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Słowo Redaktora Naczelnego

Wydajemy  kolejny już w tym roku numer na-
szej dzielnicowej gazety ,,Dwunastki”.  W tym nu-
merze dowiedzą się Państwo o obchodach Świę-
ta Niepodległości w naszej Dzielnicy. W dość 
rozbudowanym dziale wiadomości dla miesz-
kańców, z perspektywy kilku radnych, uzyskają 
Państwo bieżące informacje dotyczące naszej 
małej Ojczyzny. Wiele informacji  prezentujemy 
Państwu  w rubryce ,,Wydarzyło się” a na koniec 
postanowiliśmy przedstawić Państwu  posłów  
nowej kadencji z naszego okręgu wyborczego. 

Zachęcamy osoby indywidualne, oraz insty-
tucje do przesyłania materiałów do kolejnych 
numerów, oraz sugestii co zrobić by ulepszyć 

Wydarzyło się...

Osiedle Prokocim Nowy

Dom Ronalda McDonalda w Nowym 
Prokocimiu rozpoczął swą działalność

Osiedle Prokocim Nowy – wchodzi w skład 
Dzielnicy XII. Osiedle powstało w latach 1975-
1994 we wschodniej części dawnej wsi Proko-
cim, według projektu A. Kędzierskiego. Znajdują 
się tu bloki zbudowane w technologii wielko-
blokowej i wielkopłytowej, o maksymalnej wy-
sokości 12 kondygnacji (razem ze strychem w 

To jest pierwszy taki obiekt w Polsce. Na te-
renie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 
Nowym Prokocimiu z inicjatywy Fundacji Ronal-
da McDonalda powstał i rozpoczął swą działal-
ność darmowy hotel dla rodzin ciężko chorych 
dzieci.

Bliski kontakt małych pacjentów szpitala 
ze swoimi rodzicami ma ogromny wpływ na 
szybszy ich powrót do zdrowia. Dlatego wła-
śnie przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym                               
w Prokocimiu powstał wyjątkowy w skali całego 
kraju dom Ronalda McDonalda. Jest to komfor-
towe, i co istotne bezpłatne miejsce pobytu dla 
rodziców oraz rodzin dzieci leczonych w tutej-
szej placówce.

Składa się z 20 nowoczesnych pokoi z osob-
nymi łazienkami, kuchni, dużej jadali oraz salonu 
wypoczynkowego z miejscami do zabawy dla 
maluchów. Całość mieści w obiekcie                  o 
powierzchni 1400 m2 w dwukondygnacyjnym 
budynku usytuowanym przy ul. Jakubowskiego. 
Wokół niego stworzony zostanie jeszcze mały 
park, dzięki któremu szpital zyska enklawę ciszy 
i spokoju, potrzebną zarówno pacjentom, jak i 
im rodzinom.

naszą gazetę. Na zdjęcie okładkowe wybrali-
śmy fotografie Nowego Prokocimia, a poniżej 
na 2 str. Znajdą Państwo kilka podstawowych 
informacji na temat tej części  dzielnicy. 

Tomasz Guzik
Redaktor Naczelny Dwunastki

blokach z lat 1993-94). Na osiedlu mieszka 
kilkanaście  tysięcy osób.

W centralnym punkcie osiedla  znajduje się 
kościół Miłosierdzia Bożego, zbudowany w la-
tach 1988-99 i siedziba Rady Dzielnicy. Chyba 
najbardziej znanym obiektem na Nowym Pro-
kocimiu jest Szpital Dziecięcy.

Znaczna cześć energii elektrycznej, którą 
Dom Ronalda McDonalda w Prokocimu bę-
dzie zużywał, zapewnić maja zamontowane 
na dachu panele fotowoltaiczne. Natomiast 
ogrzewany ma być przy użyciu energo-
oszczędnych urządzeń.

Powstanie inwestycji nie byłoby możliwe 
bez współpracy Fundacji Ronalda McDonalda                 
z Collegium Medicum UJ, które udostępniło 
teren pod budowę Domu. Całość inwestycji 
kosztowała 7,5 mln zł i w całości pochodziła 
ze środków prywatnych, przekazanych przez 
darczyńców.

Piotr Fąfara
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Do 5 listopada 2015r. w Szkołach Podstawo-
wych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim trwały 
warsztaty i szkolenia dotyczące akcji „Pierwsza 
pomoc przedmedyczna”. Akcja jest dedykowa-
na do uczniów szóstych klas, którzy uczestniczą 
w warsztatach z powyższej tematyki oraz zaję-
ciach praktycznych prowadzonych przez certy-
fikowanego instruktora Polskiej i Europejskiej 
Rady Resuscytacji. 

W ramach akcji funkcjonariusze Ogniwa ds. 
Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii 
Komisariatu Policji VI w Krakowie przeprowa-
dzą szereg prelekcji na temat bezpieczeństwa 
dzieci oraz rozdadzą uczniom książeczki z za-
kresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa, 
stworzone na potrzeby przedmiotowej akcji. 
Książeczki zostały wydane dzięki wsparciu fi-

W niedzielę, 11 października, punktualnie o 
godzinie 16:00 na 200 orlikach w Polsce podjęto 
próbę bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym 
treningu piłki ręcznej. Próba odbyła się na 100 
dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w 
piłce ręcznej, którego nasz kraj jest gospodarzem.

W próbę włączyła się społeczność Nowego 
Prokocimia, która zgromadzona na Orliku przy 

ul. Jerzmanowskiego wzięła udział w treningu. 
Przekrój uczestników obejmował uczniów szkół 
podstawowych jak i dorosłych. Cały trening, we-
dle ściśle określonych reguł przeprowadzili tre-
nerzy Kolejarza Prokocim Grzegorz Kmita, Adam 
Koźmin oraz Karolina Kowal.

W ciągu 45 minut przeprowadzona została 
profesjonalna rozgrzewka, a następnie rozegra-

no mini mecz, który ob-
fitował w wiele niekon-
wencjonalnych zagrań.

Przebiegowi trenin-
gu przyglądał się gość 
specjalny Jerzy Garpiel 
– 3 krotny mistrz Polski 
w piłce ręcznej w bar-
wach Hutnika Kraków, 
medalista mistrzostw 
świata oraz uczestnik 
igrzysk olimpijskich. Swo-
im słowem zachęcił do 

uprawiania pięknego sportu jakim jest „szczy-
piorniak” oraz do dopingu naszej drużyny w mi-
strzostwach Europy.

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej odbędą 
się od 15 do 31 stycznia w Polsce. W krakowskiej 
arenie swoje mecze grupowe rozegra reprezen-
tacja Polski.

Konrad Spryńca
Członek Zarządu KS Kolejarz Prokocim

Koncert ,,Wdzięczni Autorytetom”

V EDYCJA AKCJI „PIERWSZA POMOC 
PRZEDMEDYCZNA”

PRÓBA BICIA REKORDU  GUINESSA W PROKOCIMIU

W sobotę 17 października br. odbył się nie-
zwykły koncert połączony z wernisażem Radnej 
Miasta Krakowa - Pani Grażyny Fijałkowskiej. Mło-
dzież z Fundacji z pomocą Pani Barbary Leśniak 
- Przewodniczącej Komisji Edukacji Dzielnicy XII 
zorganizowała koncert ,,Wdzięczni Autoryte-
tom”. Młodzież zaprosiła na koncert nauczycieli 
ze szkół Dzielnicy XII i seniorów z klubu emeryta 

z Nowego i Starego Bieżanowa. Na sce-
nie zaprezentowało się kilkoro młodych, 
utalentowanych artystów w tym zespół 
Indygo. Na zakończenie zagrała i zaśpie-
wała Pani Barbara Leśniak jako autorytet 
i nauczyciel dla wielu pokoleń artystów. 
Na koncercie pojawiło się wielu dostoj-
nych gości.  

nansowemu Dzielnicowego Zespołu Koordyna-
cyjnego „Bezpieczny Kraków”.

