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Droga KDL

21 sierpnia odbyło się w UMK, Pl .Wszystkich Świętych3/4 spotkanie z projektantami, oraz przed-
stawicielami władz miasta, dotyczące planowanej drogi KDL zwanej też drogą 1 KDL. Nikt z władz nie
wspomniał o umowie zawartej z mieszkańcami Bieżanowa na spotkaniu, które odbyło się w dniu
6 marca 2012 w szkole Nr 124 przy ul.Weigla, przy udziale Pani v-ce Prezydent UMK Elżbiety Koterby,
Pana Przewodniczącego Komisji Infrastruktury UMK Grzegorza Stawowego, Radnych UMK, Radnych
Dzielnicy XII i licznie zgromadzonych mieszkańców. Zadeklarowano wtedy wykreślenie wspomnianej
drogi KDL z nowej wersji Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Aktualnie w Pracowni Projekto-
wej UMK przy ul. Sarego jest wyłożona do wglądu do dnia 4 września, robocza wersja planu wraz z za-
znaczonym na niej aktualnie planowanym przebiegiem w/w drogi. Prosimy o oglądnięcie i analizę
projektu, jak również o składanie uwag do dnia 16 września 2012 r, do UMK.

Elżbieta Matykiewicz

Barcelona oczami gimnazjalistów

Uczniowie Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II w Krakowie wraz
z opiekunami tradycyjnie wybrali się na zagraniczną wycieczkę w ra-
mach projektu „Europa bez granic”. Tym razem za cel obrali
słoneczną, zabytkową i pełną atrakcji turystycznych Katalonię. 

Z docelowego miejsca w Loret de Mar na Costa Brava dwu-
krotnie odwiedzono piękną Barcelonę, stolicę Katalonii, drugie co

do wielkości miasto Hiszpanii. Obowiązkowym punktem programu (szczególnie dla męskiej części wy-
cieczki) był stadion Camp Nou, własność klubu piłkarskiego FC Barcelona. Na wycieczce nie zabrakło
także chwil relaksu na pięknych plażach, kąpieli morskich, spacerów i rejsu stateczkiem wycieczkowym
wzdłuż wybrzeża. Po szczęśliwym powrocie rozpoczęto snuć plany na przyszłoroczne wojaże.

Maria Zakrzewska

Wrzesień rozpoczyna się ko-
lejna tura prac remontowych
w zakresie remontów dróg
i chodników. Wyremontowane
zostaną miedzy innym chodniki
w rejonie ulicy Jerzmanowskiego
(fot) oraz w ciągu ulicy Mała Góra
– Barbary.

Zbigniew Kożuch 

W dniu 18 sierpnia rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie
w klasie A grupie II krakowskiej. Naszą dzielnicę reprezentują
dwa klub „Kolejarz Prokocim” oraz „Bieżanowianka” Po wiel-
kich sportowych emocjach związanych z wielkim imprezami
sportowymi (Euro 2012 Olimpiada w Londynie) teraz przyszedł
czas aby kibicować lokalnym drużynom. 

Zbigniew Kożuch

Wernisaż

W dniu 11 lipca 2012 roku mieliśmy przyjemność uczestni-
czyć w otwarciu wernisażu Grażyny Fijałkowskiej. Tuż przed ostat-
nią przedwakacyjną sesją Rady MK otwarto uroczyście wystawę
zatytułowaną „Mój przepiękny ogród”. Atmosfera prawdziwie jak
w ogrodzie Mehoffera: wysmakowane barwy, przepiękne kom-
pozycje kwiatowe a wśród nich ptak, motyl czy ważka, no po
 prostu perełka. Parafrazując poetę pamiętajcie o ogrodach i o lu-
dziach z pasją, takich jak Grażynka. Wspierajcie ich. 

Z radością donosi Elżbieta Matykiewicz.

Wydarzyło się…
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Fotogaleria z prac remontowych 
w zakresie remontu dróg i chodników

1. W lipcu br. została zakończona modernizacja ul. Prostej. Chodnik na
odcinku od Szkoły Podstawowej nr 61 do ul. Bieżanowskiej zostanie
wykonany do końca października. 

2. W sierpniu br. rozpoczęła się przebudowa ul. Bieżanowskiej na od-
cinku od pomnika Pod Orłem do ul. Mała Góra. Całkowity koszt prze-
budowy wynosi 2 900 000 zł.

3. W sierpniu br. rozpoczęła się modernizacja chodnika na ul. Ściegiennego.
Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie wykonana w przyszłym roku. 

4. Osiedle Złocień (zadanie III) otrzymało II nagrodę w pierwszej edycji
miejskiego konkursu „artUrbanica” na najlepiej zagospodarowaną
przestrzeń publiczną. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” stworzyła
atrakcyjne miejsce do zamieszkania, wydzielając m. in. strefy ruch
kołowego, place zabaw i boisko do gry w piłkę, oraz budując żłobek
i przedszkole. 

Grażyna Fijałkowska i Zbigniew Kożuch.

Wiadomości dla mieszkańców

Zmodernizowany parking przy ul Mała Góra 16 Przebudowany chodnik wraz z miejscami postojowymi ulica Cwiklińskiej

Wyremontowany chodnik na ul. Jerzmanowskiego
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W ramach kontynuacji obchodów 800-lecia Bieżanowa przygotowy-
wana jest wystawa mówiąca o Historii Naszej Parafii w Bieżanowie w wieku
XX-tym. Ekspozycja prezentowana będzie w auli pod Kościołem Parafial-
nym pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Otwarcie wy-
stawy planowane jest w dniu Święta Naszej Parafii 8 września 2012 roku. 

Elżbieta Matykiewicz.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie 
serdecznie zaprasza rodziny, bliskich oraz opiekunów osób 
niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych, w tym będących 
w podeszłym wieku do udziału w bezpłatnych szkoleniach 
dotyczących usprawniania chorego oraz innych zagadnień 
związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną. 

Proponujemy Państwu udział w projekcie:

„Ku pomocy rodzinie osoby niepełnosprawnej”

W trakcie 6 spotkań będą mogli Państwo uzyskać wiedzę i umiejętności
z zakresu:
• Jak dostosować przestrzeń mieszkania do potrzeb osób niepełno -

sprawnych?
• Jaki sprzęt pomocniczy może być użyteczny w domu osoby nie-

pełnosprawnej?
• Jak zapobiegać upadkom?
• Jak pomóc w utrzymaniu sprawności fizycznej osoby niepełnos-

prawnej? 

Terminy szkoleń:
EDYCJA I: 25.09, 27.09, 02.10, 04.10, 9.10, 
spotkanie podsumowujące: 03.12 
EDYCJA II: 09.11, 14.11, 22.11, 26.11, 28.11, 
spotkanie podsumowujące: 03.12
szkolenia będą odbywały się w godzinach od 17.00 do 19.00

Miejsce: sala wykładowa w Hospicjum im. Św. Łazarza przy ul. Fa�m-
skiej 17 w Krakowie.

Zgłoszenia:
pod nr tel. 12 641 46 57 wew. 44 w godzinach 9.00 – 14.00
oraz mailowo: edukacja@hospicjum.org 
Więcej informacji na stronie internetowej www.hospicjum.krakow.pl

Projekt„Ku pomocy rodzinie osoby niepełnosprawnej” zrealizowano przy
wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Woje-
wództwa Małopolskiego.

