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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

 Od 31.08.2014 do 8.09.2014 roku prawie 
800 dzieci i młodzieży  z naszej dzielnicy  mia-
ła możliwość kibicować mistrzom  w  Kraków 
Arenie,  w czasie pierwszej fazy rozgrywek Mi-
strzostw  Świata w Siatkówce. Taką możliwość 
młodzież zawdzięczała  Stowarzyszeniu ,,TAK 
Kraków”. W ciągu ośmiu dni w dwunastu me-

 W Czwartek  18.09.2014 odbyło się pierw-
sze posiedzenie nowej edycji Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy XII. Już po raz trzeci  projekt  
prowadzony będzie przez  Fundację ,,Wygraj-
my Siebie”  przy współpracy z Domem Kultury 
,,Podgórze” i oczywiście z Radą Dzielnicy XII. 
Spotkania młodzieży gimnazjalnej i ponadgim-
nazjalnej ze szkół  z terenu Dzielnicy XII odby-
wać się będą  co dwa tygodnie na spotkaniach  
młodzieżowych komisji i sesjach rady. Dzięki 
tym działaniom młodzież ma możliwość uczyć 

czach grupy grającej w Krakowie (Portoryko, 
Włochy, Francja, USA, Iran, Belgia)  uczestniczyła 
młodzież z   Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” z Gim-
nazjum nr 29, SP nr 24 i  ZSO nr 12.

Tomasz Guzik
Radny Dzielnicy XII Bieżanów -Prokocim

Prezes Zarządu Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” 

się samorządności i budować społeczeństwo 
obywatelskie oraz brać odpowiedzialność za 
naszą małą ojczyznę.  Organizatorom projektu 
zależy by do MRD XII dołączyły osoby, będące 
przedstawicielami Samorządów Szkolnych, tak 
by poprawić kontakt ze szkołami i bardziej zaan-
gażować młodzież w  działania prospołeczne.

Tomasz Guzik
Radny Dzielnicy XII Bieżanów -Prokocim

Prezes Zarządu Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” 
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 W ostatnim czasie udało się wymienić 14 lamp  przy głównym Deptaku Nowego Bieżanowa. To tylko część lamp, które wymagają wymiany 
ale od czegoś trzeba było zacząć. Lampy, będą świecić jaśniej i poprawią poczucie bezpieczeństwa na głównym Deptaku osiedla. 

Tomasz Guzik
Radny Dzielnicy XII

* Dnia 1 września 2014 r. w Gimnazjum nr 29 
na Nowym Bieżanowie odbyła się uroczystość 
otwarcia nowoczesnej, długo oczekiwanej sali 
gimnastycznej.  Inwestycję rozpoczęto w 2009 
r. Obejmowała ona budowę sali gimnastycznej 
o powierzchni 534 mkw., trybun, szatni, sani-
tariatów, pomieszczeń magazynowych oraz 
łącznika z budynkiem gimnazjum. Sala gimna-
styczna powstała z inicjatywy radnych Dzielni-
cy XII i radnych miasta, dyrektora Gimnazjum 
nr 29 oraz mieszkańców Nowego Bieżanowa. 
Koszt inwestycji wyniósł 6 ml zł i Uroczystego 
otwarcia sali dokonał prezydent Miasta Krako-
wa prof. Jacek Majchrowski.

* Dnia 6 września 2014 r. rozpoczęła się budo-
wa zbiornika retencyjnego na rzece Serafie, 
który ma uchronić przed powodziami miesz-
kańców Starego Bieżanowa. Budowany na 7–
hektarowym obszarze zbiornik retencyjny ma 
mieć 130 tys. metrów sześciennych pojemno-
ści. Inwestorem budowy zbiornika jest Woje-
wództwo Małopolskie, które reprezentuje Ma-
łopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW
w Krakowie. Partnerem przy realizacji zadania 
jest Gmina Miejska Kraków, która na ten cel 
przekazała teren oraz dotację w wysokości 4,5 
mln zł. Na Wykonawcę robót budowlano-mon-
tażowych wybrana została firma SKANSKA S.A. 
Wartość robót wynosi 13 mln 483 tys. zł a ter-
min wykonania przypada na 31.08.2015. Bę-
dzie to pierwszy, a zarazem największy z pięciu 
zbiorników, które mają zabezpieczać przed 
wylewaniem Serafy. Wartość całego projektu 
wynosi ponad 23 mln zł, z czego ok. 18 mln zł 
pochodzić będzie ze środków unijnych.

* Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transpor-
tu w Krakowie ogłosił przetarg na przebudo-
wę Al. Dygasińskiego w Starym Prokocimiu. 
Przebudowa obejmie odcinek o długości 90 
metrów od ulicy Smolarzy do ulicy Prostej. 
Zamierzenie inwestycyjne obejmować będzie 
m.in. budowę nawierzchni z betonowej kost-
ki brukowej, budowę kanału opadowego oraz 
zabezpieczenie drzew kratami ochronnymi. 
Wymieniony odcinek drogi ma zostać przebu-
dowany do 30 listopada 2014 r. 

* Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transpor-
tu w Krakowie ogłosił przetarg na rozbudowę 
ulicy Domagały na osiedlu Złocień. W 2014 r. 
ma zostać zrealizowany I etap: budowa kanali-
zacji opadowej. Prace rozpoczną się od ul. Nad 
Drwiną. II etap obejmujący budowę kanalizacji 
sanitarnej i nawierzchni drogi rozpocznie się 
w 2015 roku.