Po zakończeniu szkoleń wśród uczniów wy-
łonione zostaną trzy osobo-
we zespoły reprezentujące 
szkoły, które wezmą udział w 
konkursie finałowym w dniu 
02.12.2015r.   

Uczestnicy będą musieli 
zaprezentować tam umiejęt-
ności teoretyczne oraz prak-
tyczne z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Zwycięskie zespoły 
oprócz  indywidualnych na-
gród i dyplomów wywalczą 
dla swoich szkół atrakcyjne 

nagrody. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają 
certyfikaty uczestnictwa w konkursie. 
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Na 15, 2 ha w Prokocimiu powstają funda-
menty nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckie-
go- największej inwestycji medycznej w Polsce. 
Aktualnie trwają prace przy budowie wielopo-
ziomowego parkingu na którym zaplanowano 
miejsca dla 732 samochodów. Rozpoczęto rów-
nież prace ziemne pod budowę czterosegmen-
towego budynku głównego. W budynku szpita-
la będzie 924 łóżek i 24 sale operacyjne. Pierwsi 
pacjenci trafią do szpitala w 2019 roku.

Zakończyła się termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr. 117 na Nowym Proko-
cimiu. To najlepszy prezent na jubileusz 40-lecia 
Szkoły.

 Trwają prace związane z budową ul. Doma-
gały na os. Złocień. W 2014 r. wykonano kanał 
z rur Witros i rur kamionkowych, studnie rewi-
zyjne wzdłuż ulicy oraz przejście przez ul. Nad 
Drwiną. W sierpniu 2015 roku została podpisana 
umowa z wykonawcą firmą PRI INKOP na II etap 
prac który obejmuję: wykonanie wylotu kanali-

Wreszcie udało się usunąć wraki samochodów 
z terenu Nowego Prokocimia

Zakończono remonty chodników przy ul. Re-
publiki Korczakowskiej i ul. Ściegiennego’

Andrzej Józefczyk 
Radny Dzielnicy XII

 Dnia 20 października odbyła się XIV 
Sesja Rady Dzielnicy XII. Dominowały sprawy 
finansowe i te głównie dotyczyły remontów w 
szkołach, przedszkolach i na placach zabaw dla 
dzieci. Komisja Architektury opiniowała prośby o 
wykup gruntów, celem dopełnienia działek. Wy-

dano, też negatywną opinię dotycząca powsta-
nia budynku wielorodzinnego, wraz z garażami 
podziemnymi przy ulicy Muzyków.

Podjęto uchwałę i skierowano ją do Prezy-
denta Miasta Krakowa  Jacka Majchrowskiego 
z prośbą o podjęcie działań  mających na celu 

zagospodarowanie  rekreacyjno–sportowe tere-
nów wokół zbiornika retencyjnego w Krakowie 
Bieżanowie. 

     
 Elżbieta Matykiewicz

Radna Dzielnicy XII

zacji opadowej, rurociągu tłocznego, wylotu do 
rzeki Drwina Długa oraz przepompowni. Zakoń-
czenie prac przewidywane jest na listopad 2016 
roku. ZIKiT w imieniu Gminy Kraków podpisał                            
z inwestorami prywatnymi umowy współfinan-
sowania budowy ul. Domagały oraz ujął ww. uli-
cę we wniosku złożonym na 2016 rok do budże-
tu Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata kolejne. 

W odpowiedzi na moją interpelację w sprawie 
zamontowania progów zwalniających w ul. Bie-
żanowskiej przy ulicach: Górników, Jasińskiego, 
Prostej, Bardowskiego oraz obok Przedszkola nr. 
49 otrzymałam informację że decyzja o monta-
żu progów będzie możliwa po poinformowaniu 
o tym zamiarze mieszkańców Dzielnicy XII w 
celu uniknięcia ewentualnych protestów spo-
łecznych oraz po podjęciu stosownej uchwały 
przez Radę Dzielnicy XII.

W odpowiedzi na moją interpelację ws ure-
gulowania i oczyszczania brzegów rzeki Drwinki 

WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

Zanieczyszczona Drwinka

wzdłuż ul. Seweryna Udzieli otrzymałam infor-
mację że Wydział Gospodarki Komunalnej za-
planował w potrzebach finansowych wydziału 
na 2016 rok środki finansowe na wykonanie 
następujących prac: dwukrotne wykoszenie i 
wygrabienie skarp, oczyszczanie krat, usunięcie 
przetamowań, udrożnienie dna oraz wycięcie 
zakrzaczeń.

W odpowiedzi na moją interpelację doty-
cząca ujęcia w budżecie Miasta Krakowa na rok 
2016 inwestycji; ,, Rewitalizacja parku dworskie-
go Czeczów”  otrzymałam informację że zadanie 
nie znalazło się na żadnej z list rankingowych 
złożonych do Wydziału Planowania i Monitoro-
wania Inwestycji. Zarząd Zieleni Miejskiej uzna-
je jednak za zasadną rewitalizację tego terenu i 
jego zagospodarowania pod ogólnodostępną 
zieleń miejską. Jest to wskazane z uwagi na 
intensywny rozwój osiedla  Bieżanów, w szcze-
gólności przez powstające w tym rejonie nowe 
kompleksy zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i wiążące się z tym większe zapotrzebo-
wanie na tereny zielone.  

W odpowiedzi na moją interpelację ws usta-
wienia znaków ograniczających prędkość na ul. 
Nad Serafą i ul. Ślósarczyka do ul. Bogucickiej 
otrzymałam informację że na tych ulicach zosta-
nie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości 
do 30 km/h.    

Podczas spaceru w parku Jerzmanowskich ze 
zgrozą zauważyłam że woda w rzece Drwince 
ma kolor ciemno czerwony. Na najbliższej sesji 
Rady Miasta Krakowa złożę interpelację ws prze-
prowadzenie badań mających wyjaśnić z jakie-
go źródła zanieczyszczenia pochodziły.

Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII 

Bieżanów- Prokocim
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Budżet Obywatelski 2015 

Zbigniew Kożuch - Przewodniczący Rady 
Dzielnicy XII

Od dwóch lat w Krakowie wypełniana jest 
idea budżetu obywatelskiego – realizowanego 
na dwóch poziomach - miejskim i dzielnicowym. 
W roku 2015 w całym mieście obywatele zło-
żyli przeszło 600 wniosków. W porównaniu do 
roku 2014 oddano około 4 % mniej wniosków.                             
W Dzielnicy XII pozytywnie zweryfikowano 21 
propozycji, co jest znacznie mniejszą ilością niż 
w roku ubiegłym.  Również frekwencja w głoso-
waniu była mniejsza w stosunku do roku 2014. 
Co jest tego przyczyną? Niestety nie da się jed-
noznacznie określić przyczyny mniejszego zain-
teresowania głosowaniem. 

