyszenia
Nowy Prokocim „Przyjaciele” za rok szkolny 2014/2015

Jubileusz 70-lecia Przedszkola nr 135

 W dniu 23.05.15r. w Przedszkolu nr 135 im. Księcia Kraka odbyła się uroczystość z okazji jubile-
uszu 70-lecia istnienia placówki.
 Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: przedstawiciele UMK, Wydziału Edukacji, 
Kuratorium Oświaty, Rady Dzielnicy, Związku Zawodowego oraz Rodzice i Przyjaciele Przedszkola. 
Zaproszeni goście otrzymali medale upamiętniające to wyjątkowe dla społeczności przedszkolnej 
wydarzenie oraz  w ogrodzie Przedszkola został z tej okazji posadzony czerwony klon.
 Uroczystość uświetniło odczytanie listów gratulacyjnych od Prezydenta Miasta Krakowa, Prze-
wodniczącego Rady Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XII i Przewodni-
czącej KMPO NSZZ „Solidarność” Kraków – Podgórze 
 Najwięcej radości i wzruszenia dostarczył wszystkim uczestnikom uroczystości występ przed-
szkolaków, które zaprezentowały program artystyczny przywołujący wspomnienie zabaw, wier-
szyków i piosenek z przedszkolnej przeszłości, przeplatany nowoczesnym repertuarem dziecięcej 
twórczości.
 Zwieńczeniem obchodów uroczystości była wspólna zabawa dzieci i dorosły w ogrodzie 
przedszkolnym i możliwość skorzystania z wielu atrakcji przygotowanych przez pracowników 
przedszkola i Radę Rodziców. 
 Samorządowemu Przedszkolu nr 135 im. Księcia Kraka życzymy kolejnych fantastycznych oka-
zji do świętowania.

Dni Bieżanowa na sportowo!

 W sobotę 13 czerwca 2015 roku, w ramach obchodów XXII Dni Bieżanowa, Klub Sportowy Bie-
żanowianka zorganizował Turniej Dzikich Drużyn. W dwóch kategoriach wiekowych (lat 7-9 oraz 
10-13) wzięło udział około 70 uczestników. Klasyfikacja końcowa po zawodach charakteryzuje się 
następująco – w kategorii 7-9 lat: 1. Baszta1, 2. Kuraki, 3. Bigosy, 4. Baszta2; w kategorii 10-13 lat: 
1. Motyle, 2. Manchester City, 3. Krzaki, 4. Juventus.
 Drugiego dnia imprezy sekcja zapaśnicza Klubu zorganizowała widowiskowy pokaz, w któ-
rym wzięli udział trenerzy oraz zawodnicy, ukazujący jak wszechstronnie rozwijającym sportem są 
zapasy. W trakcie pokazano rozgrzewkę, chwyty, a także przykładową walkę którą zaprezentowali 
trenerzy – Piotr Budzyń wraz z Markiem Witkiem, która spotkała się z dużym zainteresowaniem 
zgromadzonych.
 Dzięki osiedlowej imprezie KS Bieżanowianka miała możliwość pokazać szerszej publiczności 
odradzającą się działalność sportową, skierowaną dla wszystkich, w tym w szczególności miesz-
kańców Bieżanowa.
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Informacje dla mieszkańców
 Gra o zielone. Ekologia to dziedzina biologii badająca wzajemne 
stosunki między organizmami a otaczającym je środowiskiem .Zarów-
no poważne badania naukowe , jak i zwykła logika wskazują na coraz 
większą degradację środowiska i postępujące w zastraszającym tempie  
„zabetonowanie” naszego otoczenia. Pragnąc choć częściowo uratować 
zieleń i uczynić bardziej przyjaznym miejsce w którym żyjemy, Radni 
Dzielnicy XII wystąpili z propozycją utworzenia „ZIELONEGO PIERŚCIE-
NIA”, czyli utworzenia  ścieżki spacerowo – rowerowej łączącej parki na-
szej dzielnicy (Park Jerzmanowskich, Park Aleksandry). W ramach tego 
projektu  Rada Dzielnicy XII skierowała do Prezydenta Miasta Krakowa 
prof. Jacka Majchrowskiego wniosek o podjęcie działań  pozwalających 
na budowę ścieżki spacerowo – rowerowej  od  pomnika na Wzgórzu 
Kaim, wzdłuż ulicy Pronia, Zolla, Nad Serafą do ulicy Wielickiej

