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Drugie stypendium Stowarzyszenia Przyjaciele w 2014 roku
 W Dniu 27.06.2014 roku zostało wręczo-
ne drugie stypendium Stowarzyszenia Nowy 
Prokocim „Przyjaciele” przez p. Mieczysława La-
sotę- prezesa Stowarzyszenia  Nowy Prokocim 
”Przyjaciele” oraz  p. Zbigniewa Sochę przedsta-
wiciela sponsorów. Czas i miejsce szczególne bo 
to zakończenie roku szkolnego w Kościele Mi-
łosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu , gdzie 
na zakończenie Mszy Świętej zostało wręczone 
wyróżnienie . Drugim stypendystą w tym roku 
został Grzegorz Siembab z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących Integracyjnych nr.4. W tym roku 
komisja , podobnie jak w roku ubiegłym zwra-
cała uwagę na uczniów z dobrymi wynikami w 
nauce ale dodatkowo brała również pod uwagę 
ich postawę oraz zaangażowanie w działalność 

 Filantrop Krakowa to 
wyróżnienie przyznawane 
od 14 lat przez władze Mia-
sta Krakowa osobom lub 
podmiotom za szlachetną 
działalność oraz pomoc 
udzielaną potrzebującym. 
30 czerwca 2014 r w Sali Ob-
rad Rady Miasta Krakowa, 
tradycyjnie berła św. Kró-
lowej Jadwigi za rok 2013 
otrzymali: Przedsiębiorstwo 
Usługowo –Handlowe „Me-
blodom -Plus”, Fundacja 
Radia ZET oraz Telewizja 
Polska S.A. Oddział Kraków.
 Działalność Stowa-
rzyszenie Nowy Prokocim 
„Przyjaciele” również została 
doceniona przez władze naszego Miasta i od 
Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka 
Majchrowskiego otrzymaliśmy życzenia oraz 
list gratulacyjny. List gratulacyjny, z którego 
fragment poniżej cytujemy został podpisany 
przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz 
Przewodniczącego Bractwa Filantropi Bogusła-
wa Kośmidera.
 „Na ręce Pana Prezesa Składamy serdecz-
ne podziękowania dla członków Stowarzysze-
nia Nowy Prokocim „Przyjaciele” za nieustanną 
pomoc dla podopiecznych Stowarzyszenia 
oraz bezinteresowne zaangażowanie w życie 

poza szkolną. Grzegorz mimo że jest bardzo 
młodym człowiekiem to dotychczas swym za-
angażowaniem na rzecz potrzebujących po-
twierdził że nie tylko dobrze się uczy ale również 
potrafi pomagać innym. Udowodnił to między 
innymi gdy jako wolontariusz w czasie wakacji 
opiekował się dziesięcioletnim chłopcem z au-
tyzmem. Grzegorz Siembab już nie raz pokazał 
że może być dobrym  wzorem do naśladowania 
dla innych uczniów . Gratulujemy Grzegorzowi 
, dziękujemy Księdzu Proboszczowi Józefowi Bi-
zoniowi oraz księdzu Piotrowi za zgłoszenie tak 
dobrego kandydata,

Marek Lelo 
- Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Filantrop Krakowa AD 2013

wspólnoty lokalnej z terenu Dzielnicy XII Mia-
sta Krakowa”
 „Życzymy wytrwałości w realizacji codzien-
nych wyzwań i sukcesów w inicjatywach podej-
mowanych na rzecz naszego Miasta. 
 Nasze Stowarzyszenie zostało zgłoszone do 
nagrody Filantrop Krakowa A.D. 2013 przez Pa-
rafię Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu, 
Spółdzielnię Mieszkaniową  „Nowy Prokocim”, 
Szkołę Podstawową nr.117 oraz Klub Sportowy 
Kolejarz Prokocim, za co  składamy serdeczne 
podziękowania tym instytucjom.

Zarząd Stowarzyszenia Nowy Prokoci
 „Przyjaciele”
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„Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam 
polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykona-
liśmy to, co powinniśmy wykonać”.”
(Łk 17,10)

 01.01.2001 w odpowiedzi na modlitwę 
wielu, Bóg przysłał do Prokocimia swego sługę 
Ojca Jana Emila Biernata, Augustianina. Kaplica 
prokocimska, która w niedługim czasie została 
przemianowana na Kościół Rektoralny pod we-
zwaniem św. Mikołaja z Tolentino, spodobała się 
Panu. W niedługim czasie Bóg, swą łaską, powo-
łał grupy modlitewne, nad którymi opiekę du-
chową przejął Ojciec Jan. Rozkwitła Żywa Róża, 
która codziennie odmawianym różańcem oplo-
tła wiernych i kapłanów, przygotowując ich do 
głębszego przeżywania Eucharystii. Róże zresz-
tą, niepodzielnie stały się symbolem Kaplicy, 
a to wszystko dzięki św. Ricie, której relikwie do 
Prokocimia sprowadził i kult zakorzenił Ojciec 
Jan. I tak każdego 22 dnia miesiąca w imieniu 
św. Rity Ojciec Jan rozdawał róże. Po jakimś cza-
sie serca ludzi otworzyły się tak, że sami zaczęli 
przynosić róże św. Ricie w podziękowaniu za 
opiekę i cuda, które wypraszała u Jezusa. Jezu-
sowi spodobały się również prokocimskie dzieci 
i młodzież. Ubrał je na biało i zgromadził przy 
swoim ołtarzu, aby mu służyły. Były dni, w któ-
rych bieli tej było więcej niż miejsca. Jezus jest 
hojny i nagradzał to. Posłużył się Ojcem Janem 

 Na początku lipca mieszkań-
ców Starego Prokocimia zasko-
czyła wiadomość, że ojciec Jan 
Biernat, pełniący posługę duszpa-
sterską w kościele pw. św. Mikoła-
ja z Tolentino, został przeniesiony 
do kościoła w Brnie, w Czechach. 
Mimo że nie będzie go już z nami, 
na długo pozostanie we wdzięcz-
nej pamięci parafian. 
 Ojciec Jan Biernat uro-
dził się w 1958 roku na Śląsku. 
W  1981 roku wstąpił do zako-
nu augustianów, a w 1987 roku 
otrzymał święcenia kapłań-
skie. Studia i  formację odby-
wał w  Niemczech. W  1993 roku 
przybył do Krakowa. Za jego 
probostwa rozpoczęła się re-
stauracja zabytkowego klasztoru i kościoła pw. 
św. Katarzyny. Organizował również pomoc dla 
potrzebujących. W 1999 roku, w konkursie zor-
ganizowanym przez „Gazetę Krakowską” został 
wybrany Człowiekiem Roku. 1 stycznia 2001 
roku rozpoczął posługę duszpasterską w Starym 
Prokocimiu. Do jego pierwszych działań należa-
ły odnowa kaplicy i zabytkowego zespołu pa-
łacowo-parkowego. Przez lata aktywnie współ-
pracował z Towarzystwem Przyjaciół Prokocimia 
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, Klubem 
Sportowym Kolejarz- Prokocim, Młodzieżowym 
Domem Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, proko-
cimskimi szkołami, Radą Dzielnicy XII Bieżanów-
-Prokocim. Najważniejszymi wspólnymi inicja-
tywami, mającymi na celu upowszechnienie 
nazwiska Erazma Jerzmanowskiego i jego doko-
nań, oraz historii Prokocimia były: 
• obchody 100 rocznicy śmierci Erazma Jerz-