RD Dyliniarnia informuje, że w Popularnonaukowej Czytelni Pod-
górskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Teligi 24, można oglądać wystawę
zorganizowaną przez panią Annę Godoś, z okazji trzydziestolecia Dyli-
niarni. Ekspozycja będzie dostępna do końca września w poniedziałki,
wtorki, środy i piątki w godzinach 10:00 do 18:00 oraz w czwartki w go-
dzinach 10:00 do 15:00. Wystawa ma za zadanie przybliżyć działalność
Stowarzyszenia założonego 30 lat temu z inicjatywy Marii i Tadeusza
Pułczyńskich i podkreślić znaczenie Dziecięcego Państwa Korczakow-
skiego w obecnej rzeczywistości. Wstęp wolny.

Prowadzone są negocjacje z PKP mające na celu usunięcie usterek
i zniszczeń wokół torów kolejowych na trasie Kraków Bieżanów –
Bieżanów Drożdżownia, oraz wokół w/w przystanków kolejowych.
Wszelkie zauważone usterki proszę zgłaszać do Rady Dzielnicy XII ul. Kur-
czaba 3 tel.[12] 658-26-11 

Elżbieta Matykiewicz. 

Dla wszystkich, którzy planują założyć własną firmę oraz dla przed-
siębiorców, którzy myślą o rozwoju i poprawie konkurencyjności do-
stępne są jeszcze bezpłatne i dofinansowywane przez Unię Europejską
usługi informacyjne i doradcze świadczone przez konsultantów i dorad-
ców Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Eksperci MARR S.A. pomogą m.in. odpowiedzieć na pytania jak od
pomysłu przejść do biznesu, jak zaplanować rozwój firmy i usprawnić jej
funkcjonowanie i jak pokonać procedury.

Więcej informacji na www.marr.pl/pk i www.marr.pl/dmp Można
też zadawać pytania prze e-mail fundusze@marr.pl lub dzwoniąc pod
nr tel.: 012 617 66 42, 012 417 74 17 lub 012 617 66 35.

Trwają prace projektowe dotyczące polderu zwanego popularnie
zbiornikiem przeciwpowodziowym, zlokalizowanym w rejonie ulicy
Drożdżowej. Inwestycja o którą starano się przez szereg lat nie zabezpie-
czy Starego Bieżanowa całkowicie przed powodzią, ale jest jednym z pię-
ciu planowanych zbiorników w Bieżanowie, Wieliczce i okolicy, których
wybudowanie przywróci mieszkańcom Bieżanowa i Złocienia możliwość
spokojnego funkcjonowania, które dziś stoi pod znakiem zapytania już po
kilkugodzinnych opadach. Wspomniana inwestycja jest zbiornikiem su-
chym, który w normalnych warunkach pogodowych ma służyć celom rek-
reacyjno-sportowym, a jedynie w stanie zagrożenia powodziowego ma
przez kilka dni gromadzić wody opadowe. Należy w sposób szczególny
zadbać o wykorzystanie szansy finansowej i nie tylko i zapewnić wszech-
stronne wsparcie, celem jak najszybszego zrealizowania inwestycji. 

Elżbieta Matykiewicz

Informacje…

„Kolejarze z Kolejowej” tak mówią o sobie ludzie ze Środowiskowego
Domu Samopomocy, prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Siedem lat
temu w tym miejscu powstał kameralny dzienny ośrodek dla dorosłych
osób z niepełnosprawnością intelektualną, do którego aktualnie przycho-
dzi już 20 niepełnosprawnych, a o przyjęcie stara się kilka kolejnych osób.
Uczestnicy tego ŚDS jak i osoby oczekujące na przyjęcie do ośrodka to
w większości mieszkańcy Dzielnicy XII, którzy cieszą się, że do ośrodka nie
muszą jeździć do centrum Krakowa ani do Nowej Huty. ŚDS stanowią za-
ledwie trzy pomieszczenia – sala wielofunkcyjna, niewielka kuchnia i rów-
nie mała pracownia komputerowa, pełniąca także rolę biura. A mimo
powierzchni niespełna 80 m2 miejsce to tętni życiem: jest pracownia świec,
odbywają się zajęcia z witrażu, malarstwo, zajęcia edukacyjne, trening
społeczny, zajęcia rozwojowe dla kobiet i mężczyzn („Świat Kobiet” i „Świat
Mężczyzn”). Niedługo „kolejarze” mogą zostać bez domu – bo dla nich
ŚDS to drugi dom – miejsce, w którym spotykają się z przyjaciółmi, uczą

nowych umiejętności, gdzie siadają przy wspólnie przygotowanym na
 zajęciach kulinarnych posiłku. Niestety, lokal ten nie spełnia norm
 obowiązującego rozporządzenia i nie ma możliwości adaptacji. 

Wymogi te zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w którym określa się szereg wytycz-
nych co do standardu usług świadczonych przez ŚDS, a dotyczą one zwłasz-
cza zaplecza lokalowego i wymaganej powierzchni użytkowej. Ponieważ
wielomiesięczne poszukiwania odpowiedniego budynku w zasobach Miasta
nie dały żadnego rezultatu, liczymy na prywatne osoby – może znajdzie się
ktoś, kto pomoże nam udostępniając lokal o powierzchni nie mniejszej niż
160 m2. Nasze Stowarzyszenie świętuje w tym roku jubileusz dwudziesto-
lecia działalności, pięknym prezentem byłby… dom dla naszych niepełno -
sprawnych, w którym już nie musielibyśmy się martwić o przyszłość.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu można znaleźć na stronie
www.ognisko.org.pl.

Małgorzata Wojdowska

Dom dla niepełnosprawnych „Kolejarzy”
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W marcu 2012 r. okno kościoła rektoralnego pw. św. Mikołaja z To-
len�ono ozdobił witraż przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem wykonany
na podstawie projektu Stanisława Wyspiańskiego przez Pracownie Witraży
Jacka Białoskórskiego. To fragment projektu witraża Śluby Jana Kazimie-
rza, który Stanisław Wyspiański wykonał do katedry we Lwowie w latach
1902-1904. 

A oto historia witraża: Pod koniec XIX wieku rozpoczęto prace res-
tauracyjne katedry p w. Trójcy Świętej we Lwowie. We wrześniu 1892 roku
zwrócono się do studiujących w Paryżu Józefa Mehoffera i Stanisława Wy-
spiańskiego z propozycją wykonania projektów witraży. Na witrażach mieli
zostać przedstawieni królowie związani z dziejami miasta i świątyni: Kazi-
mierz Wielki, panujący w latach 1333-1370, oraz Jan Kazimierz Waza pa-
nujący w latach 1648-1668. 

Projekt witraża upamiętniający Kazimierza Wielkiego jako fundatora
katedry wykonał Józef Mehoffer. Projekt witraża Śluby Jana Kazimierza wy-
konał Stanisław Wyspiański. Był to moment przełomowy w jego twórczości
i choć witraż nie został zrealizowany, można go uznać za dojrzałe dzieło
i przykład stylu, który będzie kontynuowany w następnych pracach. Kon-
cepcja witraży Wyspiańskiego, jest całkowicie nowatorska. Artysta odszedł
od podziału okna na małe kwatery, z odrębnymi scenami, które znał z śred-
niowiecznych witraży Mariackich i wypełnił całe okno monumentalnymi
obrazami, które płynnie przechodziły jeden w drugi. Oprócz nowatorskiej
formy, artysta zainicjował również w polskiej sztuce nurt symbolizmu
i nowe pojmowanie sztuki sakralnej. 

