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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

Nowe stroje dla Żaczków Kolejarza Prokocim

 13 września na kompleksie sportowym 
„Orlik” przy ulicy Jerzmanowskiego  odby-
wał się turniej piłkarski z udziałem drużyn 
„Żaczków” Kolejarza Prokocim, Wisły  oraz 
Wieczystej. Przed rozpoczęciem turnieju, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Nowy Pro-
kocim „Przyjaciele” przekazali 15 kompletów 
strojów piłkarskich dla  najmłodszych piłka-
rzy , którzy na kompleksie sportowym  „Orlik” 
trenują oraz rozgrywają mecze pod opieką 
trenera Ryszarda Rybaka  zwanego „łowcą 
talentów”. Klub Sportowy  Kolejarz Prokocim 
zwracając się do nas  pismem o pomoc w za-
kupie strojów dla grupy żaków nawiązał do 
podpisanego 17marca 2013 roku porozumie-

nia o współpracy z naszym stowarzyszeniem. 
Zarząd Stowarzyszenia „Przyjaciele” na swoim 
posiedzeniu   podjął decyzję aby ze swoich 
środków przeznaczyć kwotę 1230 złotych na 
zakup  15 kompletów strojów piłkarskich. To 
nasza kolejna inicjatywa w ostatnich latach  
oraz rzeczywista  pomoc skierowana do dzie-
ci , którą  przyczyniamy się do realnej budo-
wy na naszych  osiedlach  „małych ojczyzn”. 
Nowe stroje okazały się szczęśliwe  ponieważ  
w pierwszym meczu ze swoimi rówieśnikami 
z Wieczystej  nasze żaki odniosły efektowne 
zwycięstwo. 

Lasota Mieczysław
Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” 
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 Na ostatnich dwóch Sesjach Rady Dziel-
nicy XII, Radni podjęli uchwały w następują-
cych sprawach:

* Przystąpienia do otwartego konkursu 
ofert realizowanego w ramach Programu 
współpracy Gminy Miejskiej Kraków z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego w roku 2015. Na wspie-
ranie i  upowszechnianie kultury fizycznej 
i  sportu (organizacja lokalnych imprez spor-
towo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży) 
przeznaczono kwotę 20 000 zł, natomiast na 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu  (organizacja zimowych i letnich 
obozów sportowych) przeznaczono kwotę 
10 000 zł.

* Negatywnej opinii dla wydania WZiZT dla 
inwestycji 

- Budowa zespołu budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych (maksymalnie 5) z garażem 
podziemnym wraz z infrastrukturą technicz-
ną i układem komunikacyjnym na działkach 
przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie. 

- Budowa zespołu budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych i budynków usługowych 
z  garażami podziemnymi oraz zagospoda-
rowaniem terenu przy ul. Czerwiakowskiego 
i ul. Kosocickiej w Krakowie. 

Z prac Rady Dzielnicy XII
- Budowa budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego z częścią zamieszkania zbiorowego 
i usługami w części parteru, z garażem pod-
ziemnym, drogą wewnętrzną przy ul. Snycer-
skiej w Krakowie.

- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa ist-
niejącego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego (budynek w granicy z budynkiem 
na działce nr 313 obr. 100 jedn. ewid. Pod-
górze) wraz ze zmianą sposobu jego użytko-
wania na budynek mieszkalny wielorodzinny 
oraz budowa zjazdu na przy ul. Kurpińskiego 
w Krakowie.

* Pozytywnej opinii dla inwestycji celu pu-
blicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 
pn. Budowa boisk sportowych, bieżni i skoczni 
do skoku w dal z wyposażeniem sportowym 
wraz z układem komunikacji pieszej-chodniki 
i schody terenowe na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 61 im. Marszałka J. Piłsudskiego i 
rozbudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej na terenie działki szkoły przy ul. 
Popławskiego 17 w Krakowie.  