Poważnym zagrożeniem dla idei budżetu 
obywatelskiego jest znaczne opóźnienie w re-
alizacji zadań. W Dzielnicy XII zadanie, które wy-
grało w budżecie obywatelskim to „Przebudowa 
skrzyżowania ulic Heleny, Barbary, Ćwiklińskiej”. 

Dnia 19 października odbyło się uroczyste 
otwarcie zbiornika retencyjnego na rzece Se-
rafie z udziałem ówczesnego Marszałka Woje-
wództwa - Marka Sowy, oraz Prezydenta Miasta 
Krakowa - Jacka Majchrowskiego. Prace przy 
budowie pierwszego zbiornika retencyjnego 
we wschodniej części Krakowa rozpoczęły się 
w 2014 roku. Większość inwestycji sfinansował 

Łącznie na zadanie to przeznaczono kwotę 120 
000,00 złotych. Kwota ta ma być wydatkowana 
w  ciągu dwóch lat. W roku 2015 - 20 000,00 zło-
tych, natomiast w roku 2016 - 100 000,00 złotych. 

Niestety jednostka realizująca tą inwestycję 
-ZIKiT, poinformowała Radę Dzielnicy XII, że w 
2015 roku nie ma możliwości zrealizować tego 
zadania. Rada Dzielnicy XII ze swej strony do-
trzymała wszystkich terminów, w tym celu dla 
zatwierdzenia zadań do budżetu obywatelskie-
go zwołano nawet nadzwyczajne posiedzenie. 

Ze swojej strony pragnę Państwa poinformo-
wać, że dołożymy  wszelkich starań aby realiza-
cja zadania wskazanego przez mieszkańców pt. 
„Przebudowa skrzyżowania ulic Heleny, Barbary, 
Ćwiklińskiej” została zrealizowana w roku przyszłym. 

Zbigniew Kożuch

Otwarcie Zbiornika Retencyjnego w Bieżanowie

budżet wojewódz-
twa małopolskiego. 
Wsparła ją również 
Gmina Miejska Kraków. 

Zbiornik w Bieża-
nowie jest pierwszym 
z pięciu zbiorników 
retencyjnych mają-
cych zabezpieczyć 
dolinę rzeki Serafy, 
przed zagrożeniem 
powodziowym. Ma 
on powierzchnię 7 

hektarów a jego retencja jest liczona na 130 000 
metrów3 i kosztował 14 mln złotych. Układ kon-
strukcyjny nowo otwartego zbiornika jest do-
stosowany do współpracy z pozostałymi czte-
rema zbiornikami. Dla pozostałych zbiorników 
zostało zlecone opracowanie dokumentacji pro-
jektowej w terminie do realizacji w 2017 roku.

Zbigniew Kożuch
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Grupa młodsza
 I  mc.  Joanna Mikuła
II  mc.   Aleksandra Pawlik
III mc .  Gabrysia Król, Aleksandra Jankowska,  

 Julia Zając, Oliwia Zając

Grupa starsza   
I mc.  Natalia Śliwiak
II mc. Marta Hreczańska, Joanna Kotarba
III mc. Wojciech Ptasznik, Natalia Wadas

Radna Dzielnicy XII Elżbieta Matykiewicz
Święto Niepodległości  w Bieżanowie zawsze 

było obchodzone uroczyście, ale tegoroczne 
było wyjątkowe. Uroczystości rozpoczęli harce-
rze. To 9 Podgórski Szczep Uroczysko, powsta-
ły w 2011 rok i obejmujący swa działalnością  
Osiedla Stary i Nowy Bieżanów oraz Rżąkę.  W 
jego ramach działa 8 jednostek ; 2 Gromady 
Zuchowe, 3 Drużyny Harcerskie, Drużyna star-
szo-harcerska, Drużyna Wędrownicza oraz Krąg 
Starszyzny. To jeden z największych Szczepów 
Krakowskich. W godzinach porannych licznie 
zgromadzeni w Dworze Czeczów harcerze i go-
ście uroczyście zakończyli kampanię 
Bohater roku im. Ludwika Jędrzejczy-
ka. Następnie uczestniczyli we wrę-
czenie Szczepowi sztandaru. Wszyscy  
zgromadzeni przeprowadzili sztan-
dar do Kościoła Parafialnego NMP w 
Bieżanowie, gdzie nastąpiło jego po-
święcenie. Po uroczystej Mszy Świę-
tej  ofiarowanej w intencji Ojczyzny, 
wszyscy jej uczestnicy przeszli pod 
pomnik „Pod Orłem” poświęcony po-
ległym za wolność Bieżanowianom 

Obchody Dnia Niepodległości w Starym Bieżanowie

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Święto Niepodległości  w Bieżanowie zawsze 
było obchodzone uroczyście, ale tegoroczne 
było wyjątkowe. Uroczystości rozpoczęli harce-
rze. To 9 Podgórski Szczep Uroczysko, powsta-
ły w 2011 rok i obejmujący swa działalnością  
Osiedla Stary i Nowy Bieżanów oraz Rżąkę.  W 
jego ramach działa 8 jednostek; 2 Gromady 
Zuchowe, 3 Drużyny Harcerskie, Drużyna star-
szo-harcerska, Drużyna Wędrownicza oraz Krąg 
Starszyzny. To jeden z największych Szczepów 
Krakowskich. W godzinach porannych licznie 
zgromadzeni w Dworze Czeczów harcerze i 
goście uroczyście zakończyli kampanię - Boha-
ter roku im. Ludwika Jędrzejczyka. Następnie 
uczestniczyli we wręczenie Szczepowi sztanda-

ru. Wszyscy  zgromadzeni przeprowadzili sztan-
dar do Kościoła Parafialnego NMP w Bieżanowie, 
gdzie nastąpiło jego poświęcenie. Po uroczystej 
Mszy Świętej  ofiarowanej w intencji Ojczyzny, 
wszyscy jej uczestnicy przeszli pod pomnik „Pod 
Orłem” poświęcony poległym za wolność Bieża-
nowianom w obu wojnach światowych. Dzieci 
recytowały wiersze patriotyczne, po czym odbył 
się Apel Poległych poświęcony  mieszkańcom 
Bieżanowa  walczącym o wyzwolenie naszej 
ojczyzny. Na zakończenie uroczystości  przed-
stawiciele organizacji i instytucji złożyli wieńce 
i zapalili znicze pod odnowionym [choć nie do 
końca] pomnikiem.

W godzinach wieczornych w Dworze Cze-

czów  licznie zgromadzeni mieszkańcy wraz                      
z gościem honorowym Prezydentem MK P 
.Tadeuszem Trzmielem  i, przedstawicielami lo-
kalnych organizacji wysłuchali koncertu Pieśni 
Patriotycznych w wykonaniu Chóru Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów i dzieci ze Szkoły 123.

Wieczór zakończyło uroczyste pożegnanie 
wieloletniego Prezesa Koła Przyjaciół Bieżanowa 
i KS Bieżanowianka Pana Zygmunta Szewczyka. 
Dziękujemy za ogromną prace na rzecz Bieżano-
wa. Zapraszamy do wspierania nas swym cen-
nym doświadczeniem i życzymy   wspaniałego 
zdrowia i samopoczucia  przez następne 85 lat.  
  

Radna Dzielnicy XII Elżbieta Matykiewicz

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. 