* Zarząd Infrastruktury Sportowej ogłosił prze-
targ na budowę boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 61 mieszczącej się przy 
ul. Popławskiego w Starym Prokocimiu. Pracę 
mają zakończyć się w czerwcu 2015 roku.

* Dnia 14 sierpnia 2014 r. rozpoczęły się pra-
ce termomodernizacyjne budynku szkolnego 
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 4 na Nowym 
Prokocimiu. Prace zakończą się 15 listopada br. 

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII
Bieżanów- Prokocim
Grażyna Fijałkowska

   Budżet obywatelski, który właśnie 
wprowadzany na terenie naszego mia-
sta oraz dzielnicy, to nic innego, jak 
danie mieszkańcom prawa do decy-
dowania, na co zostanie przeznaczona 
części środków finansowych miasta czy 
dzielnicy. Pierwszy budżet obywatel-
ski został wprowadzony w Brazylijskim 
miesicie Porto Alegre, również w Polsce 
coraz więcej gmin decyduje się na prze-
kazanie części środków finansowych 
do dyspozycji obywateli. W Krakowie 

wprowadzanie budżetu obywatelskiego odbywa się na dwóch płaszy-
czyznach, miejskiej i dzielnicowej. W naszej dzielnicy odbyło się kilka 
spotkań, na których prezentowano założenia do idei budżetu obywa-
telskiego. Mieszkańcy złożyli kilkadziesiąt wniosków do budżetu, które 
zostały zweryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji. Większość 
projektów przeszła weryfikację pozytywnie. Na przełomie września - 
października odbędzie się głosowanie w trakcie, którego mieszkańcy 
wybiorą zadania, które mają być realizowane. Choć idea ta na początku 
miała sporo przeciwników, to wydaje się obecnie, że nie ma odwrotu 
od tej formy redystrybucji publicznych finansów. Zasadnym wydaje się, 
że w następnych latach powinno się przeznaczać coraz więcej środków 
finansowych do dyspozycji obywateli. To nowe doświadczenie, które 
wprowadzane jest w Krakowie i Dzielnicy po raz pierwszy, na pewno 

Budżet obywatelski
Masz głos Masz Wybór

przyczyni się do budowy społeczeństwa bardziej obywatelskiego. 
Niewątpliwe jest, że im większe zaangażowanie obywateli w sprawy 
publiczne, tym budżetowe środki finansowe są wydatkowane zgodnie 
z wolą mieszkańców. 

Zbigniew Kożuch
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1 Projekt dodatkowy nr 2 do Pakietu „Angielski i 
Bezpieczeństwo” - zakup sprzętu sportowego 
(np. piłek i bramek) na kwotę 100 zł

Zakup sprzętu sportowego (np. piłek i bramek) dla SP nr 157. 
Projekt wycofano przez Wnioskodawcę

100

2 Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych „La-
tający Uniwersytet”

Zorganizowanie warsztatów z zakresu szeroko pojętej edukacji artystycznej w 
ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych mieszczących się 
na terenie Starego Bieżanowa: SPNr 111 i SP nr 124. 

45.000

3 Marketing na rzecz mieszkańców Dzielnicy XII Wspieranie działań mieszkańców, już realizowanych projektów, a niedofinanso-
wanych.

100.000

4 Odbudowa kortu tenisowego ul. Smolenia Bie-
żanów/Kolonia

Teren rekreacyjny z boiskiem i elementami rekreacyjnymi dla dzieci ma dawno 
nieużywane dwa boiska ceglane tj. do tenisa i siatkówki. Wskazane jest, aby od-
budować ten obiekt, przywrócić mu funkcję sportową.

60.000

5 Przystosowanie wewnętrznego dziedzińca 
ZSOI nr 4 do celów rekreacyjnych

Modernizacja wewnętrznego dziedzińca szkoły. 95.000

6 Piękny i bezpieczny ogród w Samorządowym 
Przedszkolu nr 49 Wróbelka Elemelka

Modernizacja i wymiana sprzętu ogrodowego, wymiana ogrodzenia wokół tere-
nu przedszkola, montaż bramki wejściowej i bramy wjazdowej do przedszkola, 
wymiana nawierzchni wokół budynku przedszkola.

100.000

7 Wydanie książki „Barwy Beskidów” Wydanie książki „Barwy Beskidów” jako lektury pomocniczej dla młodzieży szkol-
nej i dla dorosłych turystów.

5.900

8 Tablica upamiętniająca „Ofiary katastrofy smo-
leńskiej”

Realizacja tablicy upamiętniającej tragiczną śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego i 95 ofiar katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r., która zostanie zamon-
towana na ścianie wewnętrznej nowego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia 
NMP przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 35.

8.000

9 TERAZ PRZESZŁOŚĆ - Centrum Historyczne Pro-
kocimia

Budynek filii MDK - dawnego Domu Towarzystwa Szkół Ludowych powstałego 
ponad 85 lat temu ze składek mieszkańców Starego Prokocimia wymaga otyn-
kowania i wymiany okien, aby można było dokończyć realizację projektu muralu 
historycznego ilustrującego historię Prokocimia.