Sługa nieużyteczny
i zabierał ministrantów co roku w piękną podróż 
wakacyjną. A to do Paryża, a to do Moskwy, na 
Ukrainę, Krym nad Morze Azowskie, do Pragi. 
Jezus coraz więcej błogosławił i bardzo pragnął 
być coraz lepiej poznanym. Dlatego też, Duch 
Święty posłużył się Ojcem Janem i przez jego 
usta przez 13 lat, co wtorek opowiadał o Jezu-
sie. Spotkania z Biblią były wielkim świadec-
twem działania Ducha Bożego. Jezus chciał aby 
o Nim mówiono. Aby tłumaczono Jego Słowo 
także codziennie, nie tylko od święta. Ojciec Jan 
wybudował salkę w której można było zimową 
porą rozgrzać się, napić herbaty i porozmawiać 
o Jezusie. Pewnego razu Jezus zapragnął poka-
zać swoje oblicze. Zaprowadził więc Ojca Jana, 
a nas z nim, do domu chleba, do domu pełne-
go kłosów zbóż, do Manopello. Tam nakarmił 
nas Swoim - pełnym miłości i zachwytu nami - 
spojrzeniem. Ale Jezus chciał więcej. Chciał tak 
samo spojrzeć na każdego w naszej kaplicy i tu 
zwyciężać śmierć. Ojciec Jan spełnił Jego ży-
czenie i odtąd Oblicze Jezusa jest z nami już po 
przekroczeniu progu kaplicy, a także błogosławi 
nam w drodze powrotnej do domu. Jezus chciał 
być wielbiony, chciał by Mu śpiewano hymny 
pochwalne i grano Jego imieniu. Tak więc co 
czwartek Ojciec Jan wprowadzał Jezusa na oł-
tarz w najbliższej nam postaci chleba, i ci którzy 
mieli pragnienie serca, chwalili Go za wszystkie 
Jego dzieła jak umieli najlepiej. Pewnego dnia 

Jezus zapragnął w Swojej kaplicy indywidualnie 
każdego uzdrawiać i błogosławić. Od tej pory 
w każdą trzecią sobotę miesiąca oddawał się 
w ręce Ojca Jana w Najświętszym Sakramencie 
i  oczekiwał na spotkanie z każdym spragnio-
nym, wylewając na niego zdroje Swoich łask. 
Ponieważ nabożeństwa uzdrowieniowe trwały 
kilka godzin, Jezus zatroszczył się o sfera fizycz-
ną człowieka. Ojciec Jan zbudował sanitariaty na 
zewnątrz, parking i klimatyzacje Kaplicy, a także 
wygodny konfesjonał. Bóg zaprosił nas na ucztę. 
Zastawiał dla nas przez 13 lat pełny stół. Przy-
gotował nam najlepsze towarzystwo swoich 
świętych: św. Augustyna, św. Ritę, św. Mikołaja 
z Tolentino i św. Jana Pawła II. Jezus przygoto-
wywał nas w każdą pierwszą sobotę miesiąca 
do głębszego zrozumienia słów Jego sługi Jana 
Pawła II. W sposób szczególny błogosławił nam 
w noc sylwestrową, towarzysząc nam w przej-
ściu w nowy rok, posyłał nam Swojego Ducha 
w noc Jego zesłania, nauczył nas przeżywania 
Triduum Paschalnego, przeżywania Swojej męki 
i zmartwychwstania. Nauczył nas życia wspólno-
towego i wspólnotowego świętowania. 
 Twój Sługa nieużyteczny Panie odszedł. 
Zrobił swoje i odszedł. Błogosław mu Panie. Bło-
gosław mu tam, gdzie go posłałeś. Uwielbiamy 
Cię Panie za Twojego nieużytecznego sługę.

Małgorzata Radecka-Pawlik

Podziękowanie dla Ojca Jana Biernata

manowskiego, podczas których w prokocim-
skim parku został odsłonięty pomnik Jerzma-
nowskiego, a w Młodzieżowym Domu Kultury 
otwarta Izba Historii Prokocimia 
• obchody 95-lecia Klubu Sportowego Kolejarz-
-Prokocim
• ustanowienie Stypendium Edukacyjnego im. 
Erazma i Anny Jerzmanowskich i medalu Zasłu-
żony dla Prokocimia 
• aukcje obrazów na rzecz stypendium 
• Dni Prokocimia

 Z inicjatywy ojca Jana Biernata zakon au-
gustianów ufundował dla Towarzystwa Przyja-
ciół Prokocimia sztandar, który poświęcił kar-
dynał metropolita krakowski Stanisław Dziwisz. 
Młodzi zawodnicy Klubu Sportowego Kolejarz-
-Prokocim otrzymali stroje sportowe, a w Wielką 
Sobotę na terenie klubu odbywało się święce-
nie pokarmów.

 Pałac Jerzmanowskich, 
w którym od 2003 roku funkcjonuje 
klasztor, otrzymał nową elewację, 
a sala w ryzalicie, na pierwszym pię-
trze, odzyskała dawny blask. W sali 
na parterze, poświęconej laureatom 
Nagrody im. Jerzmanowskich, od-
bywały się sesje naukowe, promocje 
książek, wystawy i koncerty. Okna 
kościoła pw. św. Mikołaja z Tolentio-
no ozdobiły dwa witraże wykonane 
wg projektu Stanisława Wyspiań-
skiego i Zdzisława Gedliczki. Obok 
kościoła została zbudowana sala 
pw. św. Augustyna, z której mogą 
korzystać mieszkańcy, oraz parking. 
Ojciec Jan Biernat wraz z Towarzy-
stwem Przyjaciół Prokocimia w zna-
czącym stopniu przyczynili się do 

reaktywowania nagrody im. Erazma i Anny Jerz-
manowskich, która przyznawana jest przez Pol-
ską Akademię Nauk, a finansowana przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego.
 W przyszłym roku rozpocznie się przebu-
dowa parku im. Jerzmanowskich, który stanie 
się jeszcze piękniejszy niż obecnie. Będą tu m.in. 
nowe place zabaw, ścieżka zdrowia i ścieżka 
edukacyjna, dwie fontanny. Powstanie też Aleja 
Zasłużonych dla Prokocimia, przy której co roku 
sadzone będą kolejne drzewa – jedno z nich bę-
dzie podziękowaniem dla ojca Jana Biernata.
 Dziękując za posługę duszpasterską w Pro-
kocimiu, życzymy jednocześnie ojcu Janowi 
wszystkiego najlepszego i dalszej energii w pra-
cy w nowej parafii- Szczęść Boże !.  