 Mieszkańcy Bieżanowa dziękują Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich 
i wszystkim pracownikom  Podgórskiego Domu Kultury „Dwór Czeczów” 
w Bieżanowie   za ogrom pracy, serce i czas  poświęcony zorganizowa-
niu XXII Dni Bieżanowa. Tradycja istniejącego ponad 800 lat Bieżanowa 
zobowiązuje nas wszystkich do czynnego włączenia się w organizację 
naszego wspólnego święta. Mamy cały rok aby podzielić się z organiza-
torami swoimi pomysłami i wesprzeć ich we wspólnej realizacji. Zróbmy 
to razem, wszyscy Bieżanowianie, abyśmy za rok  wspólnie świętowali 
sukces. Na ręce dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 6 kapitana 
Artura Noska  składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracowni-
kom jednostki, za czynne włączenie się w organizację Dni Bieżanowa. 
Dzieci dziękują za umożliwienie im rozegrania turnieju na zielonym bo-
isku zapraszamy REKREACYJNIE  do Bieżanowa .

Elżbieta Matykiewicz.

 W odpowiedzi na interpelację ws. budowy instalacji do produkcji 
miedzi na terenie osiedla Złocień otrzymałam następującą informację: 
,,Mając na uwadze protesty społeczne związane z planowaną inwestycją 
oraz w wyniku ponownej analizy raportu oddziaływania na środowisko 
w dniu 28 maja 2015 Wydział Kształtowania Środowiska UMK zwrócił się 
ponownie o zajęcia stanowiska do Państwowego Inspektoratu Sanitarne-
go w Krakowie oraz o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pod-
jęto ponadto ponownie czynności mające na celu zbadanie prawidłowości 
realizacji omawianej inwestycji z punktu widzenia jej lokalizacji na terenie 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru  Pła-
szów – Rybitwy przyjętego uchwałą RMK z dnia 21 listopada 2012 r. Powyż-
sze działania podejmowane są w związku z treścią raportu o odziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowiska w którym scharakteryzowano surowce 
wykorzystywane w procesie technologicznym przebiegającym w ramach 
przedsięwzięcia, oraz wskazano ryzyko związane z ich użyciem, w szczegól-
ności obejmujące zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz organizmów wodnych. 
Dalszy tok postępowania uzależniony jest od dokonanych ustaleń oraz sta-
nowiska współdziałających z Prezydentem Miasta Krakowa organów”.   
 W odpowiedzi na interpelację ws. konserwacji pomnika ,,Pod Or-
łem” w Starym Bieżanowie otrzymałam informację, że został już opraco-
wany program prac konserwatorskich, a obecnie przygotowywane jest 
zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy remontu pomnika. 
Prace powinny zakończyć się pod koniec listopada 2015.
 W odpowiedzi na interpelacje ws. budowy kanalizacji sanitar-
nej w  ulicach: Siostrzana, Rożena, Żurawia otrzymałam informację, że 
MPWiK jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej. Po 
uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym prawomocnej 
decyzji  pozwolenia na budowę, zadanie to zostanie wprowadzone do 
planu inwestycyjnego Spółki. Szacunkowy koszt budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej to 400 000 zł brutto. 
 W czerwcu 2015 r. ZIKiT wykonał plażę nad zalewem Bagry od stro-
ny kładki nad torami kolejowymi. Piasek został wysypany na powierzchni 
200 m 2.  Warstwa piasku ma grubość 20- 30 cm. Teraz plażowanie jest 
znacznie przyjemniejsze. Wystąpiłam także z interpelacją o wpisanie do 
budżetu na rok 2016 wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów 
wokół całego zbiornika wodnego Bagry, a do Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na kolejne lata wykonanie dokumentacji projektowej, wykup 
terenów i realizację zadania.

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim 
Grażyna Fijałkowska

Andrzej Józefczyk  lat 57, żonaty
Pracuję w TF Kraków
Mieszkaniec N.Prokocim
Kandydowałem bo chcę jeszcze coś tutaj zrobić 
dla mieszkańców.
Dziękuję wyborcom, że obdarzyli mnie swoim 
zaufaniem.

