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Sekretariat przyjmuje:
 Poniedziałek  1200–1500

 Wtorek  1400–1700

 Środa  1200–1500

 Czwartek  1200–1500

 Piątek  1200–1500

Dyżury Członków Zarządu:
 Przewodniczący:
 ZBIGNIEW KOŻUCH
 – piątek 1000–1200

 Z-ca Przewodniczącego:
 RAFAŁ BUCHELT
 – wtorek 1630–1830

 Członkowie Zarządu:
 WIESŁAW MARKOWICZ
 – środa 1600–1700

 JANUSZ ZADWÓRNY
 – poniedziałek 1100–1200

 AGATA GWIAZDA
 – czwartek 1700–1800

Dyżury Radnych Miasta Krakowa:
 GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA
 – piątek 1000–1100

 ANNA MROCZEK
 – 1 i 3 czwartek miesiąca 1800–1900

Dyżury Straży Miejskiej
w Radzie Dzielnicy XII:
każdy 1 wtorek miesiąca 1600–1700

 W dniu 7 czerwca br. w ZSO nr 15 odbył się 
festyn „Dzień Zdrowia”, który był podsumowa-
niem całorocznej realizacji Szkolnego Programu 
Edukacji Zdrowotnej. W budynku szkoły obej-
rzeć można było wystawę prac uczniów zwią-
zanej z tematyką prozdrowotną,  filmy doty-
czące właściwego odżywiania oraz oddać krew 
w   mobilnym punkcie krwiodawstwa. Podczas 
imprezy czynny był punkt konsultacyjny diete-
tyka oraz stanowisko ze zdrową żywnością.
 Pogoda dopisała, mieszkańcy osiedla 
również. Była to pierwsza od kilku lat impreza 
osiedlowa zorganizowana z takim rozmachem. 
Scena brzmiała muzyką, występami uczniów 
SP 157, cheerleaderkami z Domu Kultury „Dwór 
Czeczów” i grupy tanecznej Gimnazjum nr 33. 
W atmosferę zabawy, śmiechu i ruchu wprowa-
dzili nas tanecznym krokiem Dyrektor ZSO nr 15 
Pani Danuta Kohut oraz niesamowity konferan-
sjer Pan Mariusz Kurantkiewicz. Przez cztery go-
dziny zabawy pełnej ruchu przy różnorodnych 
stanowiskach sprawnościowych, degustacjach 
owoców i soków, uczniowie oraz ich rodzice 
a   czasami i dziadkowie zdobywali punkty, któ-
re pozwoliły wybrać najbardziej aktywną klasę. 
Zwycięzcami zostali uczniowie klasy 3b, którzy 
dzięki sponsorowi otrzymali bezpłatne wejście 
na basen Com-Com Zone przy ulicy Kurczaba 29.
 Duże zainteresowanie karuzelą, dmuchaną 
zjeżdżalnią, trampolinami i pozostałymi dzie-
sięcioma stanowiskami z zabawami ruchowymi 
pozwalają stwierdzić, że dobór atrakcji był wła-

Festyn rodzinny – Dzień Zdrowia w ZSO 15

Dni Otwarte Magistratu

 Jak co roku w Urzędzie Miasta Kra-
kowa odbyły się Dni Otwarte Magistratu. 
Udział w nich wzięła również Rada Dziel-
nicy XII Bieżanów – Prokocim. Na przy-
gotowanym stanowisku przedstawiono 
fotografie z bieżących i zrealizowanych 
inwestycji sportowych, a także ciekawe 
miejsce do zobaczenia. 

ściwy. Zmęczeni zabawą mogli odpocząć w  ka-
wiarence prowadzonej przez Radę Rodziców 
oraz niezastąpioną Panią Basię, smakując wspa-
niałych drożdżówek oraz dietetycznych ciaste-
czek upieczonych przez naszych wspaniałych 
Rodziców. Wspólny fitness, zabawa muzyczno-
-ruchowa i tańce przy muzyce irlandzkiej gra-
nej przez zespół Banshee doskonale wszystkich 
zintegrowały. Okazało się że nauczyciele naszej 
szkoły to nie tylko wymagający specjaliści, ale 
również chętne do zabawy ze swoimi uczniami 
osoby. Na zakończenie festynu rozdane zostały 
nagrody dla laureatów szkolnych konkursów 
prozdrowotnych realizowanych w bieżącym 
roku szkolnym.
 Serdecznie dziękujemy Radzie Dzielnicy, 
Radnemu Panu Januszowi Zadwórnemu, rodzi-
com z Rady Rodziców i pozostałym sponsorom. 
Mamy nadzieję, że za rok również będziemy 
mogli równie wspaniale bawić się na festynie 
rodzinnym w ZSO nr 15.

Małgorzata Bartczak
Koordynator Szkolnego Programu Edukacji 

Zdrowotnej

Majówka
 W sobotę 31 maja 2014 roku  pogoda na 
szczęście zrobiła wyjątek, przestał padać deszcz 
a na niebie pojawiło się słońce. W ogrodzie Filii 
Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I .Gałczyń-
skiego przy ul. Na Wrzosach 57 miała miejsce 
Prokocimska Majówka Rodzinna, na której 
najważniejszym wydarzeniem były występy 
przedszkolaków – laureatów Artystycznego 
Turnieju Przedszkoli Dzielnicy XII oraz Konkur-
su Piosenek ze Starego Śpiewnika „Rodzina 
Tralalińskich”. Nagrody i dyplomy najlepszym 
wykonawcom wręczyli – przewodniczący Rady 
Dzielnicy XII  Zbigniew Kożuch wraz z radnym 
Tomaszem Guzikiem oraz dyrektor MDK Teresa 
Grzybowska wraz z zastępcą Małgorzatą Czub.
 Repertuar prezentacji był różnorodny – 
piosenki, tańce, spektakle. Publiczność z wiel-
kim aplauzem  przyjmowała małych artystów   
z wielu przedszkoli  Krakowa  i okolicznych 
miejscowości. W imprezie uczestniczyło ponad 
400 osób. Dużym powodzeniem  wśród dzie-

ci cieszyła się trampolina i dmuchana wielka 
zjeżdżalnia oraz kącik plastyczny. W plebiscycie 
publiczności, podobnie jak w roku ubiegłym, 
zwyciężyło Samorządowe Przedszkole nr 87. 
Dopiero po południu, po zakończeniu imprezy 
zaczęło się chmurzyć. Na tegorocznej Majówce 
pogoda dostosowała się do atmosfery i klimatu 
imprezy – było cieplutko i słonecznie.

Danuta Czopik
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Konkurs plastyczny
 W Przedszkolu nr 87 „Lajkonik”, ul. Spółdzielców 7 w Krakowie w sobo-
tę 17.05.2014r. odbyła się VIII edycja małopolskiego konkursu plastycznego 
„Z Lajkonikiem po Krakowie”. Honorowy patronat i sponsoring objęły: Rada 
Dzielnicy XII, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce”, Teatr Groteska, 
Teatr Otwarty w Krakowie, Bliżej Przedszkola,  Sala Zabaw dla Dzieci Smy-
koland, Wydawnictwo Znak, Wydawnictwo Skrzat, Dom Chleba, Pawilon 
Handlowy Lider. Wszystkim, którzy pomogli ugościć oraz nagrodzić uczest-
ników konkursu serdecznie dziękujemy.
 W konkursie wzięło udział 15 przedszkoli i 2 szkoły podstawowe. W  su-
mie było 54 uczestników. Dzieci zgodnie z regulaminem wykonały prace 
plastyczne na temat: „Śladami krakowskich zabytków”. Każdy uczestnik miał 
45 minut na wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną. Powstały pięk-
ne prace plastyczne wykonane: farbami, kredkami, collage.

IV miejsce beniaminka
 Wahania formy, kontuzje i bramki tracone w ostatnich minutach 
meczów – te czynniki zadecydowały, że piłkarze KS Kolejarza Prokocim 
zakończyli sezon Ligi Okręgowej na IV miejscu. Wykluczając nieszczęśli-
we zdarzenia, drugie miejsce stałoby się faktem.

Dzień Dziecka w Nowym Prokocimiu
 W tym roku  Stowarzyszenie  Nowy Prokocim „Przyjaciele” oraz Klub  
Kultury „Zachęta” zaprosiły   najmłodszym mieszkańcom osiedla „ Nowy 
Prokocim” do świętowania Dnia Dziecka   na basen przy ul. Kurczaba. Zaba-
wy  w których wzięło udział 47 dzieci były przygotowane oraz prowadzo-
ne przez instruktorów Com-Com Zone Prokocim.   Dzieciom,   opiekunom 
jak również organizatorom  bardzo spodobał się pomysł    zorganizowania   
święta w innych  niż w ubiegłych latach warunkach. Organizatorzy na proś-
bę dzieci oraz rodziców będą częściej organizować wyjścia  na basen i to  
nie tylko z okazji  dnia dziecka. Następne okazje do odwiedzania basenu 
już niedługo  będą miały dzieci, które będą uczestniczyć  w organizowanej 
od wielu lat  Akcji „Lato w Mieście” 2014  przez  Klub Kultury „Zachęta” S.M. 
Nowy Prokocim   przy finansowym wsparciu  Stowarzyszenia „Przyjaciele”.