Wykonując projekt witraża, artysta podzielił kompozycję na dwie
części: historyczną i wizyjną. W części historycznej artysta przedstawił jedno
z najdonioślejszych wydarzeń w historii polskiego kościoła katolickiego,
które miało miejsce podczas wojny ze Szwecją. 

1 kwietnia 1656 r. król polski Jan Kazimierz Waza, w obecności nun-
cjusza papieskiego, duchowieństwa, magnatów, hetmanów, rycerstwa
i przedstawicieli ludu, wśród sztandarów z herbami Polski i Litwy, klęczał
przed ołtarzem Matki Boskiej Łaskawej w katedrze lwowskiej, modlił się
o odwrócenie nieszczęść które spadły na Rzeczpospolitą i złożył śluby kró-
lewskie powierzając jej swoje państwo i ogłaszając Królowej Korony Polski. 

W części wizyjnej artysta przedstawił symboliczne wyobrażenie umie-
rającej Polonii, nad którą czuwa Matka Boska. Polonie symbolizuje kobieta
w czarnej sukni, w królewskim czerwonym płaszczu podbitym gronosta-
jem, rozwianym wiatrem na tle błękitnej przestrzeni nieba. Wachlarzowato
ułożony wokół postaci płaszcz pokryty orłami stanowi tło dla przechylonej
głowy, obramowanej długimi czarnymi włosami, nagich ramion i bezwład-
nie wyciągniętych wzdłuż ciała rąk. Na piersi kobiety widnieje złota tarcza
spinająca płaszcz, a przy lewym boku na czerwonej szarfie zawieszony jest
Szczerbiec – miecz koronacyjny polskich królów. Kobietę podtrzymuje
w pasie jasnowłosy chłopiec, a do jej lewej ręki przytula się dziewczynka.
Nad lewym ramieniem kobiety zostali przedstawieni dwaj mężczyźni o prze-
rażonych twarzach. Powyżej dwie sylwetki półnagich młodych chłopców
wyciągających błagalnie ręce ku Madonnie z Dzieciątkiem, sprawującej mis-
tyczną opiekę nad narodem. Nad Polonią u szczytu kompozycji na tle kolo-
rowej tęczy został przedstawiony Archanioł Michał, okryty zbroją,
wydobywający z pochwy miecz. Zdaje się wzywać do walki. Całość kompo-
zycji unosi się jakby na ogromnym cierniowym krzaku o splątanych sztyw-
nych łodygach i pojawiających się gdzieniegdzie obumierających kwiatach
róży. Powyżej irysy na cienkich łodygach pną się ku górze, ku postaci Ma-
donny. W pełnej napięcia i dynamizmu kompozycji Wyspiańskiego, sym-
boliczna jest nie tylko treść, nawiązująca do sytuacji zniewolonego kraju,
lecz również kolorystyka, gdzie biel gronostaju i czerwień płaszcza symbo-
lizują kolory państwa, a czerwień materiału osłaniającego półnagich
chłopców – przelaną za wolność ojczyzny krew. Takie przedstawienie Po-
lonii było nie tylko nowym, ale i szokującym zjawiskiem w sztuce polskiej.
Komitet Restauracji Katedry we Lwowie, zaskoczony nowatorską wizją ar-
tysty, nie przyjął projektów witraży do realizacji. 

A skąd się wzięła Madonna z witraża Wyspiańskiego w naszym pro-
kocimskim kościele? Podczas zbierania materiałów do książki o krakow-
skich witrażach, zobaczyłam olejne projekty witraży Wyspiańskiego
w magazynie Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Stałam jak zaczarowana, nie mogąc oderwać wzroku od twarzy ko-
nającej, lecz pełnej dostojeństwa i godności Polonii, od Madonny z Dzie-
ciątkiem przedstawionej wśród kwiatów, od Archanioła Michała na tle

siedmiobarwnej tęczy. Wtedy też zrodził się pomysł, który zaakceptował
ojciec Jan Biernat prowincjał zakonu oo Augus�anów, aby podjąć próbę
wykonania niezrealizowanego witraża do okna nad chórem muzycznym
w kościele pw. św. Katarzyny. Pierwsza próba jednak na razie nie powiodła
– członkowie komisji naukowej, która zebrała się w kościele św. Katarzyny
mieli wątpliwości czy na podstawie zachowanych projektów można dobrać
kolory i wykonać przeołowienia zgodnie z intencją artysty. Aby pokazać że
jest to jednak możliwe pan Jacek Białoskórski, doświadczony witrażysta
zdobywające szlify m. in. w legendarnym już Krakowskim Zakładzie Wit-
rażów S. G. Żeleński wykonał fragment witraża Madonnę z Dzieciątkiem,
który ozdobił okno w kościele pw. św. Mikołaja z Tolen�no w Prokocimiu.
Mam jednak nadzieje, że przyjdzie taki czas że witraż uświetni kiedyś wnę -
trze krakowskiej świątyni. Będzie to jednocześnie hołdem oddanym wiel-
kiemu krakowskiemu artyście Stanisławowi Wyspiańskiemu. 

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII
Grażyna Fijałkowska

Źródło: 
Bałus W.: Sztuka sakralna Krakowa…, s. 161; Smirnow J.: Witraże w katedrze
we Lwowie. „Witraż” 2002, nr 2–3; Romanowska M.: Katedra lwowska. W: Sta-
nisław Wyspiański. Opus Magnum. Kraków 2000, s. 79; Smirnow J.: Zespół  wi -
traży katedry rzymsko-katolickiej we Lwowie. W: Sztuka witrażowa w Polsce.
Red. K. Pawłowska, J. Budyn-Kamykowska. Kraków 2002, s. 81–85; Wałek J.:
Świat Wyspiańskiego. Warszawa 1994, s. 273–277; Kossowska I., Kossowski Ł.:
Manifest symbolizmu – młodopolski Kraków. W: Malarstwo polskiego symbo-
lizmu. Warszawa 2010, s. 36. 

Cudowny wizerunek Matki Boskiej Łaskawej, przed którym król Jan Kazimierz
Waza składał śluby znajduje się obecnie w skarbcu katedry na Wawelu.

HISTORIA WITRAŻA ,,MADONNA Z DZIECIĄTKIEM” 
Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA Z TOLENTINO 

W STARYM PROKOCIMIU.
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1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie opieki lekar-
skiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni,
od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodo-
bowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także
w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

3. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej Pacjent może skorzystać w przy-
padku lżejszych, nagłych dolegliwości, z powodu tórych na co dzień
zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent, który
z powodu dysfunkcji narządów ruchu lub przewlekłej choroby nie może
osobiście zgłosić się do przychodni ma prawo poprosić o wizytę domową.

4. Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja – chory może wybrać dowolną

placówkę na terenie Miasta Krakowa. Jeśli jednak stan zdrowia unie-
możliwia mu dotarcie do przychodni i potrzebna będzie wizyta
w domu – pacjent powinien poprosić o nią w placówce zabezpie-
czającej opiekę całodobową.