Małgorzata Stawarz
Bezpartyjna, pisarka, poetka. Zawodowo czynna: 
publicystka, wydawca, szkoleniowiec, doradca.
Wieloletni prezes Europejskiego Instytutu Roz-
woju Ekologii Myśli EIREM. W roku 2000 otrzy-
mała Honorową Oznakę Ministra Edukacji Naro-
dowej za zasługi dla oświaty.
więcej: www.malgorzatastawarz.info

Rafał Jońca
Mam 41 lat. Ukończyłem politologię i nauki spo-
łeczne na Akademii Pedagogicznej. Moja żona 
Barbara jest architektem. Mamy dwóch synów: 
Piotra i Michała. Obecnie prowadzę własną dzia-
łalność gospodarczą. Mam wiele lat pracy na 
stanowiskach kierowniczych z różnych dziedzin. 
Zaowocowało to doświadczeniem i wieloma 
umiejętnościami. Szybko się irytuję widząc bez-
myślność  i bylejakość, nie lubię bierności.

     W dniach 20 - 28 czerwca 2015 r. 
głosowaliśmy nad projektami zgło-
szonymi do budżetu obywatelskie-
go. Chciałbym serdecznie podzię-
kować wszystkim mieszkańcom, 
którzy zgłosili projekty. To właśnie 
przez taką postawę, budujemy spo-
łeczeństwo obywatelskie.
     Poza budżetem obywatelskim po-
zytywny obraz rysuje się przed jed-
nym z najstarszych klubów w naszej 
dzielnicy, czyli KS Bieżanowianka. 
Na terenie klubu rozpoczęła się in-
westycja pod nazwą „Przebudowa 

boiska sportowego”. Dzięki tej inwestycji pojawi się sztuczna trawa 
na „małym” boisku, tego zasłużonego dla krakowskiego sportu klu-
bu. 
 Ponadto 4 lipca 2015 r. dla mieszkańców dzielnic podgórskich, 
był dniem wyjątkowym. W tym dniu przypadła setna rocznica przy-
łączenia Podgórza do Krakowa. Na tym przyłączeniu skorzystali 
mieszkańcy, do tej pory dwóch niezależnych miast. Tak wiec 100 lat 
temu, na moście na Wiśle, gdzie spotkali się prezydent Krakowa 
i burmistrz Podgórza, rozpoczęła się nowa historia miasta Krakowa. 

Poznaj swoich radnych
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 Sporo atrakcji, koncerty, pokazy, taniec , śpiew , wszystko w słonecz-
nym ukropie. Był sobotni Jubileusz 25 i 50 lecia małżeństw, rozgrywki 
Dzikich drużyn, niedzielna Msza św w intencji uczestników i organizato-
rów Dni, odprawiona przez ks proboszcza Bogdana Markiewicza. 
 W bieżącym roku programem nawiązaliśmy do historycznej gło-
dówki z 1985 roku. To dzięki tamtym zwykłym ludziom mamy dziś wol-
ność. Nie zawsze pamięta się  o nich. Oni  zapłacili wysoką cenę za swoją 
postawę. Dziś  nie  są na świeczniku, często żyją w biedzie. Społeczeń-
stwo zapomniało o nich, dla młodych czasy stanu wojennego to jakieś 
SF! Gdy im mówimy że w sklepach nie było niczego, pytają zdziwieni - 
w Tesco też nie? Eh te nasze czasy! Bez historii , bez pamięci, z obcia-
chowym  patriotyzmem. Dlatego tematyka Dni  tytułem nawiązywała 
do tamtych czasów - „ Ich sen o wolności” Mogliśmy obejrzeć  wystawę  
w DK Dwórze Czeczów o tytule   „Zapomniani” oraz „Znaczki i pocztówki 
stanu wojennego”).  Ekspozycje plenerową przygotowało także Towarzy-
stwo Patriotyczne SPACH. Na estradzie Dni Bieżanowa w recitalu zoba-
czyliśmy Andrzeja Kołakowskiego, wspaniałego patriotę, poetę i barda. 
Wieczorem pięknie zaśpiewał dawne przeboje zespół Abba cover band. 
Integracyjne zadanie osiedlowej wspólnoty zostało wypełnione.  Na 
estradzie  wystąpiło prawie 300 dzieci. Program był gęsto wypełniony 
i Bieżanowskie Trubadurki  musiały zawiedzione zejść ze sceny szybciej 
niż planowały.   Obiecujemy poprawę!  Pięknie wpisała się pokazami, za-
wodami i turniejem w obchody Dni nasza Bieżanowianka. To rok 90. lecia 
klubu.  Jedni odpuszczają i nie biorą udziału,  z euforią witając  nowe 
inicjatywy,  szukają innych,  nie zawsze integrujących  możliwości. Są też 
nowi  współorganizatorzy i uczestnicy. Ot życie... 