100,000

10 Projekt dodatkowy nr 1 do Pakietu „Angielski i 
Bezpieczeństwo” - zakup sprzętu sportowego 
(np. piłek i bramek) na kwotę 200 zł

Zakup sprzętu sportowego (np. piłek i bramek) dla SP nr 157. 
Projekt wycofano przez Wnioskodawcę

200

11 Wsparcie dla zespołów artystycznych działają-
cych przy Domie Kultury Dwór Czeczów

Dofinansowanie dalszego rozwoju zespołu/chóru „Bieżanowskie Trubadurki”, 
którego siedzibą jest Dom Kultury w dworze Czeczów w Krakowie przy ul. Ks. J. 
Popiełuszki 36 - zakupienie strojów, w tym regionalnych, ozdób dekoracyjnych 
dla pań i panów, kamery, głosników itp.

50.000

12 Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo” - Inicjatywa 
„Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla 
Krakowskich Uczniów” oraz „Bezpieczne Prze-
prowadzanie Dzieci przez Jezdnię” i „Monitoring 
dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XII”

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budo-
wa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

99.600

13 Rewitalizacja terenu zielonego Odniowienie alejek i terenów zielonych pomiędzy ul. Okólna i ul. Spółdzielców na 
osiedlu Na Kozłówce.

99.980

14 Miasteczko rowerowe dla dzieci w wieku szkol-
nym

Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym SP nr 61 i rozmiesz-
czenie tam oznakowania miasteczka rowerowego - miejsca, w którym dzieci z 
Dzielnicy XII będą mogły zdawać egzamin na kartę rowerową i uczyć się zasad 
ruchu drogowego. Pomiędzy elementami miasteczka zaplanowane jest roz-
mieszczenie innych elementów (klasy, labirynty, gry edkuacyjne i poprawiające 
koordynację).

88.075

15 Trasa spacerowa z Nowego Bieżanowa na 
Wzgórze Kaim z pamiątkowym obeliskiem

Projekt ma na celu odbudowę drogi w zakresie całego jej przebiegu. Obecnie 
droga na połowie przebiegu stała się ścieżką wśród krzaków, wysokich traw i zwi-
sających z drzew gałęzi. Ukazuje się dopiero pod koniec przebiegu, praktycznie 
już na wzgórzu. 

45.000

Budżet Obywatelski – głosowanie
 Budżet Obywatelski wchodzi w decydującą fazę. Po spotkaniach z mieszkańcami, które odbywały się w maju i czerwcu, zgłaszaniu i weryfikacji 
wniosków, pozostało dokonanie wyboru przez mieszkańców Dzielnicy XII.
 Spośród 37 złożonych wniosków, 26 zostało pozytywnie zweryfikowanych i poddanych głosowaniu w dniach 27 września – 5 października. 
Oprócz projektów dzielnicowych, mieszkańcy zdecydują także nad projektami ogólnomiejskimi, których złożono 103.
 Poniżej przedstawiamy listę propozycji dzielnicowych. Z racji tego, że liczba projektów ogólnomiejskich jest tak duża, jest ona dostępna na stro-
nie internetowej www.dzielnica12.krakow.pl. Projekty dzielnicowe również się tam znajdują.
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Przypominamy także o terminach i miejscach, w których mieszkańcy będą mieć możliwość głosowania:
27.09.2014 8:00 – 12:00 Rada i Zarząd Dzielnicy XII, ul. Kurczaba 3
28.09.2014 16:00 – 20:00 Rada i Zarząd Dzielnicy XII, ul. Kurczba 3
29.09.2014 16:00 – 20:00 Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16

30.09.2014 8:00 – 12:00 Dwór Czeczów, ul. Popiełuszki 36
1.10.2014  16:00 – 20:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20

2.10.2014  16:00 – 20:00 Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17
3.10.2014  16:00 – 20:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20

 W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Krakowa, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia. 
Oprócz głosowania standardowego, jest możliwość oddania głosu przez Internet, na stronie www.krakow.pl/budzet.
Ważne: Mieszkańcy, uprawnieni do głosowania mogą głosować w dowolnych komisjach, wybrać sobie czas i miejsce, które najbardziej im 
odpowiada. 

Konrad Spryńca
Radny Dzielnicy XII

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

16 Alejka spacerowa Wykonanie alejki spacerowej na skrzyżowaniu ul. Spółdzielców i ul. Na Kozłów-
ce w miejscu istniejącej ścieżki przecinającej teren zielony wraz z wykonaniem 
dwóch dodatkowych ławeczek.

45.000

17 Projekt dodatkowy nr 3 do Pakietu „Angielski i 
Bezpieczeństwo” - zakup sprzętu sportowego 
(np. piłek i bramek) na kwotę 75 zł

Zakup sprzętu sportowego (np. piłek i bramek) dla SP nr 157. 
Projekt wycofano przez Wnioskodawcę

75

18 Zakup sprzętu do świetlicy Zakup sprzętu do świetlicy w Dworze Czeczów: stół bilardowy, stół do tenisa 
stołowego, „piłkarzyki” w celu stworzenia czegoś na kształt świetlicy głównie dla 
młodzieży, ale także z myślą o dzieciach i dorosłych z terenu Starego Bieżanowa. 

7.600

19 Tablica upamiętniająca rodzinę Czeczów Tablica upamiętniająca rodzinę Czeczów i ich młodego syna, który oddał życie 
podczas II wojny światowej w obronie mieszkańców gminy Wiśniowa koło Dob-
czyc - zabudowa na ścianie głównej Dworu Czeczów.