Radna Miasta Krakowa
i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

Grażyna Fijałkowska
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W trakcie lipcowej Sesji, Radni Dzielnicy XII do-
konali wstępnego rozdysponowania środków fi-
nansowych na 2015 r. w zakresie, który obecnie 
obejmuje zadania priorytetowe (od 1 stycznia 
2015 r. nie będzie podziału na zadania prioryte-
towe i powierzone w Dzielnicach): 

W zakresie infrastruktury technicznej: 
Osiedle Złocień – remont chodników wg wska-
zań, kwota 28 000 zł

Osiedle Bieżanów Stary – remont chodników wg 
wskazań, kwota 28 000 zł

Osiedle Bieżanów Nowy – remont chodników 
wg wskazań, kwota 28 000 zł

Osiedle Prokocim Stary – remont chodników wg 
wskazań, kwota 28 000 zł

Osiedle Prokocim Nowy – remont chodników 
wg wskazań, kwota 28 000 zł

Osiedle Kozłówek – remont chodników wg 
wskazań, kwota 28 000 zł

W zakresie bezpieczeństwa publicznego: 
Współfinansowanie z Dzielnicą X i XI zakupu 2 
sztuk  radiowozów oznakowanych dla Komisa-
riatu Policji VI w Krakowie – kwota 27 000 zł

Współfinansowanie z dzielnicami VIII, IX, X, XI 
i XIII zakupu radiowozu oznakowanego dla Stra-
ży Miejska Miasta Krakowa Oddział IV Podgórze 
– kwota 10 000 zł

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-
gaśniczego dla Straży Pożarnej JRG 6 – kwota 
14 000 zł 

W zakresie Kultury, Oświaty i Sportu: 
Organizacja otwartego konkursu ofert w obszarach:
- organizacja lokalnych imprez sportowo – re-
kreacyjnych, kwota 20 000 zł
- organizacja zimowych i letnich obozów spor-
towych, kwota 10 000 zł

Z prac Rady Dzielnicy XII
Utrzymanie i koszt eksploatacji Orlika Nr 1 przy 
ul. Jerzmanowskiego (opłaty za media, prace 
naprawcze, zakup sprzętu), kwota 22 000 zł

Organizacja Spartakiady szkół z terenu Dzielni-
cy XII, kwota 9 000 zł

Dofinansowanie programu „Mój Trener” realizo-
wanego na obiekcie KS „Baszta”, kwota 9 000 zł

Dofinansowanie działalności Domu Kultury 
„Podgórze” – filia Dwór Czeczów (koncerty mu-
zyczne),  kwota 7 000 zł

Dofinansowanie działalności DK „Podgórze” – fi-
lia Dwór Czeczów (realizacja konkursów), kwota 
2 000 zł

Dofinansowanie działalności DK „Podgórze” – fi-
lia Dwór Czeczów (dofinansowanie działalności 
Klubu Seniora), kwota 3 000 zł

Dofinansowanie IV edycji warsztatów artystycz-
nych, kwota 10 000 zł

Organizacja Dzielnicowego Dnia Dziecka, kwo-
ta 3 000 zł

Dofinansowanie działalności MDK im. K.I. Gał-
czyńskiego przy ul. Na Wrzosach, kwota 10 000 zł

Zakup książek dla 5 filii Podgórskiej Biblioteki 
Publicznej z terenu Dzielnicy XII, kwota 10 000 zł
Realizacja konkursów  między przedszkolnych i 
międzyszkolnych, kwota 15 000 zł

W zakresie zdrowia i wychowania: 
Dofinansowanie badań profilaktycznych dla 
mieszkańców – kwota 14 000 zł

Dofinansowanie Poradni Psychologiczno – Pe-
dagogicznej Nr 3 przy ul. Konfederacka w zakre-
sie bieżących potrzeb – kwota 4 000 zł

Zakup sprzętu komputerowego wraz z opro-
gramowaniem dla Specjalistycznej Poradni Psy-

chologiczno – Pedagogicznej dla dzieci w wieku 
przedszkolnym przy ul. Popławskiego 17 w Kra-
kowie – kwota 4 000 zł

Dofinansowanie  Klub Seniora przy ul. Facimiech  
16 – kwota  3 000 zł

W zakresie  informacji i łączności z mieszkań-
cami: 
Wydawanie gazety dzielnicowej „Dwunastka” 
(druk) – kwota 20 000 zł

Zakup/wydanie materiałów promocyjnych – 
kwota 5 000 zł

Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych na tere-
nie Dzielnicy XII – kwota 5 000 zł 

Zakup książek dla 5 filii Podgórskiej Biblioteki 
Publicznej z terenu Dzielnicy XII – kwota 3 000 zł
Ponadto Radni negatywnie zaopiniowali całość 
koncepcji pn. Budowa połączenia drogowego 
ulicy Górników z ulicą Wielicką w Krakowie ze 
względu na brak interesu społecznego ww. in-
westycji. Rada nie uznała zasadności finansowa-
nia tak dużej inwestycji z budżetu Miasta, która 
w jej opinii winna być sfinansowana w całości ze 
środków deweloperów. Realizacja włączenia in-
westycji Dewelopera w tak newralgicznym miej-
scu stworzy znaczne utrudnienia i komplikacje 
dla istniejącego ruchu drogowego jak i ruchu 
tramwajowego. W opinii Rady w tym miejscu 
wino powstać skrzyżowanie wielopoziomowe, 
wyłącznie ze środków Deweloperów.

Radni zdecydowali również, aby środki finanso-
we w wysokości 6 548 zł, pozostałe po realizacji 
zadań w Komisji Informacji i Kontaktów z Miesz-
kańcami przeznaczyć na następujące cele: 
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby 
Dzielnicy XII- kwota 2 548 zł
- zakup regałów bibliotecznych dla Podgórskiej 
Biblioteki Publicznej w Krakowie  (filia nr 1 – 
kwota 2 000 zł, filia nr 16 – kwota 2 000 zł). 