„Pamiętaj Stasiu te kilka słów, 
Polska powstanie i wróci znów
Ciemiężcy pęknie na Anglii szczęka
Znowu zabłyśnie Polska jutrzenka.”

Zycie zweryfikowało treść wiersza i dopisało 
swój scenariusz. Żyjemy w wolnej Polsce i tylko 
od nas zależy kształt tej wolności. Jak o każdą 
miłość , tak i o tę do ojczyzny należy dbać w spo-
sób szczególny. Głęboki wyraz patriotyzmu dali 
nauczyciele, rodzice i dzieci organizując kolejny 
już  dwunasty raz w Bieżanowie Konkurs Recy-
tatorski Poezji Patriotycznej. Tegoroczny kon-
kurs był rekordowy jeśli chodzi o ilość uczest-
ników. Aż 59  uczniów z Bieżanowskich szkół 
zaprezentowało swoje naprawdę  duże umiejęt-
ności i ogromne zaangażowanie. Słuchając dzie-
ci naprawdę serce rosło i nawet łza kręciła się w 
oku. Pięknie, wzniośle i naprawdę patriotycznie. 
W czasie obrad jurorów dzieci przy akompania-
mencie p. Stanisława Kumona śpiewały pieśni 
patriotyczne. No kto nie słyszał w promieniu kil-
ku kilometrów tego nie było w ten listopadowy 
wieczór w Krakowie .Potem nastąpiło rozdanie 
dyplomów, co miało wymiar raczej symboliczny 
zważywszy na bardzo wysoki i zarazem bardzo 
wyrównany poziom. Ogromne gratulacje dla 
dzieci, duże wyrazy uznania dla rodziców i na-
uczycieli za wsparcie dla młodych artystów i za 
pracę włożoną w ich przygotowanie do konkur-
su. Podziękowania dla Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich z panią Anną Lenczowską-Lendą   i 
jeszcze raz dla wszystkich , którzy wsparli to jak-
że cenne patriotyczne przedsięwzięcie. Historia 
vitae magistra.

w obu wojnach światowych. Dzieci recytowały 
wiersze patriotyczne, po czym odbył się Apel 
Poległych poświęcony  mieszkańcom Bieżano-
wa walczącym o wyzwolenie naszej ojczyzny. 
Na zakończenie uroczystości  przedstawiciele 
organizacji i instytucji złożyli wieńce i zapalili 
znicze pod odnowionym [choć nie do końca] 
pomnikiem. 

W godzinach wieczornych w Dworze Cze-
czów  licznie zgromadzeni mieszkańcy wraz z 
gościem honorowym Prezydentem MK P .Tade-
uszem Trzmielem i, przedstawicielami lokalnych 
organizacji wysłuchali koncertu Pieśni Patrio-
tycznych w wykonaniu Chóru Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów i dzieci ze Szkoły 123.

Wieczór zakończyło uroczyste pożegnanie 
wieloletniego Prezesa Koła Przyjaciół Bieżanowa 
i KS Bieżanowianka Pana Zygmunta Szewczyka. 
Dziękujemy za ogromną prace na rzecz Bieżano-
wa. Zapraszamy do wspierania nas swym cen-
nym doświadczeniem i życzymy   wspaniałego 
zdrowia i samopoczucia  przez następne 85 lat. 

Radna Dzielnicy XII Elżbieta Matykiewicz

Śpiewanie Pieśni Patriotycznych Nowy Bieżanów



7

Na niepogodę ZSO 15

Deszczowa pogoda nie zepsuła zabawy pod-
czas festynu „ Zdrowie i bezpieczeństwo”, który 
odbył się w ZSO nr 15 ul. Rydygiera 20.

Wprawdzie deszcz pozbawił młodsze dzie-
ci przyjemności jazdy na karuzeli i zabawy na 
dmuchanym zamku, ale przewidzieliśmy kaprysy 
pogody więc pozostałe atrakcje bez przeszkód 
odbyły się w budynku szkoły. W auli obejrzeliśmy 
przedstawienia przygotowane przez uczniów 
klasy 3 pt: ”Witaminki” oraz klasy 5b pt: ”Woda”, 
dzięki którym uświadomiliśmy sobie o ważności 
witamin i wody w naszym codziennym życiu. 
Konkurencje sprawnościowe dla dzieci i rodzi-
ców realizowane  na 10 stanowiskach wyłoniły 
„Super Bohatera” i „Super Rodzinę”. W sympatycz-
nej kawiarence, na którą zamieniła się szkolna ja-
dalnia, można było degustować pyszne i zdrowe 
szaszłyki owocowo- warzywne oraz zakupić rów-

nie wspaniałe, przygotowane przez rodziców cia-
sta. Bardzo trudny ale niewątpliwie smaczny był 
wybór w konkurencji „smaczne  zdrowe ciasto fe-
stynowe”. Spośród 22 zgłoszonych do konkursu, 
pełnych owoców i ziaren pomysłowych ciast naj-
lepszymi okazały się wypieki p. Klaudii Kękuś,  p. 
Urszuli Sikory, p. Agnieszki Wilk, p. Joanny Kranc 
oraz p. Joanny Mietełka. Zapraszamy na stronę in-
ternetową naszej szkoły www.zso15krakow.edu.
pl, gdzie możecie Państwo poznać przepisy na 
zwycięskie wypieki. Zorganizowana przez Radę 
Rodziców loteria fantowa przyniosła dochód , 

który przeznaczony został na zakup interesują-
cych książek do biblioteki szkolnej. Najmłodsi 
milusińscy mieli okazję odbyć warsztaty „W pa-
siece”. Zapytani jak było? Odpowiadali „miodko-
wo” Dużym zainteresowaniem wśród młodszych 
i starszych uczestników festynu cieszyły się sta-
nowiska z malowaniem twarzy, tatuażami (zmy-
walnymi oczywiście), kolorowymi warkoczykami 
i balonikami, z których sprytne koleżanki z gim-
nazjum wyczarowywały różne figurki.

Podczas radosnej zabawy nie zapomnieliśmy o 
ważnej kwestii jaką jest zbiórka krwi. Już kolejny 
raz podczas naszych festynów, gościliśmy pra-
cowników Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa.

Festyn uświetnił występ zespołu A.R.T, którego 
solistką jest p. Oliwia Baran, absolwentka nasze-
go gimnazjum. Wspólne śpiewy i tańce wprawiły 
wszystkich w doskonały humor. Radośnie bawili-
śmy się przy Tańcu Belgijskim i piosence” Czeko-
lada” prowadzonych przez nowo odkryty talent 
DJ LukaS (Łukasz Samek).

Punktem kulminacyjnym naszego festynu 
było losowanie nagród wśród „Super Bohaterów” 
i „Super Rodziny”, którzy wykonali wszystkie prze-
widziane w rozgrywkach konkurencje. Na szczę-
śliwców czekały 22 super nagrody ufundowane 
przez lokalnych przedsiębiorców. W tym miej-

scu serdecznie 
d z i ę k u j e m y 
s p o n s o r o m , 
którymi byli: p. 
Teresa Adam-
c z y k - G o d y ń 
(Hotel- Restau-
racja „Teresita”), 
p. Anna Kowal 
(salon fryzjerski 
„Anna”), p. Be-
ata Michalska 
– Sadowska 

(gabinet sto-
matologiczny), 
p. Gabriela 
Misztal (Studio 
Lotos – gabinet 
kosmetyczny), 
p. Jerzy Myśli-
wiec (Zakład 
Optyczny PRO-
GRESS), p. Anna 
Potępa (Zakład 
kosmet yczny 

„Pawie Pióro”), p. Andrzej Schenk (Sklep Owo-
ce- Warzywa), p. Dorota Soból (Jadłodajnia „Do 
Mati”), p. Elżbieta Surówka (Restauracja „Vene-
zja”), p. Agnieszka Szatkowska (Studio Fryzur), p. 
Zbigniew Wójcik (Sklep ogólnospożywczy ABC), 
p. Mateusz Zaprzałka (Gabinet Rehabilitacji REHA 
MED.), Spółdzielnia Mieszkaniowa Rżąka , Rada 
Dzielnicy XII oraz p. radny Janusz Zadwórny.