UFF JAK GORĄCO - TO JUŻ XXII DNI BIEŻANOWA

 Co roku staram się napisać o  tej bieżanowskiej  imprezie choć kilka 
słów.  Szukam oczywiście pozytywów. Jak co roku pragnę podziękować 
Radzie Dzielnicy. Pomimo nowego składu,   ciągle ta sama życzliwość 
i obecność  w Starym Bieżanowie. Dziękujemy szczególnie panu Prze-
wodniczącemu Zbigniewowi Kożuchowi,  Elżbiecie Matykiewicz oraz Ra-
fałowi Jońcy. Pomagali  nam tj  Stowarzyszeniu  Rodzin Katolickich  oraz   
Bieżanowiance.  Byli także sponsorami  konkursów i zawodów,  wręczali 
nagrody.  A  pokazy  gimnastyczne oraz zapaśnicze – coś fantastycznego!  
Gratulujemy! Polecam zdjęcia na stronie  internetowej (srk9.diecezja-kra-
kow.pl )
 Serdecznie dziękujemy wiernym, wspaniałym sponsorom! 
 W starym Bieżanowie rozpoczynają się remonty boisk i w Klubie 
i  Szkole Podstawowej Nr 124 . Zmieni się więc sceneria wielu imprez. 
Miejmy nadzieję na  będą integracyjnymi,  ku pożytkowi naszego osie-
dla.  Czy to będą XXIII DNI – jestem sceptykiem. Gdy rozpoczynaliśmy 
w 1994 roku Dni były atrakcją. Przez dwadzieścia dwa  lata udało się spro-
wadzić do Bieżanowa wielu wspaniałych artystów. Czy byłaby taka szan-
sa bez  tej społecznej inicjatywy?  Dziś są trochę inne czasy.  Podkreślam 
jednak,  że estrada zawsze   służyła występom dzieci i młodzieży. 

Stanisław Kumon 
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 Tegoroczne Dni Prokocimia zainaugurował w sobotę 13 czerwca 
„III Prokocimski Bieg po Zdrowie”, zorganizowany przez XV Liceum Ogól-
nokształcące, przy współpracy z Fundacją „Wygrajmy Siebie” oraz pod 
Patronatem Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Na starcie biegu sta-
wiło się ponad stu zawodników, wśród nich liczna grupa z Niemiec. Każ-
dy z nich może czuć się zwycięzcą, ponieważ najważniejszy jest udział 
w tym sportowym wydarzeniu. Jednym z kibiców był pan Aleksander 
Palczewski Małopolski Kurator Oświaty. 
 Po emocjach sportowych, na terenie XV LO, zorganizowano „Zielony 
Piknik”, promujący zdrowy styl życia. Podczas pikniku odbyło się losowa-
nie nagród dla uczestników biegu. Nagrodę specjalną – Lot Balonem, 
ufundował Poseł Józef Lassota, który na zaproszenie pana Macieja Trzciń-
skiego Dyrektora XV LO, obecny był na wydarzeniu. Fundatorami nagród 
byli również, pan Tomasz Guzik Prezes Fundacji „Wygrajmy Siebie”, oraz 
Dyrektor i Rada Rodziców XV LO.
 Dni Prokocimia 2015 zorganizowane zostały przez Radę Dzielnicy 
XII Bieżanów-Prokocim oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyń-
skiego pod hasłem 25 – lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego 
i jubileuszu 25 lat Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny 
Jerzmanowskich.  
 Z tej okazji, 19 czerwca w filii Młodzieżowego Domu Kultury przy 
ul. Na Wrzosach 57, w ramach Dni Prokocimia, odbył się panel dyskusyj-
ny p.t. „25 lat samorządu terytorialnego w Krakowie”. Uczestnikami cieka-
wej debaty, na zaproszenie pani Teresy Grzybowskiej Dyrektor MDK im. 
K.  I. Gałczyńskiego byli: Poseł Józef Lassota, Prezydent Miasta Krakowa 
w latach 1992-1998, Poseł Barbara Bubula, Radna Miasta Krakowa 1990-
2005, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Kazimierz Barczyk, Przewodniczą-
cy RMK pierwszej kadencji oraz inż. Stanisław Dziob, Przewodniczący 
Rady Dzielnicy w latach 2002-2006. Młodzież realizująca projekt „Uczeń 
– Obywatel” oraz z Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII, stanowiła zdecydo-
waną większość wśród publiczności.
 W sobotę 20 czerwca, na stadionie KS Kolejarz Prokocim, odbył 
się mecz Samorządowcy – „Oldboje KS Kolejarz Prokocim”. Zwycięstwo 
„Oldbojów” 6:2 było do przewidzenia. Samorządowcy w tej sportowej 
konfrontacji, uzyskali jednak lepszy wynik niż Brazylia w półfinałowym 