Opracowała: Patrycja Bień 

 W sierpniu 2014 roku został rozstrzygnięty 
przetarg na przebudowę ulicy Solarzy w Starym 
Prokocimiu, który wygrała Firma Drogop.  War-
tość robót to ponad milion złotych. W ich zakres 
wchodzą: wykonanie kanalizacji deszczowej, 
przekładki kolidującego uzbrojenia, nawierzch-
nia drogi i chodniki, budowa oświetlenia, ozna-
kowanie ulicy.

 Estakada dla tramwajów, rowerów i pie-
szych, która połączy ulicę Wielicką i Lipską 
będzie otwarta dla ruchu tramwajowego za 
rok. Natomiast piesi i rowerzyści będą mogli 
korzystać z niej już na wiosnę. Dzięki budowie 
600 metrowej estakady wartej około 150 mi-
lionów złotych czas przejazdu dla pasażerów 
jadących tramwajem do ulicy Lipskiej, Klimec-
kiego bardzo się skróci. Nie wiadomo jeszcze 

WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW
jakie linie tramwajowe zostaną skierowane na 
nową trasę. 

 We wrześniu ruszy budowa kolejnego od-
cinka wschodniej obwodnicy Krakowa trasy S 
7, która połączy węzeł Rybitwy z węzłem Igo-
łomska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad podpisała umowę na realizację tego 
odcinka z firmą Strabag Sp. z o.o. oraz Heilit + 
Woerner Sp. z o.o. , które złożyły najlepszą ofer-
tę.  W ramach inwestycji powstanie 4, 5 km trasy 
głównej, most przez Wisłę o długości 700 me-
trów oraz dwa dwupoziomowe węzły ,,Rybitwy” 
i ,, Igołomska”. Trasa ma być zbudowana w ciągu 
27 miesięcy, a jej koszt to około 529 ml złotych.

 W 2015 r. Gminna spółka Miejska Infra-
struktury sportowej zamierza zbudować w na-

szym mieście kilka parkingów park&ride przy 
pętlach tramwajowych w Kurdwanowie, Małym 
Płaszowie, Bieżanowie naprzeciw pętli przy 
ul. Barbary. W 2014 r. na zlecenie spółki mają 
powstać koncepcje różnych wariantów parkin-
gów. Każdy z nich ma zostać zaprojektowany 
w taki sposób, ażeby w przyszłości można było 
nadbudować kolejne poziomy z miejscami po-
stojowymi. Dodatkowo na parkingach zostaną 
zamontowane stojaki rowerowe oraz tablica in-
formacyjna z rozkładem kursów tramwajowych. 
Parkingi mają zachęcać mieszkańców do korzy-
stania z komunikacji miejskiej.  

Radna miasta Krakowa
i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

Grażyna Fijałkowska
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W ostatnim
czasie udało się 
wyremontować  
chodniki przy
ul. Facimiech, 
Aleksandry
i Walenroda

Sport duży i mały 
       Rok 2014 to niewątpliwe rok wielkich wy-
darzeń sportowych. Po wielkich sukcesach 
Polskich sportowców w Soczi przyszedł czas 
na największe piłkarskie święto - Mistrzostwa 
Świata w Brazylii, które niestety wzbudzały 
nieco mniejsze emocje ze względu na brak Na-
szej Reprezentacji. Wielo osób zadaje sobie py-
tanie, dlaczego tak jest, że piłkarsko tak świat 

nam uciekł i co jest tego przyczyną. Tu niestety nie ma jednoznacznej 
diagnozy. Natomiast w wypowiedziach wielu osób pojawia się odpo-
wiedź, że przyczyną jest brak odpowiedniej bazy sportowej. Wydaje 
się jednak, że w Polskich miastach nastąpiły zmiany w poprawie infra-
struktury sportowej na każdym poziomie. Powstały te duże - profesjo-
nalne obiekty sportowe, z których możemy być dumni, takie jak choć-
by nowo otwarta w Krakowie Hala Widowiskowo-Sportowa, jak i te 
mniejsze obiekty, których w ostatnich latach powstało naprawdę spo-
ro. Liczba krytych pływalni w samym Krakowie, jak i gminach sąsiadu-
jących w ostatnich latach wzrosła kilkakrotnie. Podobnie jest z małymi 
halami sportowym i boiskami wielofunkcyjnym. Również na terenie 
Naszej Dzielnicy w ostatnich latach amatorzy sportu zyskali sporo 
nowych obiektów. Powstały boiska wielofunkcyjne, z czego ostatnio 
otwarte to dla Klubu Sportowego Baszta, jak i te wcześniej otwarte 
boiska przy ul Jerzmanowskiego i  ul. Dygasińskiego. Powstała kryta 
pływalnia przy ul. Kurczaba oraz zmodernizowano kompletnie kilka 
boisk szkolnych. Już niebawem, bo 1 września w Gimnazjum Nr 29 
przy ul. Aleksandry zostanie oddany do użytku nowy obiekt sportowy 
w postaci Hali Sportowej. Hala ta w godzinach lekcyjnych uatrakcyjni 
zajęcia z wychowania fizycznego a popołudniami umożliwi atrakcyjne 
spędzanie czasu mieszkańcom. Wydaje się, że ten „mały sport”, który 
uprawiany jest przez najmłodszych, na tych nowych obiektach, musi 
przynieść sukcesy sportowe. Mam nadzieję, że dzięki takim obiektom 
na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej za 12 czy 16 lat zobaczymy 
piłkarską reprezentacje Polski, która będzie grała w finale!

Zbigniew Kożuch

 Głosowanie na propozycje zadań (związanych z Budżetem Oby-
watelskim)  zgłoszonych przez mieszkańców  i pozytywnie zweryfi-
kowanych,  odbywać się będzie  w  terminie od 27.09 do 05.10 br., 
w następującym porządku:
27 IX (sobota) 8.00- 12.00 w siedzibie Rady  Dzielnicy XII (ul. Kurczaba 
3 – Nowy Prokocim)
28 IX (niedziela) 16.00 – 20.00 w  siedzibie Rady  Dzielnicy XII
(ul. Kurczaba 3 – Nowy Prokocim)
29 IX (poniedziałek)  16.00 - 20.00 Szkoła Podstawowa 123
(ul. Okólna 16 – os. Na Kozłówce)
30 IX (wtorek) 8.00 – 12.00 Dwór Czeczów
(ul. Popiełuszki 36 – Bieżanów)
01 X (środa) 16.00 – 20.00  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
(ul. Żabia 20 – Nowy Prokocim)
02 X (czwartek) 16.00 – 20.00 Szkoła Podstawowa nr 24
(ul. Aleksandry 17 – Nowy Bieżanów)
03 X (piątek) 16.00 – 20.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
ul. Rydygiera 20 – Rżąka)

 Aby głosowania mogły zostać prawidłowo przeprowadzone,  ko-
nieczne jest utworzenie komisji  wyborczych, w składzie których za-
siądną radni dzielnicowi, przedstwiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz  
przedstawiciele mieszkańców. Można wyrazić chęć pracy w komisji 
na konkretny dzień, w wybranym terminie. Osoby chętne do udzia-
łu w pracach komisji proszone są  o zgłaszanie się do dnia 19.09 br. 
osobiście w siedzibie Rady Dzielnicy XII lub przez wysłanie wiadomo-
ści na adres email rada@dzielnica12.krakow.pl. Potrzebne formularze 
i szczegółowe informacje będą dostępne w siedzibie Rady Dzielnicy 
oraz na stronie internetowej www.dzielnica12.krakow.pl. Praca w ko-
misji jest nieodpłatna i jest działaniem społecznym.