Lasota Mieczysław 

Festyn „Rodzina to my” w  Przedszkolu nr150
 W dniu 14.06.2014 r w ogródku przedszkolnym odbył się VIII Fe-
styn Rodzinny „Rodzina to my”. W zaproponowanym  programie go-
ście mogli zobaczyć: występy artystyczne dzieci, zawody sportowo 
rekreacyjne, park rozrywki dla dzieci jak również poznać wyniki  kon-
kursu plastycznego „Z rodziną czuję się bezpiecznie”. Można było  wy-
losować wiele cennych nagród -niespodzianek  w loterii fantowej jak 
również skosztować kiełbaskę z grilla oraz  tradycyjnie doskonałych 
wypieków jakie zawsze są serwowane na festynach w przedszkolu 
150. Patroni  oraz sponsorzy  festynu  to Rada Dzielnicy XII i Stowa-
rzyszenie Nowy Prokocim ”Przyjaciele”. 

Mieczysław Lasota

 Pierwszy sezon dla beniaminka jest zawsze trudny. Podstawowym 
celem jest zawsze walka o bezpieczne przetrwanie sezonu. W przypadku 
drużyny prowadzonej przez trenera Grzegorza Kmity, to zadanie zostało 
wykonane już na początku sezonu. Po 8 kolejkach KS Kolejarz Prokocim 
zajmował drugie miejsce w tabeli, będąc jedną z dwóch drużyn bez po-
rażki. Pierwsza pełna strata punktów nastąpiła w meczu z Proszowianką 
Proszowice, która w ostatecznym rozrachunku zajęła I miejsce awansując 
do IV ligi. Koniec rundy jesiennej drużyna zakończyła na II miejscu. Runda 
wiosenna to wahania formy. Dobre mecze przeplatywały słabe. Druży-
na potrafiła wygrać 3 mecze z rzędu, po czym w kolejnych nie strzelając 
bramki. Kontuzje oraz mecze przegrane w końcówkach zadecydowały, 
że koniec sezonu zakończony został na IV miejscu. W 22 spotkaniach 
Ligi Okręowej, grupy Kraków II, drużyna KS Kolejarz Prokocim zdobyła 
39 punktów, wygrywając 11 spotkań, remisując 6 i ponosząc 5 porażek. 
Zawodnicy strzelili 54 bramki, tracąc 34. 
 Abstrahując od wszelkich czynników losowych oraz wynikach dru-
żyny na początku sezonu, IV miejsce w pierwszym sezonie po 10 latach 
przerwy od Ligi Okręgowej należy uznać za sukces. Kolejny sezon to 
kolejne wyzwania sportowe ale także organizacyjne. Trwają procedu-
ry związane z zakupem i montażem nowej trybuny dla 150 widzów, co 
jest jednym z wymogów licencyjnych. Sezon 2014/2015 rozpocznie się 
w  sierpniu. Wspierajmy naszą lokalną drużynę poprzez pojawianie się na 
meczach!

Konrad Spryńca
Radny Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

 Jury, w składzie: dyrektor Przedszkola „Lajkonik” Elżbieta Wącław, dy-
rektor Teatru Otwartego – Dariusz Cywka oraz Agnieszka Solarczyk- plastyk, 
dokonało oceny prac i wyłoniło zwycięzców.  
 I miejsce zdobyła Emilia Adamczyk ze SP nr 123 w Krakowie, II   miejsce 
Pola Bartkowska z Przedszkola nr 123 w Krakowie a III  miejsce Anna Krzy-
worzeka z Przedszkola nr 14 w Krakowie. Jury przyznało także 10 wyróżnień 
specjalnych.
 Laureaci i każdy uczestnik konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody. W czasie obrad jury dzieci zostały zaproszone na herbatkę i cia-
steczka. Konkurs uświetnił występ zespołu dzieci z grupy III i IV „Małe Lajko-
niki” z programem pt. „Hej na krakowskim rynku”.
 To był bardzo udany dzień, dzieci radośnie żegnały się z naszym przed-
szkolem. Za rok znów spotkamy się na następnej edycji konkursu.

Łucja Filipek
Elżbieta Bielak
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Impreza plenerowa na Kozłówku

Finał programu „Z Prawem na TY”

 W dniu 23 czerwca 2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr  15 w Krakowie przy ul. Rydygiera 20 odbył się finał programu prewen-
cyjno-edukacyjnego „Z prawem na Ty”. Finał został poprzedzony cyklem 
szkoleń w klasach II i III szkół gimnazjalnych znajdujących się w Dzielnicy 
XII Bieżanów-Prokocim. Łącznie w programie wzięło udział 856 uczniów. 
Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące prawa karnego, procedur 
przy tym występujących, wybranych elementów prawa o ruchu drogo-
wym, a także szeroko rozumianej problematyki przestępczości nieletnich. 
 Najlepszym finalistą okazała się Maja Korczyńska reprezentują-
ca Gimnazjum nr. 32 przy ul. Żabiej 20. Drugie miejsce zajęła Barbara 
Greggio reprezentująca Gimnazjum nr. 30 przy ul. Telimeny 9 w  Kra-
kowie a trzecie miejsce zajął Maciej Bernacki z Gimnazjum nr. 29 przy 
ul. Aleksandry 17. Finaliści oprócz dyplomów wywalczyli atrakcyj-
ne nagrody ufundowane przez Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny 
Dzielnicy XII Miasta Krakowa. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali 
certyfikaty uczestnictwa w konkursie. 
 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy uczestnikom uda-
nych wakacji.

 W niedzielę 15 czerwca na Kozłówku odbyła się X Rodzinna Im-
preza Plenerowa. Główny organizator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na 
Kozłówce”, przygotował wiele atrakcji dla małych i dużych mieszkań-
ców osiedla. Dzięki sponsorom i partnerom akcji już od 10 rano moż-
na było uczestniczyć w zawodach sportowych na boisku Publicznego 
Gimnazjum „Kostka”. Tuż przed 13 na estradzie rozpoczęły się występy 
dzieci i młodzieży z okolicznych szkół i przedszkoli oraz Centrum Kul-
tury Na Kozłówce. Dreszczyk emocji wywoływał również pokaz walk 
jiu-jitsu. Teren festynu wypełniały kolorowe stragany z pysznymi prze-
kąskami i napojami oraz cieszące się ogromnym powodzeniem wesołe 
miasteczko. Krakowska Orkiestra Staromiejska zagrała znane utwory 
muzyki klasycznej i filmowej tańcząc i bawiąc jednocześnie widownię. 
W zabawie przy wtórze zespołu „Divertimento” uczestniczyli wszyscy 
mieszkańcy osiedla. Nie zabrakło najnowszej muzyki rozgrywkowej 
i  starych dobrych przebojów.
 Tegoroczny festyn miał szczególny charakter. Oprócz wspaniałej 
rozrywki miało tam również miejsce wydarzenie bardzo podniosłe. 
Było nim przyznanie przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego najwyż-
szego odznaczenia nadawanego w naszym mieście – orderu Honoris 
Gratia na rzecz ojca Pawła Brożyniaka - dyrektora Gimnazjum Jezuitów 
KOSTKA. Wnioskodawcą nadania ojcu Pawłowi tego odznaczenia były 
władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”. Trzeba to bowiem 
jasno powiedzieć, że ojciec Paweł uratował gimnazjum na terenie 
osiedla i to dzięki niemu szkoła wspaniale się rozwija, a miejsce w niej 
jest marzeniem bardzo wielu młodych ludzi. Życzymy ojcu Pawłowi 
wielu sukcesów w dalszym rozwijaniu szkoły, która daje dobrą eduka-
cję, wychowuje w poszanowaniu tradycyjnych wartości chrześcijań-
skich i jest wspaniałym ambasadorem Kozłówka na terenie Krakowa.

Wernisaż dziecięcych prac w Zachęcie

 W dniu 12 czerwca 2014 r. w Klubie Kultury S.M. „Zachęta” Nowy 
Prokocim  odbył się uroczysty wernisaż prac  dzieci uczęszczających 
na zajęcia plastyczne w roku szkolnym 2013/2014 pod kierunkiem 
pani Angeliki Galus. 