11.500

20 Remont dachu Filii SP nr 24 Wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z modernizacją pokrycia 
dachowego, naprawy kominów, wymianą obróbek blacharskich oraz wymianą 
rynien i rur spustowych na budynku Filii SP nr 24, ul. Aleksandry 19.

70.222

21 Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w 
ciągu ul. Facimiech i ul. Podlesie, na moście na 
rzece Drwince

Zaprojektowanie i wybudowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu 
ul. Facimiech i ul. Podlesie, na moście na rzece Drwince, w celu zapewnienia wy-
godnego i bezpiecznego  ciągu komunikacji pieszej pomiędzy osiedlem Piaski 
Wielkie i osiedlem Na Kozłówce.

76.937

22 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. 
Ks. J. Popiełuszki (etap 2)

Powstały w bieżącym roku plac zabaw dla dzieci z uwagi na uwarunkowania hi-
storyczne terenu, jest w zakresie wyposażenia i zagospodarowania zrealizowa-
ny w wymiarze szczątkowym. Projekt zakłada montaż m.in. huśtawek, karuzeli, 
domku zabaw dla dzieci, pętli wspinaczkowej oraz wykonanie bezpiecznej na-
wierzchni.

100.000

23 Projekt dodatkowy nr 4 do Pakietu „Angielski i 
Bezpieczeństwo” - zakup sprzętu sportowego 
(np. piłek i bramek) na kwotę 25 zł

Zakup sprzętu sportowego (np. piłek i bramek) dla SP nr 157. 
Projekt wycofano przez Wnioskodawcę

25

24 Ich sen o wolności - sympozjum w 30 rocznicę 
Protestu Głodowego

Sympozjum ma na celu upamiętnienie 30. rocznicy „Protestu głodowego” ma-
jącego miejsce na terenie parafii Narodzenia NMP oraz zaangażowania społe-
czeństwa nie tylko Bieżanowa w odzyskanie przez Polskę suwerenności poprzez 
kształtowanie postaw religijnych, patriotycznych, udział w przemianach społecz-
nych i politycznych. 

21.200

25 Wybieg dla psów Wybieg dla psóW W parku przy ul. lilli Wenedy - teren zamknięty ogrodzony z koszami na psie 
odchody, zadaszenie W formie altanki lub Wiaty.

90,000

26 roWer miejski W prokocimiu budoWa dWóch stacji miejskich roWeróW - przy ul. teligi i przy ul. ĆWiklińskiej. 100.000

27 remont przedszkola remontu sanitariatu tzW. toalety ogrodoWej, schodóW proWadzących do sanitariatu i scho-
dóW od strony północnej budynku przedszkola nr 176 oraz montażu rolety-markizy na tara-
sie.

45.000

28 zagospodaroWanie skWeru przy ul. spółdzielcóW na 
osiedlu na kozłóWce 

zagospodaroWanie, reWitalizacja i utrzymanie osiedloWego skWeru. 100.000

29 ii etap budoWy placu zabaW przy ul. popiełuszki stary 
bieżanóW

rozbudoWa ogródka jordanoWskiego Wraz z infrastrukturą techniczną - Wykonanie linarium 
oraz Wykonanie chodnikóW.

100.000
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Wakacje z uśmiechem w DK SM Nowy Bieżanów

 Informuję, że w sprawie parkowania pojazdów, których stan wskazuje na długotrwale nieużytkowanie funkcjonariusze Oddziału IV Podgórze 
Straży Miejskiej Miasta Krakowa podejmują stosowne działania na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogo-
wym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie usuwania pojazdów 
pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. 
 W myśl obowiązujących przepisów prawa Straż Miejska na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym może usuwać pojazdy pozosta-
wione bez tablic rejestracyjnych lub pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane w przypadku pozostawienia ich w strefie zamieszkania, 
strefie ruchu, bądź na drodze publicznej. W sytuacji parkowania pojazdu na drodze wewnętrznej Straż Miejska nie ma podstaw, by taki pojazd usunąć. 
W takim wypadku strażnicy mogą jedynie poprosić właściciela pojazdu o doprowadzenie go do stanu używalności, bądź jego usuniecie z danego 
terenu. 
 Każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów strażnicy dochowują należytej staranności w ustaleniu właściciela pojazdu i to jego w 
pierwszej kolejności proszą o doprowadzenie pojazdu do stanu używalności, bądź nakazują usunięcie go z drogi. Działania prowadzone do takich 
pojazdów są czasochłonne i wymagają przeprowadzenia wielu czynności. 
 Dodaję, że zarządcy terenu niejednokrotnie informowani są przez strażników, iż mogą usunąć pojazd na podstawie przepisów art. 142, art. 343 § 
2 oraz art. 344 Kodeksu Cywilnego.
 W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 10 września 2014 roku strażnicy z Oddziału IV Podgórze z terenu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim odholo-
wali 13 pojazdów nieużywanych oraz doprowadzili do usunięcia 43 pojazdów nieużywanych przez właścicieli. 