Tomasz Guzik i Konrad Spryńca 
Radni Dzielnicy XII i członkowie komisji ds.  Budżetu Obywatelskiego

Głosowanie
na propozycje zadań 
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 Jak co roku dzięki staraniom Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich z Bieżanowa również i teraz  
w dniach 03.07 – 16.07. 2014 r. udało się zorgani-
zowało kolonie dla dzieci i młodzieży w pięknym 
i malowniczym Kołobrzegu. Uczestnicy kolonii 
stanowili liczna grupę, było nas aż 107 osoby. 
Nad bezpieczeństwem dzieci pod czujnym okiem 
pani kierownik Marty Biernat czuwało sześciu 
wychowawców: panie Anna Świątek, Lucyna Ko-
pek, Joanna Jania, Sylwia Archimowicz, Joanna 
Jędrzejczyk oraz pan Mariusz.  Oczywiście należy 
wspomnieć o pani Bożence, naszej pielęgniarce, 
której żadne choroby i kontuzje nie były obce,  
oraz cierpliwych i pogodnych ratowniczkach – 
Annie Biernat i Karolinie Szkudlarek.  
 Pogoda tym razem nas bardzo mile zasko-
czyła, niemalże przez cały pobyt świeciło słon-
ko, dzieci chętnie zażywały kąpieli słonecznych 
oraz morskich. W czasie pobytu uczestniczyliśmy 
w licznych wycieczkach : odwiedziliśmy Muzeum 
Oręża Wojska Polskiego, Latarnię Morską, z któ-
rej szczytu podziwialiśmy wspaniałą panoramę 
Kołobrzegu, płynęliśmy statkiem „Pirat”, podczas 
rejsu fale uderzały o burtę, rzucało nami w każ-
dą stronę, okrzykom śmiechu i radości nie było 
końca. Odwiedziliśmy również tereny Dzikiego 
Zachodu-  Zieleniewo – Park Rozrywki, atrakcji 
tam było wiele, czekała na nas przejażdżka sprzę-
tem rolniczym, przejażdżka konna, ujeżdżanie 
byka, strzelanie z łuku, wspinaczka ścinakowa na 
„spokojnego żubra” , wspaniałą alternatywą dla 
dużych i małych były kule wodne oraz mecha-
niczne samochodziki będące największą atrak-
cją Parku Rozrywki. Strzałem w dziesiątkę okazał 
się park linowy, gdzie po przebytym szkoleniu 

Jak nam było w Kołobrzegu?

uczestnicy wraz z kadrą ruszyli na liny wybierając 
jeden z trzech poziomów trudności.  Nie zabrakło 
również kąpieli w basenie oraz wycieczki do kina 
„Bałtyk” do wyboru były trzy seanse filmowe” 
Gang wiewióra”, ”Jak wytresować smoka 2” oraz 
„Rodzinne rewolucje”.  
 Oprócz wspólnych wycieczek nie zabrakło 
również aspektu duchowego. Cała kolonia uda-
ła się w niedzielę do Katedry pw. Wniebowzięcia 
NMP.  na wspólną Eucharystię pod przewodnic-
twem ks. Proboszcza Jerzego Chęcińskiego.
 Podczas kolonii nie mogło zabraknąć licz-
nych konkursów z nagrodami takich jak konkurs 

plastyczny, fryzur, tańca, piosenki, skok w dal, tor 
przeszkód, skoczki, warcaby, szachy, błyskawica, 
turniej piłki nożnej, siatkówki, koszykówki w któ-
rych to dzieci brały czynny udział. Wieczorami spo-
tykaliśmy się na wspólnej zabawie integracyjnej, 
dyskotekach i placu zabaw. W przeddzień wyjazdu 
mnóstwo śmiechu było podczas tzw. chrztu mor-
skiego, Neptun wraz ze swoją żoną i całym orsza-
kiem poddanych wyruszyli ulicami Kołobrzegu 
na plaże, gdzie na dzieci będące pierwszy raz na 
kolonii czekał do przebycia tor przeszkód/ Po jego 
zakończeniu Neptun nadawał każdemu szczurowi 
lądowemu imię morskiego stworzenia. Chrzest 
morski połączyliśmy z podziwianiem zachodu 
słońca, które jakby specjalnie dla nas tego wieczo-
ru zachodziło niezwykle widowiskowo.
 Pod koniec kolonii, pani kierownik zapro-
siła wszystkich uczestników do nadmorskiej 
kawiarenki na przepyszne lody i gofry. Wypada 
także wspomnieć  o paniach w kuchni, które do 
przygotowywanych posiłków wkładały wiele 
serca. Dbały o to by nikomu nic nie brakowało.
 Szczęśliwi i wypoczęci wróciliśmy do Krako-
wa, gdzie czekali już stęsknieni rodzice. 
 W imieniu całej kadry wychowawców, wo-
lontariuszy i uczestników gorąco dziękuję pani 
kierownik Marcie Biernat za wspólnie spędzony 
czas, siły i cierpliwość  oraz pani prezes SRK An-
nie Leszczyńskiej-Lendzie, która była współor-
ganizatorem tegorocznej kolonii w Kołobrzegu.