Klub Kultury „Zachęta”

 Stadion KS Baszta to kolejny obiekt sportowo-rekreacyjny 
w  Dzielnicy XII, który został wyremontowany dzięki środkom Gmi-
ny Miejskiej Kraków. 27 czerwca, w piątek na terenie klubu, przy 
ul.   Mała Góra, uroczyście otwarto nowe boisko wielofunkcyjne 
i  boisko do piłki nożnej. W wydarzeniu wziął udział Prezydent Mia-
sta Krakowa Jacek Majchrowski
 Budowa boisk i zaplecza, remont trybuny oraz inne niezbędne 
prace podnoszące standard i funkcjonalność kompleksu sportowe-
go KS Baszta kosztowały w sumie prawie 1 364 000 zł.
 Na boisku piłkarskim o wymiarach 32,10x52m położono 
sztuczną trawę, natomiast boisko wielofunkcyjne (19,10x34,10m) 
ma nawierzchnię poliuretanową. Obiekt dysponuje zapleczem 
socjalno-szatniowym, czyli parterowym budynkiem modułowym 
o  powierzchni użytkowej ok. 71 m kw. z instalacjami: wodno-kana-
lizacyjną i elektryczną oraz wentylacją mechaniczną.
 W ramach inwestycji wykonano: drenaż obydwu boisk wraz 
ze studzienkami i kanalizacją deszczową, ogrodzenie systemowe 
boiska i bramę wjazdową. Przygotowano rampę dla osób niepełno-
sprawnych, wybrukowano drogi i chodniki. Wyremontowano trybu-
nę.
 Boiska zostały wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęt: 
w   zestawy do koszykówki (tablice, kosze z siatkami) i siatkówki 
(słupki wraz z siatką) oraz bramki do piłki nożnej. Zamontowano 
piłko chwyty. Wykonawcą prac był Zakład Remontowo-Budowlany 
JURA z Wolbromia.

Wielkie otwarcie
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 W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, tematem wiodącym był Budżet 
Obywatelski. Mieszkańcy spotykali się z radnymi na swoich osiedlach 
i   poznawali idee oraz zagadnienia związane z budżetem. Budżet par-
tycypacyjny umożliwia  każdemu mieszkańcowi, a także organizacjom 
współdecydować o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. 
To właśnie mieszkańcy będący bezsprzecznie najlepiej zorientowani 
w   potrzebach Dzielnicy XII nadesłali ponad 30 projektów, które będą 
weryfikowane do 20 sierpnia 2014 roku. W miarę postępowania prac 
przy projektach,  będziemy na bieżąco informować o ich wynikach 
w  naszej dzielnicowej gazetce .Dziękujemy wszystkim za zainteresowa-
nie, a  szczególnie tym, którzy opracowali i nadesłali projekty. Trzymamy 
kciuki za powodzenie akcji i zwycięstwo projektu  satysfakcjonującego 
wszystkich. 

Radna Dzielnicy XII Elżbieta Matykiewicz

 Jednym z bardzo poważnych problemów jest coraz mizerniejsza 
kondycja służby zdrowia, a w tym postępująca likwidacja gabinetów spe-
cjalistycznych w naszej 63- tysięcznej Dzielnicy XII.  Na zwołanym w tej 
sprawie spotkaniu w Radzie Dzielnicy w dniu 3 czerwca 2014 roku , przy 
udziale Radnej Sejmiku Małopolskiego i równocześnie przewodniczącej 
Komisji Zdrowia w tymże Sejmiku  lek med Małgorzaty Radwan-Balla-
dy, członków Zarządu RD, Przewodniczącego Komisji Zdrowia p. Jaro-
sława Chodorowskiego i pozostałych radnych, starano się znaleźć choć 
częściowe rozwiązanie problemu. Wstępnie dyskutowano o możliwości 
przywrócenia usług mammograficznych w Przychodni przy ul. Teligi , jak 
i o zlikwidowanym gabinecie ginekologicznym w Przychodni przy ulicy 
Heleny. W drugiej pod względem zaludnienia dzielnicy Krakowa, tego 
typu decyzje są tragiczne w skutkach. Dołożymy wszelkich starań, by po-
prawić istniejący stan rzeczy.

Trener Ryszard Rybak i Żaki !
 Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przy-
jaciele” na mocy podpisanego porozumienia 
o   współpracy z Klubem Sportowym Kolejarz 
„Prokocim”  w miarę swoich możliwości   wspo-
maga szczególnie najmłodszych zawodników, 
którzy  trenują oraz rozgrywają swoje mecze 
na boisku Orlika przy ulicy Jerzmanowskiego. 
Między innymi corocznie drużyna „Żaczków” 
jest przez nas zapraszana na Mikołajki do Za-
chęty i    te  dobre kontakty tak z  drużyną jak 

i  z jej  opiekunami będziemy utrzymywać. Zo-
staliśmy na dzień 24 czerwca zaproszeni  przez 
opiekunów   oraz rodziców na  uroczyste pod-
sumowanie dwuletniego cyklu  szkolenia „Żacz-
ków”.Wysłuchaliśmy informacji trenera  Rybaka  
o   przebiegu okresu szkoleniowego w    tych 
dwóch latach jak również o  tym że 13 zawod-
ników z jego drużyny w najbliższym czasie 
rozpocznie treningi z nowym trenerem w wyż-
szej kategorii wiekowej. Zawodnicy otrzymali 

Budżet Obywatelski

Spotkanie o służbie zdrowia

medale oraz pamiątkowe  koszulki od Stowa-
rzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”. Młodzi 
zawodnicy   odśpiewali  trenerowi Ryszardowi 
Rybakowi sto lat a po  wręczeniu pamiątkowego 
pucharu podziękowali wspólnie z rodzicami  za 
troskliwą opiekę  oraz za to że był nie tylko tre-
nerem ale również   opiekunem którego rola nie 
kończyła się na boisku ale starał się swoim pod-
opiecznym  zawsze wpajać aby nauka  nie była 
zaniedbywana kosztem piłki . Dla nas  wizyta  na 
Orliku  była  również  okazją do złożenia gratu-
lacji  trenerowi Ryszardowi Rybakowi z okazji 
65 lat spędzonych w jednym Klubie Kolejarz 
Prokocim jak również  ukończenia  w tym roku 
75 lat. Szacownemu jubilatowi Prezes Stowarzy-
szenia ”Przyjaciele” Mieczysław Lasota odczytał 
list gratulacyjny w którym w imieniu wszystkich 
członków podziękował  za aktywną i efektywna 
działalność na terenie Prokocimia, Dzielnicy XII 
oraz całego Krakowa, wręczyliśmy również  pa-
miątkowy puchar  z dedykacją :
 „ Trenerowi Ryszardowi Rybakowi „Łowcy ta-
lentów”  z okazji 75 lecia urodzin oraz 65 lat spę-
dzonych w jednym klubie „Kolejarz Prokocim” od 
Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”
 Na zakończenie kierownik drużyny p. Marze-
na Kochan pokroiła wspaniały tort w kształcie bo-
iska piłkarskiego, którym poczęstowała  zawodni-
ków, trenerów, rodziców oraz zaproszonych gości. 

Marek Lelo
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 Trwa przetarg na wykonawcę polderu przy 
ulicy Drożdżowej. Jest  to największy obiekt 
z   5-ciu zaplanowanych na terenie  Bieżanowa 
i Wieliczki. Powstanie tego  zbiornika , prze-
znaczonego na awaryjne gromadzenie wody, 
jest dla  Bieżanowa podstawą do w miarę spo-
kojnej egzystencji. Oczywiście funkcja ochrony 
przeciwpowodziowej tego miejsca jest prio-
rytetowa. Ale równocześnie pamiętamy o za-
planowanym w sąsiedztwie ośrodku sportowo 
– rekreacyjnym, o którego budowę będziemy 
zabiegać. Wspieramy też wszelkie inicjatywy 
związane z rekreacją i sportem, lecz piętrzące się 
na każdym kroku problemy, towarzyszące po-
wstawaniu zbiornika sprawiły, że to rozpoczęcie 
jego budowy ma bezwzględnie znaczenie wio-
dące. Wszelkie ingerencje tak w projekt, jak i fi-
nanse  związane ze zbiornikiem,  zagrażały jego 
powstaniu i dopiero całkowite ustabilizowanie 
sytuacji pozwoli na realizację  dodatkowych pla-
nów. Przykładem na niełatwą realizację nawet 
takich „drobiazgów” jak wykoszenie trawy na 
wałach rzeki Serafy, było wielotygodniowe za-
bieganie o to. Istotne, że zostały wykoszone.
 Do końca czerwca br. ma być ostatecznie 
naprawione pobocze w ulicy Jaglarzów. Pomimo 
moich ponad 3-letnich starań o budowę chodni-