5. Ta forma opieki zdrowotnej obejmuje przypadki: nagłego zachorowa-
nia lub pogorszenia stanu zdrowia, braku objawów sugerujących bez-
pośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia (a środki
zastosowane we własnym zakresie nie przyniosły spodziewanej po-
prawy), oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przy-
chodni pogorszy stan zdrowia.

6. W przypadku nagłego urazu trzeba zgłosić się do szpitala: pomoc
udzielana jest w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym.

Informacja dotycząca nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Wykaz placówek realizujących w 2012 roku świadczenia 
NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ na terenie Krakowa

1. NZOZ Kraków-Południe Kraków, os. Krakowiaków 43 12 259 61 27 dzielnica XVII, XVIII, 
Igołomia-Wawrzeńczyce

2. NZOZ Kraków-Południe Kraków, ul. Kutrzeby 4 12 656 10 07 dzielnica XII, XIII

3. NZOZ Kraków-Południe Kraków, ul. Szwedzka 27 12 266 02 70 dzielnica VIII

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC Kraków, Al. Pokoju 4 12 411 83 96 dzielnice I, II, III, 

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC Kraków, ul. Łazarza 14 12 42 44 259 dzielnice I, II, III, 

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC Kraków, ul. Rusznikarska 17 12 357 50 10 dzielnica IV+ Zielonki

7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC Kraków, ul. Komorowskiego 12 12 357 14 75 dzielnica VII +Liszki, Czernichów

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC Zabierzów, ul. Śląska 236 12 285 50 89 dzielnica V, VI + Zabierzów

9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC Kraków, ul. Galla 24 12 294 73 83 dzielnica V, VI + Zabierzów

10. NZOZ Mark Med. Kraków, os. Jagiellońskie 1 12 648 00 44 dzielnica XIV, XV, XVI

11. NZOZ Mark Med. Kraków, os. Niepodległości 2 12 647 02 44 dzielnica XIV, XV, XVI

12. NZOZ Mul�medis Kraków, ul. Bochenka 12 12 370 26 99 dzielnica IX, X, XI

Angelika Wielgus, Jan Jelonek, Julia Brożek i Dorota Młynarczyk –
zatem jest nas czworo. 20, 17, 18, 18 lat – zatem jesteśmy młodzi. Repor-
terka, polityk, architektka i aktorka (w przyszłości) – zatem jesteśmy am-
bitni. To nie koniec – wszyscy mieszkamy w Krakowie, wszyscy patrzymy
optymistycznie na świat i wszyscy chcemy działać społecznie. Każdego
osobna można scharakteryzować w inny sposób – jesteśmy różni, jednak
razem tworzymy grupę, którą nazwaliśmy:

„Młodzi dla Krakowa”
Jesteśmy uczniami, ale zdecydowanie bardziej wolimy nazywać siebie

działaczami, bo poza szkołą każdy z nas wykazuje dużą aktywność. Angelika
udziela się w studenckiej organizacji AIESEC, Dorota chętnie podejmuje roz-
maite prace wolontariackie, Jasiek i Julka działają razem w Młodzieżowej
Radzie Dzielnicy XII. Ukończyliśmy Krakowską Akademię Samorządności –
przyszła pora odwdzięczyć się za otrzymaną naukę i wykorzystać zdobyte
umiejętności w praktyce. Chcieliśmy zrobić coś dla społeczeństwa. Chcie-
liśmy przekonać dorosłych ludzi, że młodzież dużo potrafi. I właśnie dla-
tego pracowaliśmy nad projektem „18 cudów Krakowa według młodzieży”.

„18 cudów Krakowa według młodzieży”
Po przez sondę, która była umieszczona na naszej stronie internetowej

poznaliśmy 18 miejsc, które cieszą się największą popularnością wśród
młodzieży. Zostało wybrane „18 cudów Krakowa według młodzieży”. Pó-
źniej ogłosiliśmy dwa konkursy na sfotografowanie i opisanie wybranych
obiektów. W skład jury konkursu dziennikarskiego weszli: Krzysztof Jaku-
bowski (publicysta), Brian Sco (dziennikarz radiowy i telewizyjny), Tomasz
Talaczyński (pracownik Urzędu Miasta Krakowa). Natomiast konkurs foto-
graficzny rozstrzygnęli: Marcin Daniec (artysta kabaretowy), Jacek Siw-

czyński (dziekan Akademii Sztuk Pięknych), Marcin Limanowski (fotograf).
Dzięki pracom, które nadesłali do nas młodzi ludzie mogliśmy wydać książkę
„18 cudów Krakowa według młodzieży”.

Zapraszamy na stronę www.mlodzidlakrakowa.pl, polub nas na face-
book'u. Partnerem strategicznym naszej inicjatywy, któremu jesteśmy bar-
dzo wdzięczni za pomoc jest ,,Siemacha”

Młodzi dla Krakowa!
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Bez chwały i fanfar! W cieniu 800-lecia Bieżanowa. Jaki Jubileusz?
85-cio, czy 100-lecie. Formalnie ten pierwszy, ale to w latach 1911-12
bieżanowscy uczniowie i studenci uczęszczający do krakowskich szkół, in-
spirowani przez kolegów trenujących w działających już od kilku lat kra-
kowskich klubach: Cracovia, Wisła, czy AZS i ćwiczących w Parku Jordana,
zorganizowali drużynę piłki nożnej w Bieżanowie,
która rozgrywała mecze z powstającymi w tym cza-
sie podobnymi drużynami w Prokocimiu Boguci-
cach, Czarnochowicach i Wieliczce. Boisko piłkarskie
urządzili na pastwiskach łazowskich, a przedme-
czową szatnię w prywatnym mieszkaniu. Sprzęt
sportowy zakupiono w firmie Rippera z pomocą fi-
nansową Rodziny Aschenbrenerów i zaciągniętego
kredytu. Owymi pionierami byli zdolni, aktywni
i łaknący światowych nowości Franciszek Grzywna,
Stanisław Michałek, Władysław Linca, Tomasz As-
chenbrener, Kacper Wcisło i bracia Stefańscy, pó-
źniej znani i szanowani Obywatele Bieżanowa. Tę radosną działalność
sportową przerwała nadciągająca I Wojna Swiatowa. Sportowy trening
i mecze zamieniono na ćwiczenia wojskowe w Bartoszowych Drużynach i na
frontach. Dopiero po zakończeniu wojen o niepodległość Polski, ci sami pio-
nierzy, wspierani przez księdza proboszcza Macieja Jacaszka i wójta Kacpra
Madeja (pierwsi prezesi klubu) oraz Kierownictwo Zakładów „ORYZA”, zor-
ganizowali od nowa i zarejestrowali Klub Sportowy „Bieżanowianka” w 1925
roku, którego bazą sportową do końca II-ej Wojny Światowej było boisko
na Łazach. Trudne to były początki, ale zapał, wytrwałość i sportowe talenty
doprowadzily Klub w 1929 roku do awansu drużyny piłkarskiej do klasy B, co
nobilitowało sportowy Bieżanów. Następny awans osiągnęli piłkarze do III-
ej Ligi dopiero w 1956 roku, kiedy Klub od 10 lat trenował i rozgrywał mecze
na nowym stadionie urządzonym na terenie Parku Dworskiego rodziny Cze-
czów. W roku 1950 Klub poszerzył swoją działalność o szkolenie w sekcji za-
pasów, która występowaław II-ej ogólnopolskiej Lidze seniorów, a w 1953
roku założył sekcję siatkówki kobiet. Podejmowano także próby organizo-
wania sekcji w innych dyscyplinach sportowych, jak lekkoatletyka, łucznic-
two, tenis stołowy, ale brak bazy sportowej nie pozwolił na rozwinięcie

uprawiania tych sportów. Wychowankowie i zawodnicy Klubu osiągali wiele
sukcesów sportowych, szczególnie zapaśnicy i piłkarze. Wśród zapaśników
wymienić należy: Kazimierza Michalika – Mistrza Polski,uczestnika Mist-
rzostw Europy w Turcji, Mariana Ścieburę – członka Kadry Olimpijskiej (At-
lanta), Jacka Małka – brązowego medalistę Młodzieżowych Mistrzostw