Sylwia Archimowicz 
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„Świat jest wspaniałą książką,
z której Ci, co nigdy nie
oddalili się od domu,
przeczytali tylko jedną stronę.”
Św. Augustyn (354 - 430)

 W Klubie Kultury „Zachęta” podczas Akcji 
„Lato w mieście 2014” oddalaliśmy się od domu 
codziennie. Przytaczając za Św. Augustynem, 
każdego dnia czytaliśmy nową stronę książki, 
poznają coraz to ciekawsze miejsca.
 Akcja trwała od 30.06.14 do 1.08.14. Było 
to pięć tygodni wspaniałej zabawy zorganizo-
wanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy 
Prokocim” i S towarzyszenie Nowy Pro-
kocim „Przyjaciele”. Zdrowo i bezpiecznie w Klu-
bie czas spędzały dzieci w wieku 7-12 lat.
 Pod okiem wykwalifikowanej kadry peda-
gogicznej pociechy odbyły ekscytujące wyciecz-
ki za miasto, wycieczki po Krakowie, wyjazdy na 
strzeżone kąpieliska i wyjścia na krytą pływalnie. 
 Wiele wrażeń przyniosło kolonistą zwie-
dzanie Domu Ogrodnika w Suchej Beskidzkiej, 
wystawy „Świat Lajkonika” w Domu Zwierzy-
nieckim, Muzeum- Dom Jana Matejki i Dworku 
Jana Matejki „Krzesławice”. W Beskidzkim Cen-
trum Zabawki Drewnianej, oprócz zwiedzania, 
odbyły się warsztaty edukacyjno-folklorystycz-
ne, na których każdy mógł poczuć się jak praw-
dziwy artysta ludowy własnoręcznie dekorując 
drewnianego konika. Dużą atrakcją był pobyt 
w Europejskim Centrum Bajki    w Pacanowie, 
gdzie wszyscy- młodsi czy starsi- zostali przed 
wejściem zmniejszeni do rozmiaru myszy. Dzię-
ki temu łatwiejsze było przejście przez mysią 
norkę do pełnych fantazji i bajki pomieszczeń. 
W upalne dni koloniści chłodzili się na strzeżo-

Wakacje z uśmiechem w Klubie „Zachęta”

nych kąpieliskach (np. zalew w Łapanowie) i na 
krytej pływalni. Na zakończenie na uczestników 
czekała niespodzianka w Muzeum Lotnictwa: 
zwiedzanie obiektu i specjalne warsztaty ze 
stymulatorami lotu. Każdy dzień dodatkowo 
dopełniony był kreatywnymi zabawami, inspi-
rującymi konkursami z nagrodami.
 Półkolonia obfitowała w pasjonujące wy-
cieczki, fascynujące atrakcje i frapujące niespo-
dzianki, które przyniosły wiele emocji i pozy-

tywnych doznań młodym mieszkańcom naszej 
dzielnicy. 
 Zamykając już naszą podróżną książkę, za 
te piękne doznania,  wszystkim organizatorom 
i sponsorom dziękuję w imieniu zadowolonych 
dzieci i rodziców.
 Kolejne otwarcie niezwykłej księgi, pełnej 
eskapad już niedługo…podczas kolejnej półko-
loni…zapraszamy…

Izabella Kowalska-Piper
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 W drugiej połowie lipca  młodzież związana z Fundacją ,,Wygrajmy 
Siebie” wyjechała w podróż, by realizować drugą część projektu Pozna-
jemy ,,Przyjaciół ze Skandynawii” i  równolegle prowadzonego projektu  
,,Stolice Europy”.  W tym roku młodzież zwiedziła Sztokholm, Kopenhagę 
i Berlin. Ten wyjazd przepełniony był wieloma podróżniczymi przeżycia-
mi, takimi jak lot samolotem, podróż koleją przez najdłuższy w Europie 
most, między Szwecją a Danią, czy podróż promem przez Morze Bałtyc-
kie. W tym roku  Fundacja otwiera  kolejny projekt, nazwany roboczo 
,,Koło Podróżnika”, będzie on związany z planowaniem podróży, spotka-
niami ze znanymi podróżnikami a w konsekwencji, jeśli wszystko dopisze 
wakacyjnym wyjazdem do Islandii.

 W Fundacji uważamy, że podróże kształcą i szczególnie dla dorasta-
jącej młodzieży są rozwijające. W profilu naszej działalności zawsze zwra-
camy uwagę by podróż w której biorą udział młodzi ludzie miała aspekt 
wychowawczy i ogólnorozwojowy. Jesteśmy przekonani, że przez po-
dróże można pokonywać swoje słabości, podziwiać piękno otaczającego 
nas świata i w jakiś sposób wygrywać siebie. Bo podróż wiąże się zawsze 
z jakimś poświęceniem, niedogodnościami i nieraz trzeba pokonywać 
zmęczenie i szukać motywacji by iść dalej.

Tomasz Guzik
Prezes Zarządu Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”

Wakacje z Fundacją ,,Wygrajmy Siebie” 
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 W naszym Klubie Seniora wiele dobrego się dzieje.  W ostatnim cza-
sie osiągnięciem było przyjęcie senioralnego chóru z Norwegii – miasta 
Trondheim, który dał koncert w Dworze Czeczów.  My zaś zrewanżowali-
śmy się własnym programem przygotowanym specjalnie dla pokazania 
polskich tradycji. Polska gościnność zaowocowała, tym, że pękły bariery 
językowe, dopisywały humory, a nasze panie z zespołu „Bieżanowskie 
Trubadurki” zostały zaproszone do złożenia wizyty w Norwegii. 
 Niedawno  gościliśmy też seniorów z Lublina z tzw. Lokalnej Grupy 
Działania Krasnystaw Plus, która reprezentowała 10 lokalnych gmin. Na 
spotkanie z nami w Dworze Czeczów przybyło 45 osób ze wspomnia-
nych okolic, rozbawionych i towarzyskich o czym świadczyła wytworzo-
na atmosfera, wspólne chóralne śpiewanie i szybka integracja z nami. 
Ciepłe słowa na powitanie gości  wygłosiła kierownik DK w Dworze Cze-
czów Magdalena Piędel. 
 Nasza aktywność w rozwijaniu działalności wśród osób tzw. trze-
ciego wieku jest tak wszechstronna, że mogliśmy także wziąć udział w 

I N F O R M A C J A
Klubu Seniora z Krakowa Bieżanowa Starego

o działalności integracyjnej
wśród mieszkańców Bieżanowa

konsultacji społecznej nad projektem poradnika „Srebrna Gospodarka 
w Małopolsce”, którą zorganizował i prowadziły osoby z Urzędu Marszał-
kowskiego. Udział w dyskusji, nawiązanie licznych kontaktów, a nade 
wszystko zgłaszanie własnych spostrzeżeń do projektowanych rekomen-
dacji w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej seniorów pozwo-
liły nam zapoznać się z kierunkami zmian i uczestniczeniu w rozwiązy-
waniu problemów starszych, samotnych osób. Ponadto włączyliśmy się 
z niebywałą energią do dyskusji nad budżetem obywatelskim oraz zgło-
siliśmy  trzy wnioski. Liczymy, na przegłosowanie we wrześniu naszych 
aplikacji z pozytywnym rezultatem. W ten oto sposób własnymi działa-
niami chcemy się odwdzięczyć naszej Radzie Dzielnicy XII m. Krakowa za 
okazywaną troskę, wsparcie społeczne i uznanie.