Radni rozdysponowali również środki 
finansowe na rok 2015 w zakresie  Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Kra-
kowa  „Bezpieczny Kraków” w wysokości 
11 900 zł na następujące zadania:

- dofinansowanie zakupu latarek typu LED 
LANSER M7R z nakładką sygnalizacyjną oraz 
alko testów TYPU ALCO Qant 6020 dla Wy-
działu Ruchu Drogowego KMP, kwota 3 000 zł

- organizacja turnieju sportowego dla dziew-
cząt i chłopców szkół gimnazjalnych, kwota 
2 000 zł

- organizacja turnieju sportowego dla dziew-
cząt i chłopców szkół podstawowych, kwota 
3 400 zł

- program szkoleniowy z „Prawem na Ty” dla 
klas I i II szkół gimnazjalnych, kwota 1 500 zł

- szkolenie z pierwszej pomocy przed me-
dycznej dla klas VI szkół podstawowych, kwo-
ta 2 000 zł

Radni zawnioskowali również do Prezydenta 
Miasta Krakowa o wpisanie do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. 
Budowa przedszkola na osiedlu Rżąka (roz-
budowa budynku szkoły o część zawierającą 
przedszkole) przy ul. Rydygiera 20 w Krakowie 
do realizacji w latach 2015-2016, a do Zarządu 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krako-
wie o montaż zwierciadeł drogowych na ulicy 
Konrada Wallenroda na wysokości bloku 59 oraz 
53 (wjazd na parking).  

Opracowała: Patrycja Bień 

Wiadomości
dla Mieszkańców

 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ogłosił przetarg na 
przebudowę ulicy Bieżanowskiej ( I etap) na odcinku od ul. Mała Góra do 
ul. Jerzmanowskiego. W zakres prac wchodzi przebudowa nawierzchni 
drogi, chodników, zjazdów i skrzyżowań z drogami bocznymi. Zostanie 
również wykonanie odwodnienie ulicy, przebudowane oświetlenie, po-
wstaną wiaty przystankowe. Prace zakończą się w drugiej połowie 2015 
roku.

- Trwa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Integracyjnych nr. 4 
ul. Żabia. Prace zakończą się pod koniec października br.

- Rozpoczęła się przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Pod-
stawowej nr. 61, ul. Popławskiego. Prace zakończą się w 2015 r.

- Rozpoczęła się budowa placu zabaw, tzw. Radosna Szkoła przy Szkole 
Podstawowej nr. 111, ul. Bieżanowska. Prace zakończą się w listopadzie 
br.

- Rozpoczyna się przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku ul. Smolarzy 
– ul. Prosta,. Prace zakończą się pod koniec listopada 2015 r.

- Ponad 2, 5 tys. rodzin złożyło wniosek w magistracie o wydanie Krakow-
skiej Karty Rodzinnej 3+. Posiadacze karty mogą korzystać z wielu ulg i 
rabatów. Aby ją otrzymać wystarczy złożyć wniosek w UMK przy ul. Sta-
chiewicza 18, lub na os. Zgody 2. Szczegóły na stronie www.kkr.krakow.pl 

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII  Bieżanów- Prokocim
Grażyna Fijałkowska

Głosowanie nad Budżetem 
Obywatelskim rozstrzygnięte
 Na realizacje budżetu obywatelskiego w 2014 roku, zostało prze-
znaczonych 4 ml zł: 
na zadania ogólnomiejskie 2, 7 ml zł, a na każdą z krakowskich dziel-
nic po 100 tys. zł. 

 W głosowaniu na zgłoszone zadania, wzięło udział 10 procent 
mieszkańców Krakowa. Zdecydowana większość głosowała przez inter-
net. Z listy zadań ogólonomiejskich do realizacji zakwalifikowały się: 
- Instalacja na najważniejszych skrzyżowaniach sekundników, wska-
zujących czas pozostały do zmiany świateł ( 76 tys. zł); 
- Darmowy internet miejski ( 1, 5 ml zł);  
- Uruchomienie tablicy o stężeniach zanieczyszczeń powietrza ( 300 
tys. zł) 