DNI PROKOCIMIA 2015

meczu z Niemcami podczas Mundialu w 2014 r. (1-7) – tak na pociesze-
nie, pozostaje rewanż. 
 W Parku Jerzmanowskich, tradycyjnie w niedzielę, odbył się festyn 
rodzinny. Występy muzyczne, taneczne i teatralne uczniów prokocim-
skich szkół i uczestników MDK, zgromadziły liczną publiczność, pomimo 
padającego do południa deszczu. Kulminacyjnym punktem tegorocz-
nych Dni Prokocimia było wręczenie przez Prof. Jacka Majchrowskie-
go, Prezydenta Miasta Krakowa Stypendium Edukacyjnego im. Erazma 
i  Anny Jerzmanowskich dla uzdolnionej młodzieży z Prokocimia oraz 
Stypendium Edukacyjnego dla uczniów z Nowego Prokocimia. Prezy-
dent wręczył również medal „Zasłużony dla Prokocimia” inż. Romanowi 
Rozlachowskiemu, Przewodniczącemu Rady Dzielnicy XII pierwszej ka-
dencji, Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny 
Jerzmanowskich, współinicjatorowi przywrócenia Nagrody Jerzmanow-
skich – „Polskiego Nobla”. Pani Grażyna Fijałkowska Radna Miasta Krako-
wa i Dzielnicy XII wraz z Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy XII 
Zbigniewem Kożuchem wręczyli medal z okazji jubileuszu Dzielnic Mia-
sta Krakowa Prof. Stefanowi Dousie, wybitnemu polskiemu rzeźbiarzowi, 
który zaprojektował m.in. pomnik Erazma Jerzmanowskiego w Parku 
Jerzmanowskich.
 Następne Dni Prokocimia już za rok.

Rafał Buchelt
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Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”
Nowy Prokocim:
 Sklep Rarytas ul. Ściegiennego
 Przychodnia ul. Teligi 8
 SM Nowy Prokocim ul. Kurcza-
ba 25
 Kościół pw. Miłosierdzia Bo-
żego
 Punkt Totolotka Plac Targowy
 Kiosk Trafica ul. Teligi 1
 Boisko Orlik ul. Jerzmanow-
skiego 4
 Firma MJM ul. Teligi 34D
 Basen ul. Kurczaba 29
 KRD Dyliniarnia ul. Wallenroda 
55/56
 Sklep spożywczy ul. Republiki 
Korczakowskiej 11

Prokocim i Kozłówek:
 Sklep Lewiatan na Rynku Pro-
kocimiskim
 SM Na Kozłówce ul. Spółdzielców
 Kaplica OO. Augustianów
 Bibliotek ul. Spółdzielców

 Przychodnia ul. Na Kozłówce
 Wypożyczalnia DVD Tip Top
 Stowarzyszenie Siemacha ul.Na Ko-
złówce

Bieżanów:
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
EDEN
 Przychodnia ul. Popiełuszki
 Sklep ul. Pruszyńskiego
 Sklep ul. Złocieniowa
 Dwór Czeczów
 Auto Robot System ul. Mała Góra 56
 Sklep Planeta ul. Łaczka
 Sklep przy Skwerze 800 lecia Bieża-
nowa
 Sklep Jawor
 Market Kefirek
 Zakład fryzjerski ul. Stacyjna