Polski, Stanisława. Dzioba – medalistę Mistrzostw
Polski i wielokrotnych mistrzów okręgu: Wojciech
Wójcik, Tadeusz Wołowiec, Wiesław Korpak, Jerzy
Jakubiec, Ludwik Ślusarek, Gustaw Ciszewski, Adam
Ćwioro. A wśród piłkarzy: Marian Radwan, Miez-
cysąłw Dzieżak, Stanisław Ślusarek, Adam Grząka,
Józef Giergiel, Jerzy Jaglarz, Zygmunt Szewczyk,
a w lekkiej atletyce czołowymi zawodniczkami
Okręgu były: Anna Ślusarek (pchnięcie kulą) i Alicja
Radwan (skok w dal), które równocześnie były wy-
różniającymi się zawodniczkami w drużynie siat-
kówki. Dzisiaj KS Bieżanowianka znajduje się

w kryzysie finansowym, organizacyjnym i sportowym. Potrzebuje pomocy
i wsparcia Bieżanowian, jeśli ma służyć wychowaniu i profilaktyce zdrowia
naszych dzieci. Robią to wszyscy wokół nas. Nie zostawajmy w tyle, bo prze-
cież Bieżanów był zawsze kreatywny i inspirujący, był osią przemian, nowa-
torstwa i postępu. To jest nasz Klub, Klub naszej młodości, a teraz naszych
dzieci i wnuków. Pomóżmy mu, bo nie powinien zniknąć z mapy społecznej
Bieżanowa; zasłużona i bliska sercu wielu Bieżanowian Organizacja! Jubile-
usz 85-lecia Klubu – to dobra okazja do przypomnienia tradycyjnych meczy
ze sportowymi sąsiadami; zorganizowano zatem turniej z udziałem KKS Pro-
kocim, LKS Czarnochowice i MKS Cracovia, w którym w eliminacjach KKS
Prokocim pokonał Cracovię 3:1, a KS BIeżanowianka – LKS Czarnochowice
4:1; w finale w derbowym pojedynku KS Bieżanowianka – KKS Prokocim zwy-
ciężyli Jubilaci 1:0. W czasie EURO-2012, zorganizowano turniej piłki nożnej
dla dzieci „EURO w Bieżanowie”, z medalami, pucharami i „EURO-pejską”
oprawą prezentowaną przez uczestników. Klub Sportowy Bieżanowianka
zaprasza dzieci młodzież i dorosłych w tym Jubileuszowym Roku Bieżanowa
po Zdrowie, Przyjemność i Satysfakcję!!!

Zygmunt Szewczyk

JUBILEUSZ KS BIEŻANOWIANKA
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Od kilku lat mieszkańcy Kolonii sygnalizują w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) znaczne przekroczenia norm hałasu od au-
tostrady A4. Przy każdym otwarciu okien do domów wdziera się szum o po-
ziomie znacznie przekraczającym obowiązujące normy. Takiego obrotu
sprawy nikt się nie spodziewał, najgorsze że nie przewidzieli tego zarówno
projektanci jak i władze administracyjne udzielające pozwolenia na budowę
autostrady, zarówno w części Węzła Wielickiego, jak i dalszego odcinka do
Szarowa. Przypomnieć należy że Węzeł Wielicki został oddany do użytku
w 1993 roku, a jego częścią był kilkuset metrowy ślepy odcinek pod-
ciągnięty w kierunku Bieżanowa. To zadanie od początku nie obejmowało
ekranów akustycznych na odcinku ok. 500 metrów na wprost Kolonii Urzęd-
niczej do wiaduktu drogowego w ulicy Nad Serafą.

Niefortunny zbieg okolicz-
ności spowodował, iż nie wyko-
nano obowiązkowych pomiarów
porealizacyjnych hałasu na tym
odcinku, jako że droga była jeszcze
przez kilka lat nieczynna. Miesz-
kańcy Bieżanowa doświadczali
tylko dokuczliwych odgłosów
zabaw motocyklistów na tym pu-
stym odcinku. Po wykonaniu dal-
szej części autostrady i oddaniu jej
do eksploatacji w 2009 roku, ba-
dania wprawdzie wykonano i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego, ale
tylko w części nowego zadania tj od wiaduktu kolejowego dalej do Szarowa,
pomijając poprzedni nie użytkowany odcinek w obrębie Krakowa. Gdyby lukę
także przemierzono, z pewnością w ramach poprawek inwestycyjnych wyko-
nawca musiałby podjąć się uzupełnienia ekranów dla spełnienia parametrów
eksploatacyjnych autostrady. Tak więc można powiedzieć iż mieszkańcy upo-
minają się o „zapomniany” przez wykonawców odcinek, wykonaniu monito-
ringu hałasu i wypełnieniu luki ekranami.

Rodzi się pytanie jak mogło dojść do błędnego zaprojektowania od-
cinka? Najprawdopodobniej popełniono błąd zakładając, że odległość od
jednorodzinnej zabudowy jest wystarczająca dla uniknięcia decybelowych
przekroczeń. Tymczasem pomiędzy osiedlem a drogą jest znaczne obniżenie
terenu a odgłos samochodów, dodatkowo wzmacniany przez ekrany od
strony Wieliczki, bez przeszkód uderza w osiedle. Jak wykazały pomiary,
szum autostrady przez 24 godziny jest w granicach 63 do 67 db, w okresach
opadów i zwiększonej wilgotności czy przejazdu ciężkich TIR-ów sięga 73 db.

Korespondencja prowadzona od 2010 roku z GDDKiA wskazuje na
chęć przekierowania problemu w stronę Urzędu Marszałkowskiego, reali-
zującego aktualnie mapę oddziaływania na środowisko wszystkich dróg
w Województwie. Badanie te są częścią ogólnopolskiego programu bada-
nia klimatu akustycznego. Mapy akustyczne miały powstać już w 2011 roku,
niestety wykonawca ognia ich oddanie. Po ich otrzymaniu Urząd Mar-
szałkowski będzie starał się uzupełnić ekrany albo w ramach własnych środ-
ków, albo w ramach poprawek realizacyjnych przez GDDKiA. To jednak
uzależnione będzie od posiadanych środków finansowych, powstałych list
rankingowych i decyzji administracyjnych. 