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Krakowie Bieżanowie Starym
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 Czy to nie magiczne słowa? Czy można żyć 
w zgodzie z otoczeniem,  w rodzinie, w szkole,  
pracy,  bez  tych trzech krótkich,  znanych od 
dzieciństwa słów;  proszę, przepraszam, dzięku-
ję? Wypowiadane  potrafią  wywołać uśmiech 
i  życzliwość, rozładować nerwową atmosferę 
i sprawić,  by świat stał się  milszy. Mimo to uży-
wane są zbyt rzadko i stąd pomysł programu 
społecznego, którego celem jest ich przypo-
mnienie, wręcz wylansowanie mody na ich uży-
wanie. 
 Program z uwagi na uniwersalność przesła-
nia można wykorzystać  w przedszkolach, szko-
łach,  domach  kultury, spółdzielniach mieszka-
niowych,  przez organizacje społeczne, parafie, 
firmy i instytucje. 
 Na powstałej stronie internetowej  
www.3slowa.pl   pomysłodawcy i pierwsi orga-
nizatorzy zarysowali  ramy współpracy   i  pod-
powiadają sposoby realizacji programu. Witryna 
służy też prezentacji powstałych prac. Istnieje 
wiele  wzorcowych rozwiązań,  jednak  obowią-
zuje duża swoboda w  ich wyborze.  Celem jest  
podkreślenie zależności ludzi od siebie i potrze-
bę   kształtowania wzajemnych dobrych relacji  
właśnie przy pomocy  słów-kluczy -  proszę,  
przepraszam,  dziękuję. 
 Program jest działaniem „non profit”. Stąd 
nawet znani artyści  nie otrzymują  z udziału 
w nim żadnej gratyfikacji,  po prostu wspierają 
tę społeczną inicjatywę. Przykładem jest Anna 
Dymna i Janusz Laskowski.  Nasza  krakowska 
aktorka  przepięknie   recytuje tytułowy wiersz,   
a popularny  bard  ( wszyscy znamy  Kolorowe 

…Proszę, przepraszam, dziękuję,
Przecież to nic nie kosztuje,
A świat od razu pięknieje,
I dobro samo się dzieje…
( fragment wiersza „Trzy słowa”  autorstwa
 Piotra Oprzędka i Barbary Kumon )

PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ
PROGRAM SPOŁECZNY 

jarmarki,  Beatę,  Dziewczynę z Albatrosa ) skom-
ponował muzykę  i sam wykonuje ten utwór.   
Są też inne wykonania muzyczne. Przepiękną 
muzykę  skomponowała nasza dzielnicowa 
radna Barbara Leśniak.   Jest to więc kolejna, ale  
nie jedyna  wersja śpiewanego wiersza.   Warto 
tych wersji  posłuchać . Są dostępne na stronie 
programu,  a także YOUTUBE ( Janusz Laskowski  
„Tylko trzy słowa”). 

 W programie  uczestniczą nie tylko miesz-
kańcy  z  Dzielnicy XI,  która zapoczątkowała  
akcję,  ale także innych rejonów Krakowa, na-
wet Polski . Akceptację  programu i chęć w nim 
uczestniczenia wyrażają krakowskie firmy. Ich 
udział to nie tylko dodatkowa pomoc dla orga-
nizatorów,  ale  pierwszy odbiorca i  konsument 
„lepszych” postaw czy zachowań  (przykładem  
jest MPK,  dla którego powstaje seria filmików 
z  udziałem studentów Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu Papieskiego ).

Zakres współpracy
 W programie obowiązuje zasada partner-
stwa. Organizatorzy proponują przykładowe 
rozwiązania,  pomoce,  możliwość publikacji 
i    popularyzacji pomysłów,  efektów  i prac,  
udostępniają informację o przebiegu programu  
i jego efektach. Wizja organizatorów  zakłada ak-
ceptację idei programu i  samodzielną twórczą 
aktywność jego uczestników, a zarazem pierw-
szych jego odbiorców.  Program ma dostarczać 
„przeżyć” estetycznych,   pełnić rolę edukacyjną 
w obszarze wzajemnych ludzkich relacji,  wspie-
rać twórcze aspiracje artystów i grup twórczych. 

Strony współpracy
 Uczestniczące w programie organizacje 
i osoby, w zależności od potencjału  twórczego,  
samodzielnie  wybierają drogi realizacji pro-
gramu,  jego ocenę na szczeblu wewnętrznym, 
samodzielne nagradzanie uczestników. Mają   
możliwość wdrażania wypracowanych rozwią-
zań i   propagowanie idei w środowisku. Mogą 
także udostępniać najlepsze prace i pomysły  
organizatorom programu  dla jej konkursowej 
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„Trzy słowa” 

 ( tekst Piotr Oprzędek,  Barbara Kumon) 

 

Są takie słowa,  łatwe  w  wymowie, 

A moc ich wielka,  bo jak iskierka, 

Potrafią ciepłem obdarzać, 

Radość i uśmiech rozmnażać, 

Pokonać oschłość i gniew, 

Jakie to słowa ? 

Wiem! 

Proszę, przepraszam, dziękuję, 

Przecież to nic nie kosztuje, 

A świat od razu pięknieje, 

I dobro samo się dzieje. 

Proszę, przepraszam, dziękuję, 

Przecież to nic nie kosztuje, 

Radość jak wiosna rozkwita 

Uśmiechem szczęścia nas wita 

 

 

Kto mocy słów tych nie czuje, 

Niech innym je podaruje. 

Dar ten powróci do niego 

I zazna  wiele dobrego, 

Szczęśliwym poczuje się, 

Radośnie krzyknie, 

Ach Wiem! 

Proszę, przepraszam, dziękuję, 

Przecież to nic nie kosztuje, 

Powraca do nas jak słońce, 

Co serce ma takie gorące. 

Proszę, przepraszam, dziękuję, 

Przecież to nic nie kosztuje, 

To tylko proste trzy słowa, 

Rozdajmy je wszystkim dokoła. 

oceny i promocji z udziałem  współczesnych 
środków przekazu i komunikacji. Możliwa bę-
dzie publikacja efektów i popularyzacja najcie-
kawszych  rozwiązań i prac w całym Krakowie.  