Organizatorzy – Dyrekcja ZSO nr 15, nauczy-
ciele, Rada Rodziców, serdecznie dziękują wszyst-
kim przybyłym na szkolny festyn. Mamy nadzieję, 
że czas spędzony na wspólnej zabawie  będziemy 
dobrze wspominać. 

Już dziś zapraszamy na kolejny festyn w ZSO 
15, który planujemy w przyszłym roku na tere-
nach zielonych naszej szkoły.

mgr Małgorzata Bartczak 
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Bezpieczeństwo oczami Straży Pożarnej

I Konkurs Modelarski „PRO-MODELIK”

Rozboje na osiedlach, kradzieże samocho-
dów z parkingów przed blokami, włamania do 
mieszkań, nagminnie zastawiane drogi ewaku-
acyjne – lista zagrożeń czyhających na osiedlach 
jest długa. W tym artykule zajmiemy się tylko 
wycinkiem dotyczącym działań Straży Pożarnej.

Lista zagrożeń na osiedlach mieszkalnych 
widziana z perspektywy Straży Pożarnej jest 
od dawna znana i co ważne na jej czele nie 
znajdują się wcale zagrożenia wynikające z 
naruszenia bezpieczeństwa bezpośredniego. 
Wbrew pozorom najgroźniejsze jest grodze-
nie. Elektronicznie zamykane na noc bramy, 
łańcuchy ograniczające podjazd do budynków, 
zastawiane słupkami drogi wewnątrzosiedlo-
we – za te problemy odpowiadają solidarnie 
zarządy wspólnot i sami mieszkańcy. Oczywi-
ście te przeszkody powstają z chęci poprawy 
stanu bezpieczeństwa (np. ograniczenie możli-
wości parkowania aut osób spoza danego osie-
dla lub bloku mieszkalnego). Czasami jednak 
przyczyną grodzenia jest fałszywie rozumiane 
poczucie własności. Grodzenie nie kończy się 
na zewnątrz budynków. Często służby ratowni-
cze i sami mieszkańcy stykają się z problemem 
zawłaszczania części lokalu. Wszelkiego typu 
kraty i zagradzania korytarzy tworzone, aby 
uniknąć złodziei, po pewnym czasie zamieniają 
zamkniętą przestrzeń w dodatkową powierzch-
nię do składowania rzeczy, które nie zmieściły 
się w mieszkaniach (np. przechowywanie ro-
werów, wózków dziecięcych itp.) lub są na co 
dzień są zbyteczne i zajmują miejsce w lokalu 
mieszkalnym. Nie rzadko w tego typu miejscach 
możemy natknąć się także na przechowywane 
meble, elementy wyposażenia mieszkań, rze-
czy przegotowanych do wyrzucenia do śmieci. 
Takie magazynowanie różnych rzeczy na klat-
kach schodowych, a co za tym idzie na ciągach 
komunikacyjnych utrudniają życie sąsiadom, 
ale także… a może przede wszystkim w sytu-
acji zagrożenia służbom ratowniczym chcącym 
nieść pomoc zagrożonym osobom, zwierzętom 
lub mieniu. Składowane materiały poza tym, że 
utrudniają swobodne poruszanie się drogami 

W dniu 17 października bieżącego roku odby-
ła się pierwsza edycja konkursu modelarskiego 
„PRO-MODELIK”, organizowanego przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Nowy Prokocim” oraz 
Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”. 
Miejscem imprezy był Klub Kultury „Zachęta” 

działający przy spółdzielni. Dodatkową atrakcją 
stanowiła wystawa fotografii „Kraków przedwo-
jenny”, na którą zdjęcia zostały wypożyczone z 
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewu-
skiego w Krakowie. W konkursie wzięło udział 
16 modelarzy juniorów oraz 25 seniorów, którzy 

wystawili w sumie 158 modeli we wszystkich 
klasach. Konkurs miał unikalny w skali kraju cha-
rakter jednodniowy. W Polsce pozostałe konkur-
sy i festiwale modelarskie trwają zawsze dwa 
dni. „PRO-MODELIK” został zorganizowany na 
wzór imprez modelarskich u naszych południo-

komunikacyjnymi, stwarzają niejednokrotnie 
zagrożenie pożarowe, gdyż większość przecho-
wywanych materiałów są to rzeczy palne.

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów  
jest człowiek, a raczej niewłaściwe lub nieodpo-
wiedzialne posługiwanie się otwartym ogniem, 
niedbalstwo podczas prowadzenia robót re-
montowo-budowlanych, w których wymagane 
jest używanie palników itp. narzędzi. Niejed-
nokrotnie przyczyną pożarów są także palacze 
papierosów, którzy niedbale wyrzucają tlące się 
niedopałki, a także niewłaściwe korzystanie z 
urządzeń i instalacji elektrycznych.

W okresach wiosennych lub jesiennych bar-
dzo duże zagrożenie niesie za sobą „porządko-
wanie” terenów zielonych – mam na myśli co-
roczne, nagminne wypalanie traw oraz w troszkę 
mniejszej mierze gromadzonych suchych liści z 
drzew. Osoba, która zauważy dym lub ogień po-
winna pośpiesznie powiadomić Straż Pożarną 
dzwoniąc pod numer alarmowy 998 lub 112 i w 
miarę możliwości, powstrzymując emocje, pre-
cyzyjnie i szczegółowo odpowiadać na pytania 
dyżurnego przyjmującego zgłoszenie. Szczegó-
łowy wywiad przeprowadzony przez dyżurnego 
Straży Pożarnej posłuży szybkiemu zadyspono-
waniu odpowiednich zastępów pożarniczych 
pod wskazany przez osobę zgłaszającą adres. 
Osoby informujące o zagrożeniu proszone będą 
m. in. O podanie swoich danych osobowych 
oraz o numer telefonu, który umożliwi ewentu-
alny kontakt dyspozytora z osobą zgłaszającą. 

W sytuacji, gdy znaleźlibyśmy się w palą-
cym budynku bez możliwości opuszczenia go 
(odcięta przez dym droga na klatkę schodową 
i schody) należy wejść do pomieszczenia, w 
którym nie ma dymu, zamknąć drzwi za sobą 
(oczywiście nie na zamek lub klucz)  uszczelnia-
jąc wszelkie nieszczelności mokrym ręcznikiem 
lub innym materiałem, a następnie stojąc przy 
otwartym oknie czekać na pomoc strażaków.

Ochrona zdrowia i życia ludzi stanowi nie-
wątpliwie podstawowy cel bezpieczeństwa po-
żarowego w budynkach lub innych obiektach 
budowlanych. Spełnienie tego celu polegać 

powinno na zapewnieniu wszystkim użytkow-
nikom bezpiecznych warunków przebywania i 
ewakuacji w czasie trwania pożaru niezależnie 
od ich możliwości reagowania na potencjale za-
grożenie, sprawności fizycznej, wieku czy stop-
nia niepełnosprawności. Sposobem na skutecz-
ny przebieg ewakuacji ludzi z budynku oprócz 
niewątpliwie zapewnienia odpowiednich wa-
runków technicznych jest określenie procedur 
postępowania na wypadek pożary, czy innego 
miejscowego zagrożenia oraz przeprowadzenia 
praktycznego sprawdzenia organizacji ewaku-
acji. Spełnienie i przestrzeganie wymienionych 
wymagań jest nadrzędnym obowiązkiem wła-
ściciela bez względu na rodzaj, wielkość, czy 
sposób użytkowania danego obiektu.

Pożary powstają najczęściej w miejscach, 
gdzie ochrona przeciwpożarowa nie jest nale-
życie zorganizowana i gdzie nie przestrzega się 
podstawowych zasad użytkowania budynków 
i otaczającego go terenu. Aby ochrona ta była 
skuteczna konieczne jest określenie indywi-
dualnie dla każdego budynku charakterystyki 
zagrożenia pożarowego, warunków ochrony 
przeciwpożarowej i zasad postępowania w razie 
powstania pożaru. Ta kwestia należy do obo-
wiązków właściciela, zarządcy obiektu. 

Oprócz pożarów w okresie jesiennozimo-
wym, a niejednokrotnie i wczesnowiosennym 
częstą przyczyną interwencji Straży Pożarnej 
jest podejrzenie występowania tlenku węgla 
(czadu). Szczegółowa informacja na ten temat 
została zamieszczona na stronie internetowej 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie pod adresem www.psp.krakow.pl. 
Po wejściu na tą stroną może uzyskać szczegó-
łowych informacji na temat zagrożeń wynikają-
cych z występowania tego gazu, charakterysty-
ki, a przede wszystkim informację, w jaki sposób 
jak się ustrzec przed zatruciem tym niebezpiecz-
nym gazem.

Opracował:
Dowódca Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krakowie
mł. bryg. mgr inż. Artur Nosek
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Droga św. Jakuba z seniorami
Droga św. Jakuba, nazywana często także po 

hiszpańsku Camino de Santiago to szlak piel-
grzymkowy do katedry w Santiago de Compo-
stela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii.  
Papież Jan Paweł II był w Santiago dwukrotnie, 
raz nawet przeszedł niewielki odcinek Camino 
Frances. Po wizycie Jana Pawła II w Santiago de 
Compostela w 1982 r. Rada Europy uznała Drogę 
św. Jakuba za drogę o szczególnym znaczeniu 
dla kultury kontynentu i zaapelowała o odtwa-
rzanie i utrzymywanie dawnych szlaków pąt-
niczych. Szlak ten został ogłoszony pierwszym 
Europejskim Szlakiem Kulturowym w paździer-
niku 1987 r. oraz wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w 1993 r. W dniu 5 lipca 
2015 roku podjęto decyzję o rozszerzeniu szla-
ków jakubowych w Hiszpanii i wpisano cztery kolejne 
szlaki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Również w Polsce przecinają się drogi św. Ja-
kuba. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczest-
nicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szla-
ków. Droga do Santiago de Compostela zaczyna 
się od progu własnego domu. Stąd też seniorzy 

z Kolpingowskiego Klubu Seniora 
przy Stowarzyszeniu Rodzina Kol-
pinga w Krakowie - Nowym Bieża-
nowie podejmują inicjatywę i zapra-
szając przedstawicieli z innych Klubów 
Seniora, by wspólnie przemierzać  (na 
razie) polskie drogi św. Jakuba.

W tym roku zorganizowano rów-
nież dwie prelekcje poświęcone tej 
tematyce, aby wędrówka była nie 
tylko aktywnym, fizycznym wyzwa-
niem, ale i właściwym przeżyciem 
duchowym. Prelegentami były oso-
by, które same przeszły nie tylko 
drogami św. Jakuba w Polsce, ale 
i doszły do katedry w Santiago de 
Compostela, w Hiszpanii, w której, 
według przekonań pielgrzymów, 
znajduje się ciało św. Jakuba Więk-
szego Apostoła. 

Ponadto wspólnie z małopolskimi 
seniorami (z Bochni, Chełmka, Dęb-
na i Oświęcimia) przewędrowano 

Kraków

Rychwałd – Żywiec

wych sąsiadów – Słowacji ,gdzie jednodniowe 
konkursy są niezwykle popularne. 

Modelarze przyjechali do nas z wielu miast, 
takich jak Nowy Sącz, Rzeszów, Miechów, Ra-
dom, Warszawa i oczywiście z Krakowa. Poziom 
wykonanych prac jak na pierwszą edycję był 
wysoki. Cieszy zwłaszcza ilość i jakoś modeli 
wykonanych przez juniorów. Wspomnieć  na-
leży o pięknych modelach pojazdów wojsko-
wych takich jak M4 GunTractor, czołgu średnim 
T-34/76 wyposażonym w trał przeciwminowy, 
wykonanym przez jedyną uczestniczkę konkur-
su – Blankę, która przyjechała aż z Rzeszowa. 
Ogromne wrażenie na sędziach wywarł model 
współczesnego czołgu Challenger 2 młodego 
adepta sztuki modelarskiej z Warszawy. Prace 
seniorów zgromadzone na stołach także wzbu-
dzały ogromne zainteresowanie. Wymienić tu 
należy imponującą liczbę pojazdów pancernych 
i samolotów. Na szczególną uwagę zasługiwały 
m.in. działo samobieżne ISU-122S, BTR-70 w ma-
lowaniu z konfliktu na Ukrainie, działo pancerne 
StuH 42 oraz kolekcja pojazdów z okresu I Woj-
ny Światowej w skali 1:72. W samolotach prym 
wiodły hydroplany wykonane przez legendę 
modelarstwa,  a jednocześnie mieszkańca na-
szego osiedla, pana Jacka Sznajdera. Bardzo 
mało modeli wystawione zostało w kategoriach 
zdawać by się mogło popularnych, takich jak 

„Śmigłowce„ oraz „Statki i okręty”, ale i tu zna-
lazły się wspaniałe „rodzynki” w postaci wyko-
nanego od podstaw polskiego śmigłowca JK-1 
„Trzmiel” w skali 1:72 i wspaniałego niszczyciela 
HMS Eskimo w skali 1:700. Dioramy, czyli scenki 
przedstawiające sytuacje bitewne, także cieszy-
ły oko. Wspomnieć tu należy o „Przegrupowaniu 
,Normandia1944” i Operacji „Rösselsprung”.

Na końcu sali ustawiony został tzw. „stół sę-
dziowski”, gdzie sędziowie i członkowie Klubu 
Modelarskiego „Grupa B”, którzy byli wsparciem 
dla organizatorów „PRO-MODELIKA”, wystawi-
li poza konkursem swoje przepiękne dioramy 
oraz modele samolotów i pojazdów.

Honorowym gościem imprezy był były prezy-
dent Miasta Krakowa – pan Józef Lassota. 

Na zakończeniu imprezy zostały rozdane pu-
chary, medale, pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe dla juniorów. 

Grand Prix imprezy zdobył pan Marcin Dur-
man z Miechowa za przepiękny model samo-
chodu ciężarowego Krupp Titan SWL80. Puchar 
wręczył Sędzia Główny Konkursu – pan Witold Socha. 

Puchar za najlepszy model samolotu od Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, który 
wręczył Prezes Spółdzielni -  pan Zbigniew So-
cha, przyznany został za Boulton& Paul P12 Bod-
min dla pana Jacka Sznajdera.

Puchar za najlepszy model pojazdu od Sto-

warzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” powę-
drował do pana Krzysztofa Popiołka za niemiec-
kie działo pancerne StuH 42. Puchar wręczył 
Prezes Stowarzyszenia – pan Mieczysław Lasota.

 W kategorii juniorów puchar za najlepszy 
model konkursu zdobył Michał Kutyła 

z Warszawy za wspomniany już model czołgu 
Challenger 2. Nagrodę otrzymał z rąk pani Bar-
bary Ślizowskiej – medalistki olimpijskiej z Mel-
bourne w 1956 r.

Serdecznie gratulujemy Wszystkim zwycięzcą!!
Na zakończenie spotkania prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” - pan Zbigniew 
Socha, zapowiedział na przyszły rok kolejną 
edycję „PRO-MODELIKA”. Tak więc serdecznie za-
praszamy już dzisiaj na drugą edycję konkursu 
modelarskiego w roku 2016 !

Witold Socha
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Runda jesienna 
w wykonaniu Ko-
lejarza Prokocim 
p r z y p o m i n a ł a 
nieco podróż rol-
lercoasterem, raz 
z górki raz pod 
górkę. Po dobrym 

początku rozgrywek, w którym pierwsza po-
rażka nastąpiła dopiero w piątej kolejce, nastał 
okres słabszej gry. Przełożyła się ona na trzy 
przegrane mecze z rzędu, w których nie udało 
się przeciwnikowi zdobyć choćby gola. Nie bez 
znaczenia była tutaj plaga kontuzji, która dzie-
siątkowała kadrę Prokocimia i nie pozwalała 
trenerowi Grzegorzowi Kmicie na wystawianie 
najbardziej optymalnego składu. Jednak piłka-
rze Prokocimia potrafili pozytywnie zareago-
wać na spadek formy i zacząć prezentować się 
tak, jak przyzwyczaili do tego swoich kibiców. 
Dzięki temu choć drużyna Prokocimia znajduje 
się na szóstym miejscu w tabeli ligi okręgowej 
(szósty szczebel rozgrywek) do lidera traci sie-
dem punktów, co nie wydaje się być startą nie 
do odrobienia.

Włodarze Kolejarza Prokocim nie zapomina-
ją o swoich kibicach, zapewniając im co mecz 
mniejsze lub większe niespodzianki. I tak przy-
bywając na mecz do Parku Jerzmanowskich 
można zostać obdarowanym m.in. wydawnic-
twami o historii klubu i dzielnicy lub np. ga-
dżetami klubowymi. Swoistym zwyczajem jest 
zapraszanie na trybuny znanych osobistości. I 
tak w przeciągu ostatnich miesięcy na stadion 
w Prokocimiu zawitali m.in. poseł na Sejm RP 
Józef Lassota, Prezes Małopolskiego Związku 

Piłki Nożnej Ryszard Niemiec, czy też repre-
zentant piłkarskiej kadry narodowej i gracz 
Cracovii Bartosz Kapustka. Wizyta tego ostat-
niego była dużym wydarzeniem, szczególnie 
dla młodych piłkarzy Prokocimia, z których 
każdy chciał sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie i 
zdobyć autograf swojego idola. Co ciekawe Ka-
pustka aktywnie uczestniczył w dopingu, który 
pod przewodnictwem pani kierownik drużyny 
orlików Marzeny Kochan prowadzili najmłod-
si piłkarze zespołu Prokocimia. Najwyraźniej 
przyniosło to szczęście graczom Kolejarza, któ-
rzy w dramatycznych okolicznościach zwycię-
żyli w ostatnim meczu sezonu, zdobywając de-
cydującego gola już w doliczonym czasie gry.

Piotr Fąfara

Sukcesy naszych wychowanków w zapasach 
w roku 2015r.

Złoty medal w kat.100 kg Ogólnopolskiego 
Turnieju Młodzików w stylu klasycznym wy-
walczył Dominik Krawczyk - Piotrków Trybu-
nalski 24.10.2015.

Srebrny medal w  Turnieju Puchar Śląska  
Młodzików w stylu klasycznym wywalczył Szy-
mon Bulka - Mysłowice 30. 05. 15r.

Brązowy medal w kat.84 kg Ogólnopolskie-
go Turnieju Kadetów w stylu klasycznym wy-
walczył Michał Kudas - Katowice 17.10.15r.

Brązowy medal w kat. 69 kg  Ogólnopolskie-
go Turnieju Kadetów w stylu klasycznym wy-
walczył Adrian Danielski - Myślenice 25.04.15r.

VIP-y na trybunach w Prokocimiu Zapasy

Na zdjęciu od lewej: Maciek Rodzeń jr., trener Piotrek Budzyń, 
Artur Bulka, Dominik Krawczyk, Michał Kudas, trener Jacek 
Małek, Szymon Bulka, trener Marek Witek

Beskidzką Drogą św. Jakuba na odcinku Lanc-
korona – Kalwaria Zebrzydowska (13.08.2015) 
i Rychwałd – Żywiec (18.10.2015)  jak również 
Małopolską Drogą św. Jakuba na trasie Kraków 
– Tyniec (3.10.2015). W sumie, we wszystkich 
trzech wyprawach wzięły udział 103 osoby – przede 
wszystkim osoby w wieku 60+ z Krakowa.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Krakowie 
Nowym Bieżanowie zdecydowało się na taką 
inicjatywę – wędrowanie drogami św. Jakuba 
ze względu na dogodną lokalizację (z każdego 
miejsca oraz dostępną dla seniorów), możliwość 
wyboru trasy (dopasowanie do możliwości se-
niorów) jak i inspirującą tematykę. Część działań 
zrealizowano w ramach projektu „Wiem-potra-
fię-dbam” w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020. w ramach Rządowego Progra-

mu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020

Taka forma spędzania czasu nie 
wymaga zbytnich nakładów finan-
sowych, a pozwala zarówno na 
odkrywanie piękna Polski poprzez 
wędrowanie urokliwymi szlakami, 
wzmocnienie sprawności fizycznej 
poprzez wysiłek wędrówki, integra-
cję środowiska poprzez wspólną ini-
cjatywę jak i na spotkanie z samym 
sobą na szlaku pielgrzymim.

Zapraszamy osoby zainteresowa-
ne do przyłączenia się Kolpingow-
skiego Klubu Seniora - do kontaktu 
nbkrakow@kolping.pl 

Lanckorona – Żywiec
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Minioną rundę jesienną piłkarze Bieżanowian-
ki zaliczyć  mogą do szczególnie udanych. Dru-
żyna występująca w krakowskiej Klasie B (ósmy 
poziom rozgrywek) w tym sezonie zanotowało 

Z nowym boiskiem po awans do A klasy
zaledwie jedną porażkę. Dzięki temu przerwę 
zimową spędzi zajmując fotel lidera rozgrywek. 
Sporym osiągnięciem jest fakt, że w rozegranych 
12 meczach zespół ze Starego Bieżanowa stracił 
w nich jedynie 9 bramek. Szczególnie okazałe i 
warte odnotowania były domowe zwycięstwo 
z Novi Narama 4-0, oraz wyjazdowe z Toporem 
Aleksandrowice 6-3. Z kolei  w ostatnim meczu 
rundy pokonali Błękitnych II Modlnica 3-1. Zna-
komita postawa podopiecznych trenera Andrzeja 
Rokickiego sprawiła, że Bieżanowianka stała się 
głównym faworytem do zajęcia na koniec sezonu, 
premiowanego awansem do wyższej klasy roz-
grywkowej, pierwszego miejsca  w tabeli.

Ważnym wydarzeniem dla klubu w mijającym 
roku była niewątpliwie budowa boiska trenin-
gowego na obiekcie przy ul. Lipowskiego. Nowo 
powstały plac do gry ze sztuczną murawą oraz 
oświetleniem powinien podnieść poziom szko-

Dnia 21 października 2015 r. zmarł Jan Banaś (ur. 
8. XII. 1922), geodeta, działacz społeczny, pisarz, 
współzałożyciel i honorowy prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich, 
honorowy prezes Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych, laureat Medalu ,, Za-
służony dla Prokocimia im . Erazma  Jerzmanow-
skiego” (2011). Był Człowiekiem wielkiego serca a 
cały swój wolny czas poświęcał pracy społecznej 
na rzecz swojej ,, Małej Ojczyzny”- Prokocimia.

- W latach 1960- 1965 był głównym geodetą 
przy budowie Uniwersyteckiego Szpitala Pedia-
trycznego w Prokocimiu.

- W latach 1966- 1971 był członkiem Społeczne-
go Komitetu Budowy Parku Sportu                                          i 
Wypoczynku w Starym Prokocimiu. Wykonał nie-
odpłatnie całość prac geodezyjnych, prowadził 
nadzór techniczny przy budowie stadionu spor-
towego.

- W latach 1971- 1974 wykonał nieodpłatnie 
pomiary geodezyjne i prowadził nadzór technicz-
ny przy budowie boisk sportowych przy LO nr. XV. 

- W latach 1986- 1997 pracował społecznie jako 
geodeta przy budowie Domu Parafialnego przy 
kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady.

- Na przełomie lat 80/ 90 był przewodniczącym 
Społecznego Komitetu budowy linii telefonicznej 
w Starym Prokocimiu.

- W latach 1996- 2001 był aktywnym członkiem 

i dokumentalistą Społecznego Komitetu przeciw-
ko budowie Trasy Bagrowej która zniszczyłaby za-
bytki i infrastrukturę Starego Prokocimia.

- Od 1989 działał aktywnie w Towarzystwie 
Przyjaciół Prokocimia im. E i A. Jerzmanowskich. 
Dzięki jego zaangażowaniu powstał m. in. Pomnik 
Lotników z Prokocimia.

- Współpracował z placówkami oświatowymi 
i kulturalnymi. Organizował wystawy, prowadził 
prelekcję dla dzieci i młodzieży.

- Był autorem publikacji: ,, Ludzie Prokocimia” 

(2004) oraz współautorem ( wraz z córką Grażyną 
Fijałkowską) ,, Miejsca Pamięci Narodowej na tere-
nie Podgórza” (2006).

    Za swoją pracę społeczną został uhonorowa-
ny wieloma nagrodami m. in.: Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski ( 1990), Medalem 
Zasługi ZKRP i BWP ( 1997), Srebrnym Medalem 
Opiekuna Miejsc Pamięci ( 2005). Medalem ,,Ho-
noris Gracia” ( 2006) a także Medalem za 50 lecie 
Pożycia Małżeńskiego ( 2005).

                                                Cześć Jego Pamięci         

lenia piłkarzy w klubie, a z pewnością powiększy 
jego komfort.

Bieżanowianka jednak to nie tylko piłka noż-
na. Chlubą klubu jest niedawno reaktywowana i 
obecnie prężnie rozwijająca się sekcja zapasów. 
Trenujący w niej zawodnicy mają już na swoim 
koncie niemałe sukcesy. Wśród nich na szczegól-
nie wyróżnienie zasługuje wywalczenie złotego 
medalu na Ogólnopolskim Turnieju Młodzików 
w styku klasycznym, odbywającym się  w Piotrko-
wie Trybunalskim przez Piotra Stępienia. Sukces 
ten rozbudził apetyty w klubie i w Bieżanowie 
wszyscy mają nadzieję, że tego typu osiągnięć w 
przyszłości będzie jeszcze wiele.

Piotr Fąfara

Zmarł Jan Banaś – laureat medalu 
,,Zasłużony dla prokocimia im. Erazma jerzmanowskiego”
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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
 
 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
 
 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
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CZYTELNIA GŁÓWNA
(BIBLIOTEKA POPULARNONAUKOWA)

www.biblioteka.podgorska.krakow.pl
e-mail: pbp_czytelnia@poczta.internetdsl.pl

tel. 797 024 019
ul. Teligi 24

Godziny otwarcia:

Poniedziałek               12-19
Wtorek                         12-19
Środa                            12-19
Czwartek                     10-15
Piątek                           12-19
Sobota                            9-14

Okręg 13 (Kraków) - 14 mandatów: Prawo i 
Sprawiedliwość: Małgorzata Wassermann, Jaro-
sław Gowin, Andrzej Adamczyk, Ryszard Terlecki, 
Jacek Osuch, Barbara Bubula, Elżbieta Duda Plat-
forma Obywatelska: Rafał Trzaskowski, Ireneusz 
Raś, Bogusław Sonik, Lidia Gądek, Józef Lassota 
Kukiz’15: Agnieszka Ścigaj Nowoczesna: Jerzy 
Meysztowicz 

Okręg 33 (Kraków): Bogdan Klich (PO)

Nowym Marszałkiem Województwa został Ja-
cek Krupa obecny Członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego.

W tej krótkiej informacji, chcemy przedstawić państwu nowych posłów, oraz senatora z okręgu 
w którym znajduje się Dzielnica XII. Miejmy nadzieję,   że Ci ludzie którym zaufaliśmy pomogą nam 
również w lokalnych, często tak ważnych dla nas sprawach i będą widoczni w życiu i wydarzeniach 
związanych z naszą dzielnicą. Na koniec przedstawiamy Państwu nowego Marszałka Województwa 

Małopolskiego.

Szkoła Podstawowa nr 124 przystąpiła do pro-
gramu „Wzorowa łazienka” organizowanego przez 
firmę Domestos. Nagrodą za I miejsce jest remont 
szkolnej łazienki o wartości 30 000zł. Nagrodami 
do 100 miejsca są zestawy środków czystości dla 
szkoły. W związku z tym, bardzo prosimy o odda-
wanie głosów: http://www.wzorowalazienka.
pl/galeria/1470 można też http://sp124.na-
zwa.pl/wordpress/

Każdy jest bardzo cenny.
Jednocześnie zachęcamy dzieci do włączenia 

się w projektowanie wymarzonej szkolnej toalety.

WAŻNE! 
W celu potwierdzenia ważności głosu koniecz-

ne jest kliknięcie w link wysyłany na podawany 
adres mailowy - zdarza się, że ląduje on w folderze 
SPAM, dlatego bardzo prosimy sprawdzać i tam

Rafał Jońca
Radny Dzielnicy XII