Pisma mieszkańców znajdują zrozumienie zarówno w Urzędzie Mar-
szałkowskim jak i Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Kra-

kowa, jako że Kraków także
wykonuje swoją mapę hałasu,
a stosowne wnioski kieruje do
właściwych organów. Jeżeli droga
jest własnością Gminy, to jak
ostatnio słyszymy, w okolicach
Ronda Grzegórzeckiego, na ulicy
Kotlarskiej ekrany są w miarę po-
siadanych środków uzupełniane.
Ponieważ problem dotyczy drogi
krajowej, miasto nie może nic zro-
bić, najskuteczniejsze interwencje

będą poprzez Urząd Marszałkowski. Urzędnicy Marszałka ze zrozumieniem
przyjmują nasz bieżanowski problem, będą starali się doprowadzić do wy-
konania porealizacyjnych pomiarów na zapomnianym odcinku i następnie
wnioskować o ich uzupełnienie. Niewątpliwie w tych działaniach można także
liczyć na wsparcie Urzędu Miasta Krakowa. Ważne jest jednak, aby wszelkie
ruchy mieszkańców były skoordynowane i wspierane przez Samorząd.

PS.
Obowiązujące przepisy określają na terenach śródmiejskich miast powyżej
100 tys mieszkańców dopuszczalny poziom hałasu w porze dnia na 65 de-
cybeli, w porze nocnej 55 db. Dla zabudowy jednorodzinnnej są jeszcze
niższe tj 55 db w porze dziennej a 50 w nocnej. W tym ostatnim przypadku
należy się obawiać iż nie tylko Kolonia doświadcza przekroczenia norm aku-
stycznych. 

Stanisław Kumon

Hałasem w Bieżanów

Polder przeciwpowodziowy to nic innego jak naturalnie obniżony ob-
szar gruntu w zalewowej części doliny rzeki, najczęściej odgrodzony od
nurtu wałami. Przeznaczony jest do okresowego zalewania wodami powo-
dziowymi w czasie fali kulminacyjnej. Efekt osiągany jest przez rozlanie
wody na dużym obszarze. Zalanie polderu może następować samoczynnie
lub w sposób kontrolowany (przy pomocy urządzeń hydrotechnicznych).
Poldery przeciwpowodziowe w rozumieniu prawa wodnego są budowlami
przeciwpowodziowymi i są zaliczane do urządzeń wodnych. Właśnie taki
polder staraniem radnych i Prezydenta Krakowa został umieszczony
w Małopolskim Programie Małej Retencji. W założeniach jest to mały zbior-
nik o pojemności 68 tys m3 zajmujący powierzchnię ok. 7 ha. Jest to obra-
zowo pas ziemi o długości 1 km, o szerokości 68 m zalanej do wysokości
1 m. W porównaniu z planowanymi zbiornikami w rejonie Sandomierza na
objętość 130 ml m3 wody i zalaniem jednej z gmin w 80%, w Bieżanowie taki
problem nie występuje. Nikt nie ucierpi z powodu krótkotrwałego wy-
pełnienia niecki wodą, która po obniżeniu stanu wody w Serafin częściowo
ustąpi sama, reszta wody będzie wypompowana. Miasto na drodze poro-
zumienia finansuje powstający projekt, Urząd Marszałkowski podjął zobo-
wiązanie o sfinansowaniu samej budowy. Najprędzej roboty mogą się
zacząć w 2013 roku a ich skala uzależniona będzie od posiadanych środ-
ków finansowych. Zdajemy sobie sprawę że dotychczasowe, sfinansowane
przez Kraków i wykonane prace przy korycie Serafy nie rozwiązały pro-
blemu. Dodatkowo przeróbka koryta rzeki pod wiaduktem w ulicy Rakuś
spowodowały iż ulica przestanie być swoistym, zalewanym wielokrotnie
zbiornikiem, a ta część wody popłynie dalej. Radni Dzielnicy XII uchwałą
z marca 2012 roku wskazują na potrzebę budowy dodatkowych zbiorników

retencyjnych, dwóch na terenie Wieliczki i jednego w okolicy ul. Korepty,
przed torami kolejowymi, dla przechwytu nadmiaru wody z Drwinki. Tylko
takie kompleksowe działanie ma pozwolić na znaczące zwiększenie bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego Bieżanowa. Umieszenie planowanego
zbiornika po obu stronach Serafy niewiele zmieni w krajobrazie Bieżanowa.
Wg stanowiska biura opracowującego projekt, drzewostan ma być zacho-
wany a Bieżanów zyska nowe tereny spacerowe i rekreacyjne. Opracowa-
nie nie stoi też w sprzeczności z planowanym w przyszłości na tym terenie
„Centrum Sportu i Rekreacji”. 

Koszt wykonania zbiornika ocenia się na 13 mln zł. To znaczna kwota!
Na jej wielkość wpływa konieczność uzupełnienia prac ziemnych o małą za-
porę (o charakterze bulwarowym) a w części przelewowo-spustowej, od-
wodnienia śluzy, przepompownię i hydrauliczne domykania. Niezbędne
będą także prace energetyczne, wykonanie dojazdu od ul. Bogucickiej, lik-
widacja jednej ze studni głębinowej oraz budowa dwóch nowych ujęć.
Prace projektowe wraz z uzyskanie potrzebnych pozwoleń mają się zakoń-
czyć pod koniec roku.

Bieżanowskim radnym należy życzyć powodzenia w doprowadzenia
inwestycji do szczęśliwego finału. Jak podkreśla p. Elżbieta Matysiewicz,
radna Dz.XII, życzliwe przyjęcie tego rozwiązania będzie świadczyć o doj-
rzałości nas, mieszkańców. 

PS.
Polder tym różni się od zbiornika retencyjnego iż powstaje obok rzeki (za
obwałowaniem) a nie poprzez przegradzanie rzeki zaporą. 

Polder to nic groźnego!
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Letnie miesiące dla wielu to okres urlopów i wypoczynku, ale nie w na-
szym Klubie Seniora. Szczególnie w tym roku, dzięki pomocy finansowej
firm HEBAN i Panel System oraz Rady Dzielnicy XII, udało się zorganizować
wiele atrakcyjnych wycieczek krajowych i po naszym mieście. Ta forma in-
tegracji cieszy się w naszym środowisku największym powodzeniem, dość
powiedzieć, że prawie w każdej z nich bierze udział ok. 50 członków i sym-
patyków.

W czerwcu wybraliśmy się do Sandomierza, gdzie nasi seniorzy jeszcze
się nie zapuszczali. Z kolei w lipcu największe wrażenie wywarła wycieczka
w Pieniny, a w szczególności spływ Dunajcem.

W drugiej części lipca zrealizowaliśmy dwie wycieczki z cyklu Poznaj
swoje miasto. Wspomnijmy też o imprezie imieninowej zorganizowanej dla
13 solenizantów naszego Klubu Seniora. Wagę imprezy podniósł występ
naszego zespołu Bieżanowskie Trubadurki, który aranżowała Barbara Leś-

niak. Wspomnijmy też o warsztatach psychologicznych prowadzonych dla
seniorów w DK w Dworze Czeczów, które tym razem inaugurowały nowy
cykl pn. Osobowości.

Bez wątpienia - realizacja tak bogatego i napiętego programu działania
Klubu Seniora – jest zasługą naszego Zarządu, który odpowiednio przygo-
tował i udostępnił szerokiemu gronu członków i sympatyków udział w wy-
cieczkach krajowych i po Krakowie. Dzięki podejmowanym inicjatywom
nasza działalność cieszy się ciągle dużym zainteresowaniem.