Dominika Gawin-Sitek 
Naczelnik Oddziału IV Podgórze

 W Krakowie jest dużo dzieci 
szkolnych, którymi nie ma się kto za-
jąć w czasie wakacji. Rodzice mają na 
to zbyt krótkie urlopy albo nie mogą 
ich brać w tym czasie. Nie mogą rów-
nież – ze względów finansowych - za-
pewnić dzieciom wypoczynku przez 
całe 2 miesiące wakacyjne. Dzieci 
najczęściej muszą zostawać w domu, 
gdzie w najlepszym razie przesiadują 
przed ekranem telewizora lub kom-
putera. Jest to oczywiście bardzo 
szkodliwe dla ich rozwoju psycho-
ruchowego i społecznego. Zamiast 
efektywnie wypoczywać i doznawać 
nowych pozytywnych emocji, stają 
się jeszcze bardziej zmęczone. To z 
kolei przekłada się na złe wyniki w 
nauce, agresję, konflikty z rówieśni-
kami i dorosłymi oraz zachowania 
aspołeczne. Nasze zajęcia wakacyjne dla dzieci są 
próbą zapobieżenia temu problemowi i ważnym 
fragmentem działalności Domu Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”.
 W bieżącym roku kolejny raz prowadzi-
liśmy zajęcia we współpracy z Fundacją Spo-

łeczno-Kulturalną „Remedium”, ale musieliśmy 
je zmodyfikować w porównaniu z latami ubie-
głymi ze względu na prowadzone równolegle 
zajęcia wakacyjne w szkołach, czego nie było 
w latach poprzednich. Obniżyliśmy więc limit 
wieku uczestników, co wymagało   modyfikacji 
programu zajęć. Zajęcia były prowadzone na 

bazie różnorodnych możliwości Domu 
Kultury, pobliskiego placu zabaw i bo-
iska wielofunkcyjnego KS „Baszta”. In-
struktorzy mieli za zadanie zintegrować 
uczestników pod kątem wspólnych 
zainteresowań i wzajemnych sympa-
tii. I to się udało, czego dowodem były 
spontanicznie tworzone przez dzieci 
„kluby” i „kółka zainteresowań”, bo da-
lekie wycieczki i szumnie obwieszczane 
atrakcje nie gwarantują poznawania 
nowych koleżanek i kolegów w przyja-
cielskiej atmosferze luzu we własnym 
zakamarku bezpiecznej przestrzeni DK. 
Każdy z uczestników znalazł coś dla 
siebie: sportowcy nieustannie walczyli 
o zwycięstwa w różnych grach, miło-
śnicy sztuki wyżywali się na zajęciach 
plastycznych i teatralnych, ciekawi po-

znawali np. język migowy, imprezowicze pod-
dawali się malowaniu twarzy, projektowaniu 
kostiumów i balonowych zwierzątek. Wszyscy 
wracali do domu zadowoleni i deklarowali, że 
do nas jeszcze wrócą.  A my na to liczymy.

Zbigniew Rozkrut

Wraki samochodowe w dzielnicy
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 W Gimnazjum nr 29 inaugura-
cja nowego roku szkolnego została 
połączona z oficjalnym otwarciem 
nowoczesnej sali gimnastycznej 
o powierzchni ponad 530 m2. Uro-
czystość uświetnili swoją obecno-
ścią m.in.: prof. Jacek Majchrowski 
– Prezydent Miasta Krakowa, Tade-
usz Matusz – zastępca Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. edukacji, Mar-
ta Patena – radna Miasta Krakowa, 
przewodnicząca Komisji Edukacji, 
Zbigniew Kożuch – przewodniczący 
Rady Dzielnicy XII, Barbara Leśniak 
– przewodnicząca Komisji Edukacji 
i Kultury Rady Dzielnicy XII, Tomasz 
Guzik – radny Dzielnicy XII, prezes fundacji „Wy-
grajmy Siebie”, a także dyrektorzy okolicznych 
szkół. Gościem szczególnym była Grażyna Fi-
jałkowska – radna Miasta Krakowa i Dzielnicy 
XII, której zasługi dla powstania tego okazałego 
obiektu podkreślali zarówno Prezydent Miasta, 

Gimnazjum nr 29 ma nową salę gimnastyczną

jaki również przewodniczący Rady Dzielnicy XII 
i dyrektor gimnazjum Wiesław Kiełbasa. 
 Na trybunach o powierzchni użytkowej 
prawie 200 m2 zasiedli 1 września zaproszeni 
goście, pracownicy i uczniowie Gimnazjum nr 
29, a także licznie zebrani absolwenci szkoły. 

Wszyscy mogli podziwiać przy-
gotowany z tej okazji program 
artystyczny, na który złożyły się: 
krótki koncert kwartetu smycz-
kowego Art Deco, pokazy gimna-
styki artystycznej i tańca brzucha 
oraz występ chóru szkolnego. 
Wykorzystanie efektów świetl-
nych i nowoczesnego systemu 
nagłośnienia, w który została 
wyposażona sala gimnastyczna, 
podkreśliło urok i atrakcyjność 
programu, pokazało również, że 
obiekt ten może być miejscem 
nie tylko imprez sportowych, lecz 
także wydarzeń artystycznych.

 Symbolicznym gestem oddania sali w użyt-
kowanie społeczności Gimnazjum nr 29 i spo-
łeczności lokalnej było kopnięcie przez prezy-
denta Jacka Majchrowskiego piłki do bramki.