Nowy Bieżanów:
 Kościół pw. Najświętszej Rodziny
 Kiosk na deptaku ul. Aleksandry
 Przychodnia ul. Heleny

 Dom Kultury SM Nowy Bie-
żanów
 Kiosk przy deptaku (obok 
marketu Biedronka)
 Kiosk ul. Mała Góra 16
 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

   Medal ,,Zasłużony dla Prokocimia” został 
ustanowiony z inicjatywy Towarzystwa Przy-
jaciół Prokocimia im. E i A Jerzmanowskich, 
Polską Prowincję Zakonu Św. Augustyna 
oraz MDK im. K. I. Gałczyńskiego. Laureatem 
tegorocznej nagrody został Roman Rozla-
chowski,  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Pro-
kocimia. Pamiątkowy medal i dyplom wrę-
czył podczas tegorocznych Dni Prokocimia 
prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta 
Krakowa. Laudację odczytała Grażyna Fijał-

kowska radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII.
 Roman Rozlachowski (ur. 29. 09. 1944 r. w Krakowie)  inżynier, ab-
solwent Politechniki Krakowskiej, w latach 1964- 2004 pracował w Biurze 
Studiów i Projektów Energetycznych ,,Energoprojekt” w Krakowie. W 1992 
roku otrzymał nagrodę zespołową Naczelnej Organizacji Technicznej 
II stopnia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w województwie 
krakowskim za pracę ,,Opracowanie konstrukcyjne: Wykonanie badań 
i uruchomienie produkcji seryjnej tłumików Stockbridgera dla przewodów 
nawietrznych linii elektroenergetycznych 11KV”. W czasie długoletniej pra-

ROMAN ROZLACHOWSKI
- LAUREATEM MEDALU IM. ERAZMA JERZMANOWSKIEGO 

,,ZASŁUŻONY DLA PROKOCIMIA”
cy zawodowej zyskał opinię wyjątkowo kompetentnego i rzetelnego pra-
cownika. Był również członkiem Związku Zawodowego Energetyków oraz 
członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich.  
 Oprócz wykonywanych czynności zawodowych pracował społecz-
nie na rzecz miasta Krakowa i Dzielnicy XII  Bieżanów-Prokocim. W latach 
1991-1994 piastował funkcję pierwszego przewodniczącego Rady Dziel-
nicy XII. W latach 2007-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej ,, Na Kozłówce”.  Od 1992 roku jest członkiem Towarzy-
stwa Przyjaciół Prokocimia im. E i A Jerzmanowskich, a od 1998 roku pełni 
funkcję prezesa. Od 2010 roku jest członkiem Kapituły Polskiej Akademii 
Umiejętności przyznającej Nagrodę im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.  
Współpracuje z zakonem ojców Augustianów, Duszpasterską Radą Para-
fialną działającą przy kościele pt. Matki Bożej Dobrej Rady w Prokocimiu, 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Woli Duchackiej.  Jest współautorem publi-
kacji ,, Erazm Józef Jerzmanowskich 1844- 1909” (2011).
Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Najważniejsze z nich to:
- Odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polski 
i byłych Więźniów Politycznych (2001)
- Medal 8 Bazy Lotniczej Kraków- Balice (2008)
- Medal Erazma Jerzmanowskiego wydany z okazji 100 rocznicy jego 
śmierci (2009).
- Odznaka ,, Honoris Gratia” (2010)
- Dyplom Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach 
Zjednoczonych,, Polonia Technika (2010)
- Dyplom uznania od ojca Roberta Prevosta Generała Zakonu św. Augu-
styna za podtrzymywanie pamięci o Augustianach i ich dziełach w Polsce 
(2011)
-Medal XX lecia Dzielnic (2011)
-Medal Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce im. Ignace-
go Jana Paderewskiego (2012)
- Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci (2012)
- Medal 800- lecia Bieżanowa (2014)
-Medal ,,LINCOLN MEMORIAL 1914” (2014)
 Serdecznie gratulujemy !

Grażyna Fijałkowska
Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim