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Krakowie Bieżanowie Starym w składzie

Lucyna Wąsik, Leokadia Tam, Krystyna Tuchowska, 
Władysława Kruszecka i Jolanta Paliś

Co dobrego w Klubie Seniora na Starym Bieżanowie

14 sierpnia odszedł od nas Pan Zbigniew Bator aktor, reżyser. publicysta, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego, instruktor 11KDH. Człowiek nie-
zwykle prawy, serdeczny, wielki społecznik, który pozostawił dla Bieżanowa nieprzemijające zasługi. Większość swego twórczego życia spędził w Bieżano-
wie, któremu oddał serce, czas i pasję społecznikowską. Łączymy się w żalu z rodziną a Pana żegnamy z wielkim smutkiem. Rozstanie jest koniecznością,
ale spotkanie nadzieją. 

W imieniu mieszkańców Bieżanowa Elżbieta Matykiewicz – radna Dz. XII.

Pożegnanie
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Wakacje w miejscu zamieszkania wcale nie muszą być nudne, jeśli spę-
dza się je z Klubem Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy
Prokocim”. Tutaj nikt nie popada w smutną rutynę, tutaj każdy bogatszy
jest o nowe doświadczenia, tutaj każdy przeżywa fascynujące przygody. 

Mimo braku dotacji z Urzędu Miasta Krakowa Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Nowy Prokocim” przy współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 117
oraz przy wsparciu Stowarzyszenia Nowy Prokocim Przyjaciele i innych
sponsorów zorganizowała Akcję „Lato w mieście 2012”. 

Tegoroczna półkolonia rozpoczęła się 2 lipca 2012 r. i trwała do
31 lipca 2012 r. Uczestniczyły w niej dzieci w wieku 7-12 lat. Wykwalifiko-
wane kadra pedagogiczna dbała o szeroki rozwój wszelkich umiejętności
każdego dziecka, przeprowadzając różnorodne zabawy i zajęcia (np. pla-
styczne – tworzenie wyjątkowego ula z niezliczoną ilością pszczół, makiety
jaskini, i innych dzieł, zawody sportowe, gry zręcznościowe, itp.). Najbar-
dziej intrygujące były jednak codzienne wycieczki. 

W Parku Edukacji Rozwojowej w Krakowie dzieci zobaczyły jak wy-
glądają domy z odległych i niekiedy zapomnianych miejsc świata (papuaski
dom na palach, afrykański, jurtę mongolską, peruwiańską chatę, indiańskie
�pi, a nawet igloo), a także uczestniczyli w ciekawych warsztatach, gdzie
poznawali jak wygląda dzień Afrykańczyka i jak żyli Indianie. W Bielsku-
Białej koloniści wkroczyli w bajkowy świat. Przemieszczając się po kolej-
nych pracowniach Studia Filmów Rysunkowych spotkali samego Bolka

i Lolka. W Parku Owadów w Zatorze przywitały dzieci imponującej wiel-
kości owady. W Rabce uczestnicy akcji „Lato w mieście” zwiedzili Muzeum
Orderu Uśmiechu oraz Muzeum Rekordów i Osobliwości. Największy
człowiek świata, olbrzymi but, mini rzeźby z jednej zapałki to tylko niektóre
ciekawostki tego wyjątkowego muzeum. Na trasie wspólnych wycieczek
znalazł się także Zamek w Niepołomicach, Średniowieczny Park Archeolo-
giczny Osada VI Oraczy w Bochni, Jaskinia Nietoperzowa w Dolinie Będ-
kowskiej, Park Miniatur w Ogrodzieńcu, Pasieka u Kiejdów w Bochni, Grota
N.M.P. z Lourdes w Porąbce Uszewskiej, Zamek w Dębnie, Zamek na Wa-
welu, Lasek Wolski, Kopiec Piłsudskiego, Park Jordana, a nawet Cinema City
z seansem „Epoka Lodowcowa”. 

Barwną paletę „zachętowskich” atrakcji dopełniają wyjścia na basen
przy ul. Kurczaba i wyjazdy na kąpielisko w Łapanowie. 

Niestety lipiec dobiegł końca, a z nim zakończyła się półkolonia. Było
to zakończenie barwne i wesołe, uświetnione występem i zabawami z Clow-
nem. I tylko chwilami można było usłyszeć smutne głosiki dzieci z prośbą,
aby półkolonia jeszcze się nie kończyła, bo z Zachętą jest fajnie i fascy-
nująco!!! Te słowa to najlepsze podziękowanie dla organizatorów i wszyst-
kich sponsorów oraz swoiste zaproszenie na kolejne akcje w klubie Kultury
„Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”.

Izabella Kowalska-Piper

WAKACYJNE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
Z KLUBEM KULTURY „ZACHĘTA”

Jak co roku Dyliniarnia przygotowała dla dzieci i młodzieży sporo wa-
kacyjnych atrakcji. Tuż po wyjeździe młodzieży licealnej z Kalifornii, gośćmi
półkolonii organizowanych przez Dyliniarnię dla dzieci z Nowego Prokoci-
mia byli tym razem studenci z Chin, Tajwanu, Wietnamu, Indonezji i  Rosji,
którzy przyjechali do Krakowa specjalnie, aby pracować „wolontaryjnie”
w Korczakowskiej Republice Dziecięcej, poznać kulturę tutejszej młodzieży

oraz ich potrzeby. Grupa pięciu wolontariuszy nie tylko organizowała wolny
czas tym, którzy nie mieli szans wyjechać poza miasto, ale czynnie włączała
się w akcje charytatywne i konkretne przedsięwzięcia. Priorytetowe plany
jakie udało się zrealizować, to między innymi kwesta w tramwajach na rzecz
dzieci chorych wymagających pomocy medycznej, pomoc w przystosowa-
niu sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 117 do nowych potrzeb edu-
kacyjnych, przeniesienie księgozbiorów i mebli stanowiących wyposażenie
szkolnej biblioteki do nowych pomieszczeń. Młodzi obcokrajowcy dzielnie
i z poświęceniem dawali z siebie wszystko, udowadniając, że praca na rzecz
dzieci jest nie tylko potrzebna ale i chwalebna.

Atrakcją dla Beneficjentów Dyliniarni były lekcje chińskiej kaligrafii,
podczas których dzieci miały okazję poznać zasady chińskiej pisowni.
W czasie wakacji kontynuowano cotygodniowe warsztaty wyrobów ręcz-
nych pod okiem kierownika Dyliniarskiej Sekcji Artystycznej. Obcojęzyczni
wolontariusze prowadzili także zajęcia z języka angielskiego przez zabawę.
Dużym zainteresowaniem cieszył się też pokaz strojów regionalnych, no-
szonych w różnych krajach podczas świątecznych uroczystości. Wolonta-
riusze przywieźli ze sobą oryginalne stroje weselne, stroje związane
z przynależnością do różnych grup społecznych lub profesji, niektóre miały
charakter religijny. Każdy strój ma oczywiście swoje znaczenie. Z ekspo-
zycją strojów związana była prezentacja mul�medialna przedstawiająca
najważniejsze informacje o każdym z krajów, a więc zwyczaje, kultura i za-
bytki. Przygotowano także pokazy gotowania zgodnie z zasadami naj-
prawdziwszej chińskiej kuchni. Wolontariusze prezentowali sporządzone
przez siebie potrawy, które tradycyjnie stanowią ich główne źródło
pożywienia. Dominowały oczywiście potrawy z ryżu, mocno pikantne 

Wakacje z Dyliniarnią
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z dodatkiem tofu, pieczone krewetki, kaczki i kurczaki. Pokaz prezento-
wano dwukrotnie i obejrzało go ponad 80 osób.