Aktualności Stary Bieżanów
ka, realizacja pozostaje na dzień dzisiejszy niere-
alna. Pochylenie ulicy w kierunku przeciwnym niż 
rów  melioracyjny, uniemożliwia odprowadzenie 
wody opadowej. Podniesiony chodnik  „utopi” 
sąsiadujące z nim posesje. Nie przez wszystkich 
akceptowane też jest obowiązkowe  sezonowe 
odśnieżanie. Korekta pobocza ma być wykonana 
w ramach napraw gwarancyjnych, tytułem rekla-
macji wadliwie wykonanej pracy.
 Jak w każdym gospodarstwie tak i w na-
szym osiedlu ciągle pozostaje mnóstwo do zro-
bienia. Wiele miejsc w 802-letnim Bieżanowie 
wymaga renowacji, sporo też czeka na nowe in-
westycje. Z głęboką troską myślę o  obu naszych 
pomnikach. Tak ten w centrum Bieżanowa, jak 
i ten na Wzgórzu Kaim wymagają gruntownej 
renowacji. Wzniesiony w 1935 roku Pomnik Pod 
Orłem z funduszy Legionistów i obywateli nasze-
go osiedla, upamiętnia Bieżanowian  poległych 
w czasie  I i II-giej Wojny Światowej, w tym Żydów 
zamieszkałych w Bieżanowie. Przyszłoroczny 
Jubilat skromnie czeka na renowację. Drugi Se-
nior powstały w 1915 roku stoi na Wzgórzu Kaim 
i   upamiętnia miejsce zatrzymania wojsk rosyj-
skich w czasie walk w 1914 roku. Rok po odpar-
ciu Rosjan powstał pomnik odsłonięty przez ów-
czesnego Prezydenta Miasta Krakowa Juliusza 

Leo i poświęcony przez biskupa krakowskiego 
Księcia Adama Sapiehę. Tak wartość historyczna, 
jak i niepowtarzalny widok spod pomnika to tyl-
ko niektóre argumenty biorące go w szczególną 
ochronę. Nie pozwólmy mu popaść w ruinę.
 Marzy się nam Bieżanowianom, aby wła-
śnie rozpoczynając na Wzgórzu Kaim pieszą lub 
rowerową wędrówkę , dalej wzdłuż rzeki Serafy 
dotrzeć do wałów wiślanych. Wstępny projekt 
tego pomysłu rozpoczęliśmy już realizować 
w  trakcie Jubileuszu 800-lecia Bieżanowa , przy 
współudziale studentów  Wydz .Architektury 
Politechniki Krakowskiej. Myślę, że najbliższy 
rok  będzie dobrym czasem na dopracowanie  
projektu i zgłoszenie go do programu miejskiej 
transzy funduszu obywatelskiego na rok 2015. 
Projekt jest wspaniały, lecz koszt jego realiza-
cji  nawet nie koresponduje z funduszem Rady 
Dzielnicy. Również w ramach współpracy ze stu-
dentami Architektury  podjęto temat renowacji 
Dworca Kolejowego w Bieżanowie. Zważywszy 
jednak  ilość spółek kolejowych i marazm tam 
panujący , dość długa to droga do celu. Nie 
będziemy się jednak poddawać, podobnie jak 
w  sprawie rowów melioracyjnych  zniszczonych 
przez kolej ponad 2 lata temu.

Radna Dzielnicy XII Elżbieta Matykiewicz

 Zorganizowany przez KS „Bieżanowianka”, 
pod  kierownictwem prezesa Pana Zygmun-
ta Szewczyka.  Turniej trwał  dwa tygodnie, 
a udział brało 16 drużyn, podzielonych na 
dwie   grupy wiekowe. Patrząc na zmagania 
młodych zawodników, ich zapał i radość ze 
sportowych sukcesów, a dodatkowo na dumę 
rodziców i  doskonałą zabawę dopingują-
cych  NAPRAWDĘ WARTO BYŁO. Czas, praca 
i  ogromne zaangażowanie dzieci, ale i dyrekcji 
szkół, nauczycieli, rodziców i samego Prezesa 
p. Zygmunta Szewczyka dały wspaniały efekt. 
Dziękujemy, duże brawa i prosimy o więcej. 
Klub zbliża się do  sędziwej 90-tki [rok założe-
nia 1925] i bohatersko stara się przezwyciężać 
piętrzące się przed nim trudności. Prosimy 
o  wsparcie wszystkich Bieżanowian tak finan-
sowe, jak i logistyczne. Nie pozwólmy upaść 
Klubowi w przededniu jego Jubileuszu.
 We wtorkowym (24.06) finale turnieju 
wzięło udział 8 drużyn z których ostatecznie 
zwyciężyła klasa VI B. Drugie miejsce przypa-
dło klasie V B, a trzecie VI A. Najlepszym strzel-
cem okazał się Kamil Krzyżkowski. Wielkie 
gratulacje dla wszystkich zawodników biorą-
cych udział w Turnieju, podziękowania dla po-
zostałych małych i dużych kibiców za doping, 
wszystkim za piękną sportową postawę. Preze-
sowi, działaczom i Klubowi życzymy kolejnych 
100 lat w świetnej sportowej kondycji.

Turniej Piłkarski 
dla Dzieci
 „Mundial

w Bieżanowie” 
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 W środę 25 czerwca 2014 roku podczas 
sesji Rady Miasta Krakowa, odbyło się pierw-
sze czytanie projektu ,,Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go  Miasta Krakowa”. Do Studium Rada Dzielni-
cy XII, oraz ,,Komitet Mieszkańców Dzielnicy XII 
Bieżanów- Prokocim, dla Ochrony i Zagospo-
darowania Terenów Zielonych”,  zgłosili kilka 
uwag. Najważniejsza z nich dotyczyła terenu 
w parku Aleksandry przy ul. Jerzmanowskiego, 
który w ,,Studium” został przeznaczony pod za-
budowę wielorodzinną. Rada Dzielnicy XII oraz 
Komitet Mieszkańców, wnioskowali o zmianę 
przeznaczenia tego terenu na zieleń publiczną. 
Uwaga ta nie została uwzględniona. W środę 
25   czerwca podczas spotkania z prof. Jackiem 
Majchrowskim prezydentem miasta Krakowa, 
zostało mu wręczone pismo podpisane w imie-
niu mieszkańców przez Grażynę Fijałkowską- 
radną miasta Krakowa i Dzielnicę XII, Zbigniewa 
Kożucha- przewodniczącego Rady Dzielnicy XII, 

Wiadomości dla mieszkańców
- Co dalej z Parkiem Aleksandry ?

oraz Wiesława Zająca- przewodniczącego Komi-
tetu Mieszkańców, o następującej treści:  
 ,,W imieniu Rady Dzielnicy XII Bieżanów- 
Prokocim, mieszkańców Nowego Prokocimia, 
Nowego Bieżanowa i Zielonego Wzgórza, 
zwracamy się do Pana Prezydentem z prośbą 
o uwzględnienie uwagi do ,,Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Krakowa”, złożonej przez 
Radę Dzielnicy XII oraz ,,Komitet Mieszkańców 
Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim,  dla Ochrony 
i Zagospodarowania Terenów Zielonych”,  tak 
aby półhektarowa działka zlokalizowana w  Par-
ku Aleksandry, przy ulicy Jerzmanowskiego, 
a  przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną 
( w środku parku mogą stanąć dwa 12 piętrowe 
bloki), została przeznaczona pod zieleń publicz-
ną. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiąże się to 
z koniecznością wykupu działki przez miasto od 
właściciela, jednak uważamy że ochrona tere-
nów zielonych, których ciągle ubywa jest prio-

rytetem.  Na osiedlach Nowy Prokocim, Nowy 
Bieżanów i Osiedlu Zielone Wzgórze mieszka 
ponad 30 tysięcy mieszkańców. Piękniejący 
z  roku na rok staraniem Rady Dzielnicy XII Park 
Aleksandry, jest dla nas i przyszłych pokoleń naj-
ważniejszą oazą zieleni, miejscem wypoczynku, 
a zarazem ważnym korytarzem przewietrzania 
miasta”.
 Podpisy mieszkańców zebrane pod pi-
smem na terenie Dzielnicy XII, zostały wręczo-
ne prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu 
27   czerwca, podczas otwarcia zmodernizowa-
nych boisk Klubu Sportowego ,,Baszta”. Prezy-
dent zadeklarował, że podejmie działania ma-
jące na celu wykup działki. W tej sprawie złożę 
również do ,, Studium” stosowną poprawkę. Gło-
sowanie nad poprawkami i Studium odbędzie 
się 9 lipca 2014 roku.

 Radna miasta Krakowa
i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

Grażyna Fijałkowska 

 Na ostatnich majowym i czerwcowym po-
siedzeniu Rady Dzielnicy XII, Radni podjęli na-
stępujące uchwały:

I. Dotyczące podziału środków finansowych: 
Przeznaczono 4 000 zł na dofinansowanie roz-
budowy monitoringu wizyjnego w następują-
cych placówkach oświatowych na terenie Dziel-
nicy XII: 
1. Szkoła Podstawowa nr 111- kwota 1 000 zł 
2. Szkoła Podstawowa nr 24- kwota 1 000 zł 
3. Szkoła Podstawowa nr 61- kwota 750 zł 
4. ZSO nr 12- kwota 500 zł 
5. Przedszkole nr 180- kwota 750 zł 

Po rezygnacji z zadania związanego z przebu-
dową boiska przy ZSO12 przy ul. Telimeny 9 
w  Krakowie, pozostały wolne środki, które prze-
znaczono na: 
1. Zakup sprzętu sportowo - dydaktycznego dla 
ZSO Nr 12 - kwota 3 000 zł 
2. Dofinansowanie programu pt. „Mój Trener” 
w  Klubie Sportowym Baszta - kwota 6 000 zł 
3. Zakup sprzętu sportowego dla pływalni przy 
ul. Kurczaba - kwota 3 800 zł 
4. Montaż piłko chwytów w ZSO Nr 12 - kwota 
25 000 zł
5. Dofinansowanie działalności kulturalnej 
Domu Kultury Podgórze (organizacja koncer-
tów)- kwota 7 200 zł. 