Działania i efekty programu
 Celem  społecznym programu jest przy-
wrócenie właściwej rangi słowom proszę, prze-
praszam,  dziękuję.   Trudno jednak oczekiwać 
mierzalnego efektu w tym zakresie.  Czy będzie 
to proces długofalowy,  czy efektem  będzie 
nasz własny poziom zadowolenia iż uczyniliśmy 
krok we właściwym kierunku?  Może program 
przyjmie się wszystkich środowiskach,  wykro-
czy poza nasze miasto? Na te pytania nie może-
my odpowiedzieć. 

Organizacja  prac nad programem
 Biorący udział w programie mogą zgłosić 
swój udział poprzez pisemną deklarację i wyraże-
nie zgody na proponowane zasady współpracy. 
Autonomicznie określają  predyspozycje wła-
snych uczestników i  kierunki rozwoju programu.  

Pomocne  w propagowaniu idei „Trzech słów” 
będą  materiały:  
- plastyczne takie jak: rysunek, plakat, logo pro-
gramu
- literackie: wiersz, rozprawka, opowiadanie, 
przedstawienie.
- audiowizualne: zdjęcia,  prezentacja multime-
dialna, film, film na komórkę
- muzyczne: piosenka,  utwór muzyczny 

 Określenie interesującego uczestnika 
programu obszaru nie wyczerpuje dalszych 
poszukiwań. Pamiętajmy,  że bez naszego pro-
szę,  dziękuję,  nie usłyszymy także słowa prze-
praszam. Warto więc spróbować,  w rodzinach,  
szkole i pracy, w drodze do pracy 
 w sklepie , w przychodni i na przystanku … .

Każdy może to robić wg własnych możliwości, 
szczerze,   z wiarą,  że naprawdę warto.    

Główne rekomendacje do programu
- pozyskanie do programu wewnątrz środowisk 
jak największej ilości uczestników
- publikacja efektów ( wystawy,  prezentacje,  
pokazy,  występy artystyczne )
- podzielenie się najlepszymi pracami ze środo-
wiskiem ( domy kultury,  media )
- udostępnianie prac na stronie  internetowej  
www. 3slowa.pl    
- stosowanie słów-kluczy w życiu codziennym

 W nadchodzącym roku szkolnym  może 
warto  o tym pomyśleć.  Zachęcamy do tego go-
rąco.  
 Rada Dzielnicy XII włączyła się do tej akcji, 
biorąc nad nią patronat. 
 W Dzielnicy XII za przebieg akcji odpowia-
dać będzie Fundacja ,,Wygrajmy Siebie” a osobą 
odpowiedzialną została Pani Barbara Leśniak. 

W imieniu  organizatorów 
Stanisław Kumon
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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

KS Kolejarz Prokocim
– terminarz spotkań

rundy jesiennej sezonu 
2014/2015, Liga Okręgowa, 

Grupa Kraków II
1. AP Kmita Zabierzów – Kolejarz Prokocim, 16 sierpnia, 11:00
2. Pauza
3. Kolejarz Prokocim – Garbarnia II Kraków, 31 sierpnia, 17:00
4. Pozowianka Pozowice – Kolejarz Prokocim, 6 września, 17:00
5. Kolejarz Prokocim – Kaszowianka Kaszów, 13 września, 16:30
6. Podgórze Kraków – Kolejarz Prokocim, 20 września, 16:00
7. Kolejarz Prokocim – Złomex Branice, 27 września, 17:00
8. Borek Kraków – Kolejarz Prokocim, 4 października, 15:30
9. Kolejarz Prokocim – Piast Wołowice, 11 października, 15:30
10. Skawinka Skawina – Kolejarz Prokocim, 18 października, 15:00
11. Kolejarz Prokocim – Liszczanka Liszki, 25 października, 15:00
12. Lotnik Kryspinów – Kolejarz Prokocim, 2 listopada, 14:00
13. Kolejarz Prokocim – Sokół Kocmyrzów, 8 listopada, 13:30

Opracował
Konrad Spryńca

Radny Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

Drodzy Bieżanowianie !!!
 Klub Sportowy „Bieżanowianka” przeżywa w ostatnich latach 
kryzys sportowy, organizacyjno-finansowy i aktywności społecznej 
wolontariuszy. Baza sportowa kubaturowa po adaptacji na cele spor-
towe starej szkoły po drugiej wojnie światowej była w ostatnich latach 
ograniczana, aż do całkowitej likwidacji, z parkingiem przy stadionie 
łącznie. Pozbawiło to możliwości działalności gospodarczej i generuje 
nowe koszty na wynajem  sal gimnastycznych w szkołach. Stan tech-
niczno-sanitarny pozostałej bazy, nie remontowanej od ponad 25-ciu 
lat nie przyciąga młodzieży do ćwiczeń i treningów. Obok tych manka-
mentów, tkwiących w Klubie, społeczeństwo Bieżanowa nie docenia 
mentalnie, mimo bogatych tradycji, uczestnictwa w sporcie dla zdro-
wia wypoczynku i kultury.
 A przecież w roku 2015 Klub będzie odchodził Jubileusz 90-lecia 
działalności, więc zwracam się do Bieżanowian z apelem o powrót do 
NASZEGO  K L U B U  wraz z dziećmi i wnukami, także sami ze swoimi 
potrzebami profilaktyki i poprawy zdrowia oraz rekreacji i wypoczyn-
ku. Ten Klub tworzyli ludzie, którzy później byli w gronie establishmen-
tu Bieżanowa, kierowali nim tacy ludzie jak: Ksiądz Proboszcz Maciej 
Jacaszek, Wójt Kasper Madej, czy dr Wojciech Lipowski. Niech stadion 
naszego Klubu, zlokalizowany w dawnym parku dworskim Rodziny 
Czeczów służy społeczeństwu Bieżanowa, a obok funkcji sportowych 
także aktywnemu wypoczynkowi, rekreacji oraz ochronie i naprawie 
zdrowia.
 Klub podjął działania naprawcze, wśród których priorytet mają: 
szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów, organi-
zowanie festynów rekreacyjno-sportowych, konsultacja i edukacja dla 
członków Klubu Biegacza i nordic-walking. Otwieramy Klub dla Bieża-
nowian! Zróbmy coś, żeby on ożył. Popatrzmy na sport przychylnie, bo 
ma on wiele imion, odmian i celów! Znajdźmy w nim coś dla siebie! ! !
 Gdy już przyprowadzimy nasze dzieci i wnuki do trenerów, zasta-
nówmy się, jak pomóc Klubowi; czy być członkiem wspierającym, czy 
szukać wokół sponsorów, jak skutecznie prosić organa władzy o inwe-
stycje i modernizacje, jak powiększać dotacje grantowe. Szukamy też 
prezesa i wolontariuszy. Pomóżcie w restaurowaniu Klubu. 

Prezes Klubu Sportowego Bieżanowianka 
Zygmunt Szewczyk