Mariola Michalska
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 Już od pięciu lat Zespół Nauczycieli Wycho-
wania Fizycznego organizuje dla wszystkich szkół 
Dzielnicy XII trzydniową Spartakiadę.  Uczniowie 
rywalizowali w 9 konkurencjach na 9 stacjach 
rozstawionych na boiskach szkolnych, na których 
zdobywali punkty dla swojej szkoły. Atrakcją dla 
dzieciaków okazał się skok wzwyż, wykonywany 
na profesjonalny zeskok, poprzez prawdziwą po-
przeczkę. Dzieci skakały wyśmienicie! Aż 6 szkół 
uplasowało się na pierwszym miejscu! Dużą ra-
dość sprawiło też zbijanie kręgli. Ponadto dzieci 
przechodząc na kolejne stacje wykonywały skoki 
dodawane, zwis bierny na drabinkach, tor prze-
szkód, rzuty do celu oraz sztafetę wahadłową. 
Skakały wspólnie na długiej skakance i biega-
jąc układały wyrazy  z wylosowanych literek. Na 
szczęście organizatorów i uczestników dopisała 
pogoda, nastroje i kondycja fizyczna. Zawody 
przebiegły sprawnie w rytmie grającej muzyki.  
W młodszych klasach szkół podstawowych naj-
lepszymi w zmaganiach sportowych okazali się 
uczniowie SP nr 111. Tuż za nimi uplasowali się 
gospodarze SP nr 148. Podium zamknęła SP nr 
124.  Do rywalizacji w duchu fair play zachęciła 
prowadząca i sędzia zarazem pani Dorota Brze-
zińska, która przypomniała wszystkim, gdzie 
i w jakiej kolejności rozgrywane są konkurencje. 
W starszych klasach szkół podstawowych,  spor-
towe zmagania rozpoczęto rzucając piłką lekar-
ską, biegając na 60 m oraz zmagając się w wytrzy-
małościowym  biegu  wahadłowym. Najsilniejszą 
i najszybszą szkołą została SP nr 41, a najlepszą 
kondycją wykazali się uczniowie SP nr 124. W na-
stępnych konkurencjach dzieci musiały skakać 
jak najwyżej i jak najdalej.  W skakance drużyno-
wej musiało skakać jednocześnie aż 3  uczniów 
przez 3 minuty.  W skokach dodawanych najlepsi 

byli reprezentanci SP nr 123.  Po skokach i bie-
gach, czas był na rzuty. Na boisku do koszykówki 
uczniowie wykonywali rzuty z biegu i rzuty wol-
ne. Tutaj najlepsi byli uczniowie SP nr 41.  W kon-
kurencji „Podaj cegłę” doskonałą współpracą 
w drużynie wykazała się SP nr 117. Wraz z rozpo-
częciem konkurencji sportowych reprezentan-
ci szkół wykonywali pracę plastyczną „Węglem 
o Spartakiadzie”. Prace plastyczne zostały ocenio-
ne przez trzyosobowe jury: nauczyciela plastyki 
z MDK   Na Wrzosach, panią Marię Guzik, artystę 
plastyka Macieja Leśniaka i absolwentkę naszego 
gimnazjum Gabrielę Chrabąszcz. Wybór był bar-
dzo trudny więc jury zadecydowało o przyznaniu 
2 pierwszych miejsc, które zostały przyznane SP 
nr 41 i SP nr 148.  III miejsce przyznano SP nr 124. 
Czas na podsumowanie wyników Spartakiady 

Spartakiada Dzielnicy XII  na boisku szkolnym ZSOI 4
przy ulicy Żabiej

wypełniły pokazy taneczne uczniów  z przyby-
łych szkół oraz program artystyczny przygotowa-
ny przez gospodarzy Spartakiady. Do końcowej 
klasyfikacji, jak co roku, dodano wyniki turnieju 
piłkarskiego „Prokocim Cup”. Puchary, dyplo-
my i  nagrody wręczył Prezes KS. Prokocim, pan 
Grzegorz Kmita. W rywalizacji piłkarskiej zwy-
ciężyli piłkarze SP nr 117. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Dominik Duszyk (SP nr 117), 
najlepszym strzelcem, z 12 bramkami na koncie 
– Grzegorz Cebula (SP nr 117). Podsumowania 
Spartakiady i wręczenia nagród dokonał wraz 
z  panią Dyrektor Marią Jolantą Kurcz Przewod-
niczący Rady Dzielnicy XII pan Zbigniew Kożuch. 
W ogólnej klasyfikacji I miejsce zajęła  – SP nr 124, 
II m. – SP nr 41, III m. – SP nr 148, IV m. – SP nr 123, 
V m. – SP nr 117, VI m. – SP nr 111, VII m. – SP nr 
24, VIII m. – SP nr 61. 
 Jeśli chodzi o sportowe zmagania gimna-
zjalistów rozpoczęły się one na boisku do koszy-
kówki, gdzie rozegrane zostały mecze „na jeden 
kosz” osobno dla dziewcząt i chłopców syste-

mem „każdy z każdym”. 
Koszykarki Gimnazjum  
nr 29 wygrały wszystkie 
mecze i zajęły I miejsce. 
Wśród chłopców I miejsce 
zajęli koszykarze Gimna-
zjum nr 33. Jednak o miej-
scu  w klasyfikacji ogólnej 
decydowała suma miejsc 
dziewcząt i chłopców. 
Zatem ostatecznie  kon-
kurencje koszykówki wy-
grało Gimnazjum nr 29, 
a na II miejscu uplasowały 