Przeznaczono 1 000 zł pozostałe po przetargu 
na druk dzielnicowej gazetki „Dwunastka” na 
montaż tablicy z regulaminem użytkowania ska-
teparku w parku Lilii Wenedy w Krakowie. 
 Przeznaczono 5 500 zł z rezerwy na organizację 
przedsięwzięć: 
1 Obchody 30-lecia Samorządowego Przedszko-
la Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krako-
wie - kwota 1 500 zł 
2. Obchody 30-lecia Samorządowego Przed-
szkola Nr 176 - kwota 1 500 zł 
3. Obchody 25-lecia ZSO Nr 12 - kwota 1 500 zł 

Z prac Rady Dzielnicy XII
4. Dzień Zdrowia w Szkole Podstawowej nr 41 
-  kwota 1 000 zł 

W ramach zadań na rok 2015 w zakresie proble-
matyki osób niepełnosprawnych przeznaczono 
na środki w wysokości 94 350 zł na realizację 
następujących przedsięwzięć: 
1. Samorządowe Przedszkole nr 35 - wykonanie 
podjazdu przy tarasie - kwota 10 000 zł 
2. Samorządowe Przedszkole nr 28 -wykonanie 
nowej nawierzchni chodnika - kwota 10 000 zł 
3. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 - montaż pod-
nośnika sufitowego dla uczniów z głębokim 
upośledzeniem umysłowym - kwota 25 000 zł 
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integra-
cyjnych nr 4 - remont toalety w pawilonie „D” 
- kwota 19 350 zł 
5. Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 „Plu-
szowy Miś’ - remont i doposażenie placu zabaw 
- kwota 10 000 zł 
6. Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie 
- zakup podnośnika elektrycznego z wagą me-
dyczną - kwota 20 000 zł 
Przeznaczono również 900 zł na zakup mączki 
ceglanej niezbędnej do renowacji kortu teniso-
wego  Klubu Sportowego „Baszta”.

II. Zmieniające zakres realizowanych zadań:
Zadania na rok 2014 w zakresie osiedlowej 
i  szkolnej infrastruktury sportowej pn. „Klub Te-
nisowy „Kozłówek” - naprawa podłoża kortu hali 
tenisowej” na zadanie pn. „Wymiana częścio-
wa pokrycia dachowego kortu hali tenisowej” 
z  uwagi na powstałe w trakcie okresu jesienno 
- zimowego uszkodzenie pokrycia dachowego 
hali kortu tenisowego, które uniemożliwia pro-
wadzenie zajęć sportowych. 
Zadania na rok 2014 pn. „Klub Sportowy Kole-
jarz-Prokocim - montaż siedzisk dla kibiców na 
stadionie klubowym” na zadanie pn. „Wykona-
nie projektu, przygotowanie podłoża i zakup 
trybuny systemowej wraz z montażem”. 
Zadania pn. „Wymiana posadzki w jadalni ZSO 

Nr 12” na zadanie pn. „Wymiana posadzki w ja-
dalni ZSO Nr 12 oraz odnowienie ścian w jadalni 
oraz wymiana wentylacji mechanicznej”. 
We wszystkich wymienionych zadaniach kwota 
pozostaje bez zmian.  

III. Wniosków i opinii: 
Zawnioskowano do Zarządu Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu w Krakowie o przejęcie 
na rzecz Gminy Miejskiej Kraków fragmentu 
ulicy Ogórkowej w Krakowie. Mieszkańcy ulicy 
Ogórkowej, właściciele działek drogowych od 
wielu lat wnioskowali do Rady Dzielnicy XII Bie-
żanów-Prokocim o zmianę statusu prawnego 
ul.  Ogórkowej. 
Do ZIKIT zawnioskowano również o położenie 
nakładki asfaltowej na ulicy Jerzmanowskiego 
w Krakowie na całej długości, zaczynając od uli-
cy Kurczaba. 
Pozytywnie zaopiniowano WZiZT  dla inwesty-
cji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego z garażami w piwnicach i lokalami 
usługowo – handlowymi, budowa wewnętrz-
nego układu drogowego oraz budowa dojścia 
i  dojazdu do terenu kościoła z miejscami posto-
jowymi dla samochodów, przebudowa alejek 
spacerowych (obejmująca korektę ukształto-
wania terenu, likwidację schodów terenowych 
i   fragmentów alejek) oraz budowa chodnika 
przy ul. Jana XXIII  w Krakowie. 
Negatywnie zaopiniowano WZiZT dla zamie-
rzenia inwestycyjnego pn. „Nadbudowa i prze-
budowa budynków handlowo – usługowych 
w zabudowie szeregowej z przeznaczeniem na 
budynki handlowo- usługowo – magazynowe 
przy ul. Teligi w Krakowie. Wymienione budynki 
na działkach nie mają ani jednego miejsca po-
stojowo- parkingowego i już z tego powodu ich 
nadbudowa o 2 kondygnacje jest wykluczona. 

Opracowała: Patrycja Bień 
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 7 czerwca 2014 r. był dniem szczególnym w życiu Szkoły Podstawo-
wej nr 24. Na terenie szkoły odbył się bowiem Dzielnicowy Dzień Dziecka 
oraz II Festyn Rodzinny. Imprezę otworzyła pani dyrektor Marta Pszczoła, 
która powitała zebranych gości i zaprosiła do wspólnej zabawy. Festyn 
obfitował w liczne atrakcje dla uczniów i ich rodziców. Każdy znalazł tu 
coś ciekawego dla siebie. Szczególnym powodzeniem cieszyły się zajęcia 
w Miasteczku Pożarniczym. Uczniowie z klasy sportowej rozegrali mini 
mecz piłki nożnej na boisku GolBoxu z najmłodszymi piłkarzami Klubu 
Sportowego Kolejarz Prokocim. Mecz rozegrali również strażacy z JRG 
nr 6 z rodzicami naszych uczniów. Podczas Festynu wręczono Gwiazdy 
Szeryfa Praw Dziecka UNICEFU. Otrzymali je: pani dyr Marta Pszczoła, 
Przewodniczący Rady Dzielnicy XII - pan Zbigniew Kożuch, Proboszcz Pa-
rafii Najświętszej Rodziny w Bieżanowie – ksiądz Mirosław Dziedzic, Pre-
zes i Trener Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim pan Grzegorz Kmita, 
Komendant Komisariatu Policji VI mł. insp. Mirosław Skwarka, Dowódca 
JRG nr 6 st. kpt. Artur Nosek oraz pedagog pani Małgorzata Gałęziowska. 
Wręczono również nagrody uczniom - laureatom Dzielnicowego Konkur-
su „Krakowska Straż Pożarna”. 

Dzielnicowy Dzień Dziecka oraz II Festyn Rodzinny.

 W ostatnim czasie w Krakowie trwa ożywio-
na dyskusja nad studium dla miasta. Studium 

W interesie obywateli czy deweloperów ? 
choć nie jest aktem prawa miejscowego, to na-
kreśla wizje jego rozwoju dla całe aglomeracji. 
Dla poszczególnych rejonów naszego miasta 
większą wagę mają miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego. Na terenie dzielnicy 
Bieżanów – Prokocim obowiązuje plan dla Par-
ku Aleksandry uchwalony w roku 2007. Wydaje 
się, że taki plan powinien jasno sprecyzować 
przeznaczenie tego największe terenu zielone-
go. Choć sprawa wydaje się oczywista, jest plan 
który dokładnie precyzuje przeznaczenie tere-
nu, to jednak „interes” deweloperski skutecznie 
przeciwstawia się możliwość budowy na całym 
terenie parku . Sprawa parku od jego uchwale-
nia cały czas nie może znaleźć swojego końca 
. Pomimo kilku rozpraw przed  Wojewódzkim 
Sądem  Administracyjnym  oraz Naczelnym 
Sądem  Administracyjnym, w dalszym ciągu 
toczy się postępowanie o stwierdzenie czy plan 
jest  zgodny z prawem czy nie  Postępowanie 

przed sądami trwa  ponad 7 lat, a końca  nie 
widać. Mieszkańcy pod petycjami do organów 
administracji publicznej złożyli tysiące podpi-
sów, aby teren ten był zielony z przeznaczeniem 
rekreacyjnym. Z drugiej strony deweloperzy za-
sypuję urzędy wnioskami o wydanie warunków 
zabudowy dla tego terenu . Czasami pojawiają 
się wnioski ze strony „inwestorów”, że na  tym 
terenie powinno powstać osiedle z 3,5 tysiącami 
mieszkań. Mam nadzieje i szczere przekonanie, 
że żaden urząd czy sąd   nigdy nie dopuści do 
sytuacji, w której ten zielony teren zostanie bez-
powrotnie zabudowany, a wraz z nim ulegnie 
dewastacji nie tylko on ale i cała przestrzeń ar-
chitektoniczna wraz z okalającą ją infrastrukturą 
drogową. 