W piękne upalne dni organizowano wiele interesujących wycieczek
i zajęć na świeżym powietrzu. Oprócz zabaw i gier organizowanych na pla-
cach zabaw, dzieci miały okazję obejrzeć panoramę Krakowa z pla�ormy
widokowej zwanej popularnie balonem, przebyć rejs statkiem, odwiedzić
krakowskie muzea i zabytki. Dyliniarnia wzięła udział również w dorocznym
„Carnaval Sztuk-Mistrzów” w Lublinie, gdzie czekały jak zwykle niesamo-
wite atrakcje cyrkowe przyciągające tysiące widzów, gapiów i ulicznych

przechodniów. Święto to jest tak dużym wydarzeniem kulturalnym, że jego
zorganizowanie wymaga ściągnięcia wolontariuszy z całej Polski, a nawet
z zagranicy. Oprócz wyjazdu do Lublina Dyliniarnia miała w ofercie także
wyjazd do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie również można było przeżyć
wiele niezapomnianych chwil. Więcej informacji na www.dyliniarnia.re-
publika.pl

KRD Dyliniarnia
Tadeusz Pułczyński

W gościnnej Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu uczestnicy kolo-
nii zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Bieżanowa
nie mogli narzekać na nudę. Poza plażowaniem, brali udział w zabawach
sportowych, tanecznych, wokalnych, plastycznych. Nie zabrakło atrakcji
w postaci: wycieczki do Szczecina, wspinaczki w parku linowym, rejsu stat-
kiem, zwiedzania Fortu Anioła i Gerharda, latarni morskiej i Portu Mary-
narki Wojennej (okrętu ORP KRAKÓW).

Tekst i zdjęcia: Marta Biernat
wychowawca kolonijny

KOLONIA W ŚWINOUJŚCIU

Fundacja „Wygrajmy Siebie” ma jedną misję wyrażoną w słowach „Po-
magamy ludziom młodym w realizacji marzeń i planów tak, by w pełni wy-
korzystali swój potencjał. Dajemy wiedzę, odpowiedzialność oraz
świadomość własnych umiejętności i pasji, aby mądrze i pewnie podejmowali
realne decyzje w dorosłym życiu.” W te wakacje sporo się działo i misja or-
ganizacji była w pełni realizowana. Ta fundacja jest szczególna, bo tworzą ją
sami młodzi ludzie z terenu naszej dzielnicy, którzy z pasją i pełni pomysłów
działają na rzecz innych młodych ludzi i społeczności lokalnej. W lipcu i sierp-
niu organizowane były noce gier, ogniska oraz szereg spotkań poświęconych

tworzeniu przez młodzież gry planszowej o Bieżanowie – „Bieżanów wczoraj
i dziś” . To autorski pomysł młodych ludzi, którzy w ten sposób chcieli włączyć
się w Jubileusz 800-lecia Bieżanowa. Kulminacyjnym punktem w te wakacje
dla młodzieży fundacyjnej był wyjazd do Berlina w ramach projektu „Stolice
Europy”, gdzie doszło do spotkania w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polski
w Berlinie. Ostatnią w wakacyjnej działalności Fundacji była gra miejska na
krakowskim Kazimierzu. Fundacja jest również partnerem książki „18 cudów
Krakowa według młodzieży” realizowanej przez grupę „Młodzi dla Krakowa”.
Dzięki wakacyjnemu zastrzykowi energii, zwarci i gotowi spoglądamy na na-
stępne projekty m.in. wielką gra planszową o naszym mieście czy projekt
,,młodzi starszym – starci młodym, kto da więcej?”

Konrad Chlebda

Wakacje z Fundacją ,,Wygrajmy Siebie”



Nowy Prokocim 
• Sklep „Rarytas ” - ul. Ściegiennego
• Przychodnia – ul. Teligi 8 
• SM Nowy Prokocim – ul. Kurczaba 25
• Kościół Miłosierdzia Bożego – u. Kurczaba 5
• Punkt Totolotka – Plac Targowy
• „Trafica” – ul. Teligi 1
• Bloki przy ul. Lilii Wenedy i Jerzmanowskiego
• Biuro przy Orliku – ul. Jerzmanowskiego 4
• Firma MJN – ul. Teligi 34 D
• Sklep spożywczy przy ul. Republiki Korczakowskiej 11

Stary Prokocim i Kozłówek
• Okolice Rynku sklep „Leviatan” i sklep muzyczny
• Siedziba SM „Na Kozłówce”
• Kaplica OO. Augus�anów
• Biblioteka – ul. Spółdzielców 3 
• Przychodnia Zdrowia na Kozłówce
• Wypożyczalnia DVD „Tip Top”

Nowy i Stary Bieżanów
• Kiosk przy Deptaku – ul. Aleksandry 3 
• ZSO nr 12
• Dwór Czeczów
• Fryzjer – ul Ćwiklińskiej
• Sklep Spożywczy centrum Starego Bieżanowa
• Fryzjer – ul. Stacyjna
• Piekarnia – ul. Bieżanowska
• Kościół – ul. Popiełuszki

• Przychodnia Zdrowia – ul Popiełuszki
• Sklep przy ul. Pruszyńskiego
• Sklep przy ul. Złocieniowej
• Kiosk Ruchu koło Drożdżowni
• Kościół Najświętszej Rodziny – ul. Aleksandry 1
• Przychodnia Zdrowia – ul. Heleny 2
• SM Nowy Bieżanów
• Biblioteka – ul. Aleksandry
• Dom Kultury SM „Nowy Bieżanów”
• Kiosk przy Deptaku (koło Biedronki)
• Kiosk przy ul. Mała Góra 16 i Aleksandry 23
• Przedszkole Samorządowe nr 176

Złocień
• Spółdzielnia mieszkaniowa „Śniezka”
• Przychodnia
• Sklepy osiedlowe

Rżąka
• Mini market „Oleńka”
• Sklep wielobranżowy „Kak”
• Zakład fryzjerski „Anna”
• Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny
• Zespół Szkół Nr 15
• Sklep „Zielony Smok”
• Sklep „ABC”
• Przychodnia
• AVITA Anna Baster przy ul. Schweitzera 13

Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”Spis Treści 
Wydarzyło się.............................................. str. 2

Rada i Zarząd Dzielnicy XII serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na koncert „Mietka Szczeniaka”. Koncert odbędzie się 29.09.2012 o godzinie
19:30 w „Sanktuarium Najświętszej Rodziny” w Krakowie przy ul. Aleksandry 1. Bezpłatne zaproszenia będą do odbioru w siedzibie Rady Dzielnicy XII od dnia
20.09.2012. Po koncercie odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz stypendiów dla uzdolnionej młodzież z Bieżanowa.

Organizatorzy Koncertu  

Zaproszenie Na Koncert

Dom Kultury Podgórze Parafia 
Najświętszej Rodziny

Rada Dzielnicy XII 
Biezanów – Prokocim

ZSO Nr 12