się Gimnazjum nr 33 i Gimnazjum nr 32. Równo-
legle na drugim boisku rozgrywano turniej siat-
kówki.  I tutaj Gimnazjum nr 29 nie miało sobie 
równych. W konkurencjach lekkoatletycznych 
najlepiej skakali do piasku reprezentanci Gim-
nazjum nr 32, a najszybciej biegali reprezentan-
ci Gimnazjum nr 33. Ogromne emocje wniosła 
konkurencja „przeciąganie liny”, w której,  gospo-
darze z  Gimnazjum na Żabiej byli niepokonani. 
Dzięki rodzeństwu Małgosi i Michałowi Katra, 
zaangażowanemu w sportowe życie szkoły 
Piotrkowi Górni oraz trenującej pchnięcie kulą 
i rzut dyskiem Uli Janiec przeciwnicy nie mieli 
żadnych szans. Również podczas spartakiady dla 
gimnazjów odbywał się konkurs prac plastycz-
nych pt. „Węglem o Spartakiadzie”. Jury oceniło 
na pierwszym miejscu pracę Aleksandry Bobrek, 

reprezentantki naszego gimnazjum. Drugie miej-
sce przyznano Gimnazjum nr 29 i Gimnazjum 
Jezuitów.  Po zakończeniu sportowych zmagań 
na poszczególnych boiskach, zebrano wszystkich 
uczestników  w jedno miejsce, aby przeprowa-
dzić dwie ostatnie konkurencje: konkurs piramid 
gimnastycznych oraz konkurs taneczny. W tym 
roku, po raz pierwszy, uczniowie prezentowali 
pięcioosobowe piramidy gimnastyczne. Wszyst-
kie szkoły otrzymały płyty CD ze zdjęciami pira-
mid, filmem instruktażowym oraz regulaminem 
konkursu – tak, aby mogły odpowiednio wcze-
śniej przygotować się do zawodów. Poziom kon-
kurencji był bardzo wysoki, a różnice w punkta-
cji  znikome. Ale najlepsi okazali się gospodarze. 
W czasie, gdy sędziowie dokonywali końcowych 
obliczeń, gospodarze zaprezentowali niezwykle 
bogaty program artystyczny. Mająca dziesięć lat 
Hania Pelczar, trenująca gimnastykę artystyczną, 
zatańczyła układ wolny i układ ze skakanką. Po-
tem zatańczyły  cheerleadrs. Później boisko opa-
nowali adepci  sztuk walki kung fu i ju jitsu. Na 
zakończenie zagrała na skrzypcach niesłychanie 
utalentowana muzycznie i wokalnie nasza uczen-
nica Maria Kmak.  W  turnieju „Prokocim Cup” 
w tym roku zwycięzcami zostali uczniowie Gim-
nazjum nr 29. Najlepszym zawodnikiem Grze-
gorz Kociołek  z Gimnazjum nr 29, a najlepszym 
strzelcem Kamil Janecki z Gimnazjum nr 32. Dy-
plomy, puchary i nagrody wręczył przedstawiciel 
KS. Prokocim pan dr Adam Koźmin.  Po dołącze-
niu powyższych wyników, ostateczna klasyfikacja 
gimnazjów przedstawiała się następująco: I miej-
sce – Gimnazjum nr 32, II m – Gimnazjum nr 29, 
III m – Gimnazjum nr 33, IV m – Gimnazjum Je-
zuitów, V m – Gimnazjum nr 30. 
 Zamykając trzydniowe święto sportowe 
Dzielnicy XII przy ulicy Żabiej pani Dyrektor Maria 
Jolanta Kurcz podziękowała wszystkim uczestni-
kom za przybycie i wspaniałą rywalizację sporto-
wą w duchu fair play! 
 W Księdze Pamiątkowej naszej Szkoły, na 
stronie poświęconej Spartakiadzie 2014 zawodni-
cy i ich opiekunowie wpisali gratulacje i podzięko-
wania za sprawną organizację zawodów, życzliwą 
atmosferę, profesjonalne sędziowanie, wspaniałą 
rywalizację sportową  oraz ogrom wrażeń. 

Elżbieta Imiołek 
nauczyciel wychowania fizycznego w ZSOI nr 4
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 Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015, nowy se-
zon zaczyna także Klub Kultury „Zachęta”. Zarówno my, pracownicy Klu-
bu, jak i nasi instruktorzy, czekamy na wszystkich chętnych uczestników. 
Jesteśmy wypoczęci po wakacjach, pełni sił, zapału i nowych pomysłów. 
Naszą ofertę kierujemy do wszystkich grup wiekowych. Proponujemy za-

 Od dawna wiadomo, że rozpoczęcie nauki 
gry w szachy już w przedszkolu wpływa wszech-
stronnie na rozwój dzieci. Dzieci uczące się grać 
w szachy dostrzegają początkowo w nich przede 
wszystkim zabawę, nie zdając sobie sprawy, że 
bawiąc się doskonalą swoje umysły, ucząc się  
logicznego myślenia, rozumowania, kształtu-
ją swoją osobowość czyli  rozwijają drzemiący 
w nich swój potencjał intelektualny. Celem pro-
jektu Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjacie-
le” jakim jest nauka dzieci gry w szachy to  poka-
zanie, że szachy są nie tylko rozrywką ale również 
ogromną inwestycją w  umysły naszych dzieci. 
Od 5 lat staramy się  propagować szachy wśród 
dzieci i młodzieży, i wspólnie z Klubem Kultury 
„Zachęta”  Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Pro-
kocim” jesteśmy organizatorami ”Turnieju Proko-
cimski Szach Mat”. W okresie  od listopada  2013 
r. do czerwca 2014 r. w porozumieniu z dyrekcją 
szkoły nr  117 odbywała się  nauka gry w szachy 
zaproponowana i sfinansowana ze środków Sto-
warzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”. Do-
tychczasowe   efekty naszego projektu to start 
pięciu zawodników  w organizowanym w marcu  
przez Stowarzyszenie  „V Turnieju Prokocimski 
Szach Mat 2014”, jak  również udział  sześciu  za-
wodników Szkoły Podstawowej nr 117 w czerw-
cowym turnieju szachowym organizowanym 
przez  Parafię Miłosierdzia Bożego w Nowym 
Prokocimiu z okazji  kanonizacji Jana Pawła II.