Zbigniew Kożuch
Przewodniczący Rady Dzielnicy XII

Bieżanów - Prokocim

 Na scenie głównej wystąpił chór szkolny, przedszkolaki z zaprzyjaź-
nionych placówek, dzieci ze szkolnej zerówki, uczniowie z klasy I a, I b i III 
c. Odbył się również „Pokaz Młodych Talentów”. Gościnnie wystąpiła para 
taneczna ze Szkoły Tańca „Pasja”, a Klub Fitness Platinum zaprezentował 
zumbę. Nasi wolontariusze z EVS  Amparo Murqui Maties, Eva Fekete oraz 
Mehmet Alsan brawurowo wykonali polski przebój pt.: „Będzie się działo”. 
 Wśród atrakcji należy wymienić:
- wesołe miasteczko dla dzieci (dmuchane zamki, zjeżdżalnie, trampoli-
na, warsztaty plastyczne (malowanie twarzy)
loterię fantową
- aukcję ( bony upominkowe, bony na usługi fryzjersko-kosmetyczne, 
bony na przeglądy samochodowe, wejściówki na basen i do klubów 
sportowych, bony na romantyczną kolację przy świecach w Restaura-
cjach Magillo i Gehanowska – Pod Słońcem itp.)

- zawody i zajęcia sportowe dla uczniów klas 0 - VI
- pokaz i degustacja sushi
  Szczególną popularnością cieszyła się sprzedaż ciast, naleśników, 
kiełbasek z grilla i waty cukrowej. 
Impreza wzbudziła  bardzo duże zainteresowanie -licznie przybyli 
uczniowie i ich rodzice. Pięć sobotnich godzin spędzili aktywnie i weso-
ło, a co najważniejsze w rodzinnym gronie. Wydarzenie to, miało na celu 
zintegrowanie rodziców i uczniów ze szkołą, a przede wszystkim uczcze-
nie Dnia Dziecka.
 Wszystkim Sponsorom, w tym Radzie Dzielnicy XII, Pracownikom 
Szkoły, Rodzicom i Uczniom serdecznie dziękujemy za pomoc organi-
zacyjno-finansową w przeprowadzeniu Dzielnicowego Dnia Dziecka i II 
Festynu Rodzinnego.

Jadwiga Kmita, Małgorzata Magiera, Agnieszka Gałązka.
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 Tegoroczne Dni Prokocimia rozpoczęła „Majówka na Żabiej”. Wśród 
wielu atrakcji w programie znalazł się m.in. teatr rodziców i nauczycieli – 
„Kot w butach”.
 Mocnym sportowym akcentem była „Spartakiada Dzieci i Młodzieży 
Dzielnicy XII Miasta Krakowa”, która odbyła się w dniach od 3 do 5 czerw-
ca na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy 
ul. Żabiej 20. 
W sobotę 7 czerwca Szkoła Podstawowa Nr 117 zorganizowała festyn 
„Czas na zdrowie”. Impreza promująca zdrowy tryb życia cieszyła się du-
żym zainteresowaniem dzieci i młodzieży a także ich rodziców. Liczne 
konkursy dotyczące tematyki prozdrowotnej i ekologicznej oraz zawody 
sportowe zgromadziły wielu uczestników. Laureaci otrzymali z rąk pani 
Dyrektor i przedstawiciela Rady Dzielnicy XII atrakcyjne nagrody. Dosko-
nała oprawa muzyczna (szkolny DJ), stoiska ze zdrową żywnością, pysz-
nymi szkolnymi wypiekami oraz zabawa na świeżym powietrzu gwaran-
towały wspaniałą festynową atmosferę. 
 Kulminacyjnym wydarzeniem Dni Prokocimia 2014 był piknik ro-
dzinny pod hasłem „Kolej na Prokocimiu”, którego realizatorem był Mło-
dzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego. Występy dzieci i młodzieży 
ze szkół Prokocimia, uczestników Domu Kultury SM Nowy Bieżanów oraz 
MDK przy ul. Na Wrzosach 57 cieszyły się dużym zainteresowaniem licz-
nie przybyłej publiczności. Szczególnym momentem było odsłonięcie 
przez Prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa muralu 
z  historycznym wagonem na stacji Prokocim, znajdującego się nieopo-
dal Izby Historii Prokocimia przy MDK Na Wrzosach 57. W uznaniu zasług 
dla społeczności Prokocimia Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Maj-
chrowski otrzymał z rąk przedstawicieli Kapituły, po odczytaniu laudacji 
przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia Pana Roman Rozla-
chowskiego, Medal – „Zasłużony dla Prokocimia”. Następnie Prezydent 
wręczył stypendia edukacyjne dla uzdolnionej i wyróżniającej się mło-
dzieży z Prokocimia. Laureatami zostali Ewa Sobczyk, Anna Wąsowicz 
oraz Rafał Aksamit.
 W Pałacu Jerzmanowskich dużym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa obrazów „Mój ogród’ autorstwa Radnej Miasta Krakowa i Dziel-
nicy XII pani Grażyny Fijałkowskiej. 
 Wśród wielu atrakcji przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kul-
tury im. K. I. Gałczyńskiego wymienić należy finał konkursu plastycznego 
na najciekawszy wagon z materiałów recyklingowych – „A tych wago-
nów jest ze czterdzieści” oraz terenową grę kolejową „Z Krakowa przez 
Dębicę do Lwowa”. Koncert Big Band Dobczyce był znakomitym muzycz-
nym finałem festynu.
 Nowym wydarzeniem w ramach Dni Prokocimia 2014 były „Targi 
Organizacji Pozarządowych Dzielnicy XII”. Swoje stoiska i ofertę progra-
mową zaprezentowały: Fundacja „Wygrajmy siebie”, Korczakowska Re-
publika Dziecięca „Dyliniarnia”, Klub Seniora „Betania”, Fundacja Społecz-
no-Kulturalna „Remedium” oraz organizacja Siemacha SPOT Kozłówek. 
Każda z organizacji miała zagwarantowany czas na prezentację swojej 
działalności na estradzie podczas pikniku w Parku Jerzmanowskich. Pod-
czas prezentacji KRD „Dyliniarnia” nastąpiła miła uroczystość wręczenia 
przez panią Prezes Marię Pułczyńską na ręce pana Posła Józefa Lassoty 
„jubileuszowego serduszka”, które stanowi symbol trzydziestu lat istnie-
nia „Dyliniarni”, w uznaniu zasług na rzecz wspierania organizacji poza-
rządowych. 
 W sobotę 14 czerwca na terenie Samorządowego Przedszkola Nr 
150 odbył się festyn pod hasłem „Rodzina to my”. Występy artystycz-

Dni Prokocimia 2014

ne dzieci z przedszkola cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
przybyłej publiczności. Zabawy rekreacyjne w przedszkolnym ogrodzie 
trwały do godzin popołudniowych. Wśród licznych atrakcji znalazły się 
m.in.: zamek dmuchany, tunel „gąsienica”, malowanie twarzy, kiermasz 
prac dziecięcych. W samo południe rozstrzygnięto i ogłoszono wyniki 
konkursu plastycznego „Z rodziną czuję się bezpiecznie”. Dużym zainte-
resowaniem wśród przedszkolaków cieszyły się zajęcia z funkcjonariu-
szami Policji i Straży Miejskiej. Podczas festynu można było skosztować 
różnych smakołyków - m.in. domowych wypieków. Odbyła się również 
loteria fantowa. Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 150 podzięko-
wała dzieciom, rodzicom, sponsorom, a w szczególności Stowarzyszeniu 
Nowy Prokocim „Przyjaciele” za wsparcie udzielone przy organizacji fe-
stynu. 
 Zdrowa zabawa – festyn rodzinny „Z mamą i tatą dbam o zdrowie” 
odbył się 14 czerwca  na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 41. 
Zagościły stoiska ze zdrową, ekologiczną żywnością. Klasy przygotowa-
ły wspaniałe potrawy w oparciu o świeże i wartościowe produkty - mo-
gliśmy skosztować m.in. ciasta truskawkowego, sałatki z brokułami czy 
lemoniady ze świeżych cytrusów.
 Scenę we władanie wzięli oczywiście najmłodsi - oglądaliśmy wy-
stępy uczniów naszej szkoły oraz gości z Przedszkola Nr 35 i „Zaczarowa-
na Planeta”. 
 Nie zabrakło również typowo festynowych atrakcji typu zamki dmu-
chane, kule wodne czy loteria fantowa.
 Charakter tego festynu był jednak wyjątkowy. Wzbogaciły go wizy-
ty osób znanych, będących autorytetami w dziedzinie zdrowej żywności 
i  aktywności fizycznej. 
 Zainteresowani  mogli wysłuchać wykładu p. Małgorzaty Wrzak 
(dietetyka) na temat właściwego komponowania drugiego śniadania, 
zaś miłośnicy sztuki udali się na wykład pana prof. Piotra Krasnego (hi-
storyka sztuki) , który w ciekawy sposób omówił dzieła malarstwa nowo-
żytnego, których tematem stały się owoce i warzywa.
 Szczególnym gościem naszej imprezy był pan Artur Pasek, Mało-
polski Kurator Oświaty i Wychowania, który podkreślił w swoim przemó-
wieniu znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka i docenił 
nasze poczynania na rzecz propagowania ruchu i aktywnego stylu życia. 
W uznaniu wielkich sukcesów sportowych naszych uczniów i systema-
tycznych działań na rzecz sportu, przekazał na ręce pani Dyrektor i na-
uczycieli wychowania fizycznego Certyfikat Szkoły w Ruchu.
 Jedną z wielu atrakcji festynu okazał się sportowy turniej rodzinny . 
Najsprawniejszą rodziną podczas naszej zabawy okazała się  familia Ser-
czyków. 
 Nagrody wszystkim zwycięzcom i uczestnikom wręczał Zastępca 
Przewodniczącego Rady  Dzielnicy XII, absolwent naszej szkoły- Pan Rafał 
Buchelt.
 W sobotę 14 czerwca w ramach Dni Prokocimia odbyła się druga 
edycja „Biegu po zdrowie”,  który zorganizowany został przez XV Liceum 
Ogólnokształcące i Fundację „Wygrajmy siebie”. Po emocjach sporto-
wych przyszedł czas na „Zielony piknik” zorganizowany na terenie XV LO.
 Zwieńczeniem tegorocznych Dni Prokocimia był Turniej Deskorol-
kowy w ramach Międzynarodowego Dnia Deskorolki, który odbył się na 
nowo wybudowanym obiekcie – „Skate Park” w Parku Lilli Wenedy, sfi-
nansowanym ze środków Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

 Paulina Serednicka
Rafał Buchelt
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Dzień Deskorolki 2014
 Zawody deskorolkowe „Quick Session” zakończyły tegoroczne Dni 
Prokocimia. Okazją do ich zorganizowania był również przypadający na 
21 czerwca Międzynarodowy Dzień Deskorolki.
 Miejscem zawodów był nowopowstały skatepark znajdujący się 
w  Parku Lilli Wenedy. W sobotnie południe 21 czerwca, na miejscu stawi-
li się miłośnicy deskorolki z całego Krakowa. Po otwarciu biura zawodów 
i sesji treningowej, przed godziną 13 rozpoczęto oficjalne zmagania. Za-
wody zostały podzielone na dwie sekcje. Pierwszą były zmagania w for-
mie „jam”, podzielone na 3 etapy. W eliminacjach wystąpiło 40 skaterów. 
W czasie dwuminutowych przejazdów wykonywali różnorodny repertu-
ar trików, który oceniali sędziowie. Spośród uczestników eliminacji wyło-
niono 10 najlepszych, którzy wzięli udział w zmaganiach półfinałowych. 
W tym etapie, również parami, ponownie rywalizowano w dwuminuto-
wych przejazdach. Do finału wyłoniono najlepszych pięciu zawodników. 
Indywidualne przejazdy w dwóch rundach wyłoniły najlepszego skatera. 
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali puchary oraz nagrody ufundowane 
przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim oraz sponsorów. 
 Drugim etapem zawodów były „best tricki”. Zmagania polegały na 
wykonaniu najlepszej ewolucji na konkretnej przeszkodzie, w określo-
nych czasie. Walczono na murkach, rurkach, schodach oraz quoterze. 

 Dnia 8 czerwca 2014 roku podczas dorocznych obchodów ,,Dni Pro-
kocimia” odbyła się uroczystość wręczenia ,,Stypendiów Edukacyjnych im. 
Erazma i Anny Jerzmanowskich dla uzdolnionej młodzieży z Prokocimia 
ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”,  którymi to społeczność 
Prokocimia pragnie nawiązać do idei wielkiego Polaka Erazma Jerzma-
nowskiego, fundatora Nagrody Jerzmanowskich tzw. polskiego Nobla.

Najlepsze tricki ponownie oceniali sędziowie. Pięć „best tricków” wyłoni-
ło zwycięzców każdej sekcji, którzy również otrzymali nagrody. 
 Zawodom towarzyszył profesjonalny komentarz oraz oprawa 
dźwiękowa utrzymana w klimacie deskorolkowym. Zmaganiom skate-
rów przypatrywali się mieszkańcy Dzielnicy XII, którzy z zainteresowa-
niem komentowali wykonywane ewolucje, nagradzając uczestników 
brawami. Zawody zakończono przed godziną 17:00. Kolejne Dni Desko-
rolki w Prokocimiu już za rok!

Konrad Spryńca
Radny Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

 Dnia 8 czerwca 2014 roku  po  raz kolejny , a tym razem w Parku 
Jerzmanowskich podczas corocznych obchodów „Dni Prokocimia” Prezy-
dent Miasta Krakowa Profesor Jacek  Majchrowski,  oraz prezes stowa-
rzyszenia „Przyjaciele” Mieczysław Lasota wręczyli uczniowi szkoły pod-
stawowej nr.41 Rafałowi Aksamitowi pierwsze z dwóch przyznanych w 
tym roku stypendiów dla uczniów z Nowego Prokocimia przez Stowarzy-
szenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”. Rafał Aksamit jest nie tylko dobrym 
uczniem ale również utalentowanym piłkarzem drużyny juniorów Klubu 
Sportowego Kolejarz Prokocim, który rekomendował go  do otrzymania 
naszego stypendium.
 Drugie z przyznanych w tym roku  stypendiów zostanie wręczone 
na zakończenie roku szkolnego.

Marek Lelo - Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Stypendium Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Stypendium Edukacyjne im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

 W tym roku Kapituła Stypendium przyznała dwa Stypendia Eduka-
cyjne w kwocie po 2 500 zł,  które otrzymały: Ewa Sobczyk oraz Maria 
Wąsowicz.  Laureatki Stypendium otrzymały również pamiątkowy medal 
im.  Erazma i Anny Jerzmanowskich, którego autorem jest wybitny kra-
kowski rzeźbiarz prof. Stefan Dousa. Na awersie medalu został przedsta-
wiony pałac Jerzmanowskich w prokocimskim parku, nad którym prze-
latują  ,, ptaki nadziei” , w tle zabytki Krakowa i napis: ,,UMYSŁ GORLIWY 

ZDOBĘDZIE ŚWIATY”. Na rewersie zostali przedstawieni Erazm Jerzma-
nowski z żoną Anną. 
 Nagrody wręczył prof. Jacek Majchrowski, Prezydent miasta Krako-
wa, oraz Roman Rozlachowski Prezes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia.
Ewa Sobczyk,  uczennica LO nr VIII im. Stanisława Wyspiańskiego ( śred-
nia 5,2) jest laureatką konkursów wiedzy i konkursów tanecznych, solist-
ką zespołu tańca baletowego „Releve” biorącą udział z Zespołem w wielu 
projektach tanecznych, zarówno międzynarodowych jak i ogólnopol-
skich, ale przede wszystkim krakowskich. 
 Marta Wąsowicz, uczennica LO nr II im. Króla Jana Sobiedkiego  (  śred-
nia 5,0), jest sportsmenką zajmującą się gimnastyką artystyczną i  biegami,  
harcerką 15 Podgórskiej Drużyny Harcerskiej im. I. Sendlerowej oraz uczest-
niczką Dominikańskiego Duszpasterstwa Młodych ,,Przystań”. 
 Fundatorami Stypendium Edukacyjnego są mieszkańcy Prokocimia, 
którzy podczas aukcji obrazów zorganizowanej przez Towarzystwo Przy-
jaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich oraz Młodzieżowy 
Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, wiosną br. kupili prace ofiarowane 
przez dzieci, młodzież oraz znanych i cenionych krakowskich artystów, 
m. in.: Jacka Białoskórskiego, Marcina Cziomera, Wiesława Domańskiego, 
prof. Stefana Dousę, Marię Figiel, Grażynę Fijałkowską, Macieja Kauczyń-
skiego, prof. Wincentego Kućmę, Tomasza Pałkę, Jana Stopczyńskiego, 
Małgorzatę Swolkień, Natalię Wronę, Natalię Wiernik. 
 Laureatką Stypendium serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 
 Wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania  Stypendiów Edu-
kacyjnych serdecznie dziękujemy.  