 Aby kontynuować nasz projekt w czerw-
cu 2014 roku podpisaliśmy  porozumienie 
o  współpracy z Samorządowym Przedszkolem 
nr 150. Po podpisaniu porozumienia  wspól-
nie z  Dyrektor Przedszkola Panią Danutą Lis 
postanowiliśmy, że od października 2014 roku 
do czerwca 2015 roku będziemy realizować na-
ukę gry w szachy z przedszkolakami. Wspólnie 
uzgodniliśmy, że podobnie jak w Szkole Podsta-
wowej nr 117  koszty finansowe pokryje z wła-
snych środków Stowarzyszenie „Przyjaciele”. 
Uzgodniliśmy również, że zajęcia będzie prowa-
dził wielki miłośnik oraz propagator szachów 
posiadający uprawnienia sędziego międzyna-
rodowego KI. FIDE Pan Stanisław Cichorz, który 
od wielu lat współpracuje z naszym Stowarzy-
szeniem. 

 Celem  projektu Stowarzyszenia „Przyjacie-
le” jest popularyzacja „królewskiej gry” wśród 
dzieci i młodzieży osiedla Nowy Prokocim. 
Liczymy, że dla niektórych maluchów szachy  
pozostaną pasją życia. Jesteśmy również prze-
konani, że gra w szachy daje dziecku same ko-
rzyści. 

Zarząd Stowarzyszenia
Nowy Prokocim ”Przyjaciele”

W Przedszkolu nr 150 dzieci będą grać w szachy

Nowy sezon w „Zachęcie”
jęcia zarówno te dotychczas funkcjonujące, jak również jesteśmy otwarci 
na nowe propozycje i wyzwania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą 
ofertą i czekamy na Państwa zgłoszenia i zapisy w Sekretariacie Klubu. 

Katarzyna Góra
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 To smutne, że jedni pracują nad tym, by 
osiedle, dzielnica, miasto wyglądały lepiej by 
żyło się tam bezpieczniej  a inni to niszczą i to 
w bardzo prymitywny sposób. Musimy na to 
reagować i walczyć z tym bo jak nie, to na nic  
praca wielu ludzi. Osoby, które niszczą powinny 
ponosić kary i naprawiać to co zniszczyły. Suge-
rowałbym pokazywać swoją miłość do klubów 
w inny sposób a pieniądze, które teraz trzeba 
będzie wydać by to zamalować przeznaczyć na 
cele charytatywne. Nie ważne czy zniszczony 
mór, blok, budynek należą do Spółdzielni Miesz-
kaniowej, Gminy czy to prywatna własność na-
leży  zrobić wszystko by wygrać walkę z osiedlo-
wymi chuliganami i pokazać, że dla większości 
społeczeństwa takie zachowanie to przestęp-
stwo.

Tomasz Guzik
Radny Dzielnicy XII

Potrzeba walki o wspólne dobro
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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

Spis Treści

Wydarzyło się ... ..............................................................2

Budżet obywatelski Masz głos Masz Wybór  .......3

WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW  ......................3

Budżet Obywatelski – głosowanie  .........................4

Wraki samochodowe w dzielnicy  ...........................6

Wakacje z uśmiechem w DK SM Nowy Bieżanów .......6

Gimnazjum nr 29 ma nową salę gimnastyczną  ........7

Spartakiada Dzielnicy XII  na boisku szkolnym 

ZSOI 4 przy ulicy Żabiej  ..............................................8

Nowy sezon w „Zachęcie”  ..........................................9

W Przedszkolu nr 150 dzieci będą grać w szachy  .....9

Potrzeba walki o wspólne dobro  ......................... 10

 Już drugi raz Fundacja ,,Wygrajmy Siebie” , Gimnazjum nr 29 w Krakowie 
i KS Baszta  organizować będą Familiadowy Spacer Pokoleń. Ideą tej akcji jest 
promowanie spacerowania jako dobrej, zdrowej i naturalnej formy spędzania 
czasu. Chcemy zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w akcji, tak by inte-
grować pokolenia naszego osiedla i Dzielnicy. Spacer  odbędzie się w Czwar-
tek 25.09.2014 roku o godzinie 13.30 i wyruszy z placu przed Gimnazjum 29 
(ul. Aleksandry 17). Akcja będzie miała wymiar charytatywny - opłata startowa 
w całości przeznaczona zostanie na Fundusz Wspierania Inicjatyw Młodzieżo-
wych oraz  dofinansowanie KS Baszta.
 Więcej informacje na stronie www.wygrajmysiebie.pl .