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII 
Grażyna Fijałkowska
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 Niedawno, niedawno temu, nie za górami, 
nie za lasami, ale w środku osiedla Prokocim 
Nowy pod Żabi Gród przybył, prowadzony przez 
dwóch hiszpańskich jeźdźców, królewski orszak. 
W pierwszej parze dumnie kroczyli król i królo-
wa. Za nimi podążały siostry królowej i królew-
na, która od lat poszukiwała wybranka  swojego 
serca. Królowa, jednak przeczuwała, że nieba-
wem odmieni się los jej córki. Wiedziała, że w 
pobliskim młynie mieszka Janek ze swoim nie-
zwykłym kotem…
 Tak zaczęła się bajka o kocie w butach, któ-
ra była prezentem dla dzieci z okazji ich święta, 
a  przygotowali ją Rodzice, Dyrekcja i Nauczyciele.
 Działo się to 30.05.2014 r. w ZSOI nr 4 pod-
czas „Rodzinnej majówki na Żabiej”.
To było istne szaleństwo!
 Ze względu na kapryśną pogodę, impre-
za odbyła się na terenie szkoły. Nikt jednak nie 
narzekał, nikt nie marudził, każdy znalazł coś 
dla siebie. Do atrakcji należało między innymi: 
wzięcie udziału w rywalizacjach sportowych, 
ozdabianie twarzy kolorowym malunkiem, za-
kup losu na loterii, ciasta domowej roboty oraz 
zabawa bańkami mydlanymi. 
 Na uczestników czekały liczne nagrody.  
Wśród ogólnej radości nie zapomnieliśmy o 

 8 czerwca 2014 roku w prokocimskim par-
ku odbyły się Dni Prokocimia, podczas których 
po raz czwarty został wręczony medal ,,Zasłużo-
ny dla Prokocimia”.  W 2014 roku medalem tym 
został uhonorowany prof. Jacek Majchrowski, 
Prezydent Miasta Krakowa. Medal wręczył ojciec 
Jan Biernat, a laudację wygłosił Roman Rozla-
chowski Prezes Towarzystwa Przyjaciół Proko-
cimia, im. Erazma i Anny Jerzmanowskich:    
 W dniu 28 maja 2014 r. Kapituła Meda-
lu ,,Zasłużony dla Prokocimia”  w skład której 
wchodzą przedstawiciele lokalnej społeczności: 
Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma 
i   Anny Jerzmanowskich, Rady Dzielnicy XII 
Bieżanów- Prokocim, Parafii p.w Matki Boskiej 
Dobrej Rady,  Zakonu oo Augustianów, Młodzie-
żowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, 
Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim, podjęła 
decyzję o uhonorowanie Medalem ,, Zasłużony 
dla Prokocimia”  Profesora Jacka Majchrowskie-
go, Prezydenta Miasta Krakowa. 
 Prezydent Jacek Majchrowski -  prawnik, 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor 
zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn po-
litycznych i prawnych,  znawca II Rzeczypospo-
litej, dokumentujący jej historię, a szczególnie 
działalność ugrupowań prawicowych.  Chociaż 
urodził się w Sosnowcu swoje życie związał 
z   Krakowem, a pracę z Uniwersytetem Jagiel-
lońskim -  1970 ukończył studia, w 1974 zdobył 
tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, 
a w 1988 roku , jako jeden z najmłodszych w hi-
storii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskał ty-
tuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych.. 
Prezydent Krakowa nieprzerwanie od 2002
 Podczas prezydentury prof. Jacka Maj-
chrowskiego, przed laty mieszkańca Nowego 

Zasłużony dla Prokocimia 
Profesor Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

Prokocimia,  nastąpił znaczny rozwój Dzielnicy 
XII Bieżanów - Prokocim . W latach 2002- 2014 
zostało zrealizowanych wiele bardzo ważnych 
inwestycji, o które wnioskowali radni Miasta 
Krakowa i Dzielnicy XII, oraz  sami mieszkańcy . 
Dzielnica XII dawniej tylko ,,wielka sypialnia” 
Krakowa , stała się bezpieczniejsza, piękniejsza 
i bardziej nowoczesna.  
 W ramach poprawy bezpieczeństwa zosta-
ło zbudowane Centrum Bezpieczeństwa przy 
ul. Ćwiklińskiej. Ważną inwestycją był generalny 
remont kładki dla pieszych nad torami kolejo-
wymi do kąpieliska Bagry.  
 Bardzo poprawił się stan nawierzchni dróg, 
gdyż została wykonana modernizacja najważ-
niejszych z nich: Wielickiej, Prostej, Lipowskie-
go, Mała Góra, Morawiańskiego, oraz odcinków 
ul. Bieżanowskiej i al. Dygasińskiego. 
 Powstało wiele obiektów sportowych, 
których brakowało mieszkańcom „dwunastki ”: 
basen kryty przy ul. Kurczaba, dwa ,, Orliki” przy 
ul. Jerzmanowskich i przy XV Liceum Ogólno-
kształcącym ,  nowe boiska sportowe przy Ze-
spole Szkół Integracyjnych nr 4 przy ul. Żabiej. 
Została wykonana modernizacja boisk sporto-
wych: przy Szkole Podstawowej nr 61 i Gimna-
zjum nr  31. Jeszcze w tym roku zakończy się 
budowa sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 
29  oraz modernizacja boisk Klubu Sportowego 
,,Baszta”. 
 Obiekty kulturalno- oświatowe zyskały 
nowe oblicze. W 2007 r. zakończyły się prace 
modernizacyjne Dworu Czeczów w Starym 
Bieżanowie, który został  przekazany na po-
trzeby Domu Kultury Podgórze. Poszerzyła się 
oferta dla najmłodszych i najstarszych miesz-
kańców. W 2008 r. Żłobek nr 20 przy ul. Okól-

nej jako pierwszy i jedyny w Krakowie otrzy-
mał status Żłobka Integracyjnego.  W 2009 r. 
przy ul. Kurczaba został otwarty Środowisko-
wy Dom ,, SAMOPOMOC” dla osób z chorobą 
Alzheimera. 
 Bardzo ważne dla mieszkańców tereny zie-
lone stały się bardziej zadbane i atrakcyjne.
W 2009 r. w prokocimskim parku został wznie-
siony pomnik Erazma Jerzmanowskiego, wiel-
kiego patrioty, filantropa i mecenasa, patrona 
Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia. Zakończyły 
się prace dokumentacyjne przebudowy parku, 
która ma rozpocząć w przyszłym roku. W parku 
Aleksandry rozpoczyna się budowa ,,Smoczego 
Skweru”. Prowadzone są wykupy terenów pod 
budowę Parku Drwinki,  tak potrzebnego dla 
mieszkańców osiedla Kozłówek. 
 Mieszkańcy Starego i Nowego Prokocimia 
oraz osiedla Kozłówek są w sposób szczególny 
wdzięczni za uwzględnienie w 2009 r. protestu 
przeciwko planowanej w opracowywanym Stu-
dium Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta Krakowa Trasie Bagrowej, która miała znisz-
czyć  park Lilii Wenedy, park Jerzmanowskich 
i  park Drwinki.
 Medal ,, Zasłużony dla Prokocimia” dla Pre-
zydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego  
przyznany  8 maja 2014 r. podczas ,,Dni Proko-
cimia”  jest podziękowaniem za wielką  życzli-
wości dla naszej ,,Małej Ojczyzny”, a zasadzony 
przez Pana Prezydenta  dąb w 200 - letnim par-
ku Jerzmanowskich, będzie  świadkiem dzisiej-
szego dnia i wiecznym śladem naszej wdzięcz-
ności.

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII
Grażyna Fijałkowska

„Dni Prokocimia zaczęły się w Zespole Szkół na ul. Żabiej”
potrzebujących. Dużym powodzeniem cieszy-
ła się  sprzedaż lalek, wykonanych przez dzieci 
–  małych wolontariuszy z Cecylkowej Gromady. 
Dochód ze sprzedaży lalek został przeznaczony 
na rehabilitację niepełnosprawnej dziewczynki.    
 Nie zabrakło również występów artystycz-
nych naszej uzdolnionej młodzieży.
Podczas tegorocznego pikniku królowała zum-

ba – prawdziwy wulkan energii. Tańczył każdy, 
duży i mały, rodzice, dzieci i nauczyciele. Hu-
mory dopisywały, wszyscy bawili się doskonale, 
wrażenia pozostaną na długo. 
 Już teraz zapraszamy do wspólnej zabawy 
za rok.

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

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

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

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

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

 Dom Kultury SM Nowy Bie-
żanów
 Kiosk przy deptaku (obok 
marketu Biedronka)
 Kiosk ul. Mała Góra 16
 Kiosk ul. Aleksandry 23
 Samorządowe Przedszkole 
nr 176

Złocień:
 SM Śnieżka
 Przychodnia
 Sklepy osiedlowe

Rżąka:
 Mini market Oleńka
 Sklep Kak
 Zakład fryzjerski Anna
 Kościół pw. Najświętszej 
Maryji Panny
 Zespół Szkół nr 15
 Sklep Zielony Smok
 Sklep ABC
 Avita ul. Schweitzera 13