 W Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim zwyciężył projekt ,, Angielski 
i Bezpieczeństwo”: 
 ,, Angielski bezpłatnie 5 razy w tygodniu dla uczniów” oraz ,, Bez-
pieczne przeprowadzanie dzieci przez jezdnię i ,, Monitoring dla Szkół 
i Przedszkoli w Dzielnicy XII” ( 99 600 zł)

 Kolejne miejsca zajęły inicjatywy: Rower miejski w Prokocimiu, 
Trasa spacerowa z Nowego Bieżanowa na Wzgórze Kaim z pamiątko-
wym obeliskiem, Miasteczko rowerowe dla dzieci w wieku szkolnym, 
Remont dachu filii Szkoły Podstawowej nr 24. Miejmy nadzieję że 
również na te projekty które nie zakwalifikowały się do realizacji, a 
szczególnie na bardzo potrzebny remont dachu na budynku szkol-
nym znajdą się środki finansowe w 2015 roku.

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
Grażyna Fijałkowska
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APEL
DO ROWERZYSTÓW !!!

 Na prośby czytelników ” Dwunastki”  apelujemy oraz   przypomi-
namy że   na chodnikach oraz na  ścieżkach osiedlowych pierwszeń-
stwo mają zawsze piesi i za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub 
za jazdę po chodniku , gdy nie jest to dopuszczalne rowerzyście grozi 
mandat. Do jazdy rowerem służą ulice oraz specjalnie przygotowane 
ścieżki. Należy pamiętać że na  chodnikach lub na ścieżkach osiedlo-
wych bardzo łatwo potrącić pieszego , który w starciu z rowerem jest 
narażony na poważne obrażenia. Apelujemy do rowerzystów o zacho-
wanie  ostrożności, szczególnie  w okolicach osiedlowych placów za-
baw  dla dzieci. Jeżeli już rowerzysta znajdzie się na takiej alejce osie-
dlowej to powinien zachować szczególną ostrożność oraz poruszać 
się  z tak  bezpieczną   prędkością, która  umożliwi mu w razie nagłej 
potrzeby skutecznie zareagować.

Lasota Mieczysław
Radny Dzielnicy XII

BieżanówNews
 Końcem września rozpoczął  działalność portal informacyjny Bie-
żanówNews. Jest to wspólna  inicjatywa Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” 
i Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej  Nowy Bieżanów . Celem 
portalu jest integrowanie społeczności lokalnej z terenu Nowego i 
Starego Bieżanowa. Chcemy by dzięki temu portalowi mieszkańcy na-
szych osiedli  mogli  dowiedzieć się więcej na temat bieżących proble-
mów, podejmowanych inwestycji i  wydarzeń kulturalnych w naszej 
małej ojczyźnie. Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu  z Fun-
dacją lub Domem Kultury w sprawie współpracy z portalem. Chcemy 
by portal był w 100%   inicjatywą społeczną, w którą zaangażują się  
szkoły, lokalne instytucje tak by portal żył i się rozrastał. Zapraszamy 
do odwiedzenia strony www.biezanownews.pl. 

Tomasz Guzik
Radny Dzielnicy XII i Prezes Zarządu Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”

PATRONAT
MEDIALNY NAD

KONKURSEM ZSOI 4
 Zespół Redakcyjny ,,Dwunastki” na prośbę Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów w Krakowie 
objął patronatem medialnym I Wojewódzki Konkurs fotograficzno – pla-
styczno – literacki  uczniów niepełnosprawnych pt.: Moje miejsce na Zie-
mi.

 Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych (tj. 3 XII) oraz 20 – lecia integracji w ZSOI 
4.

Celem konkursu jest: 

- pomoc dzieciom niepełnosprawnym w odniesieniu indywidualnego 
sukcesu

- ukazanie– oczami dziecka niepełnosprawnego –  miejsca, w którym 
żyje (wystawa prac)

- rozwijanie zainteresowań artystycznych

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne, 
literackie oraz fotograficzne związane z tematyką konkursu, które będą 
oceniane  pod kątem pomysłowości, oryginalności, nawiązania do tema-
tyki konkursu, samodzielności wykonania.

 Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, tj. 3 XII 2014 r., które 
połączone zostanie z wystawą prac uczniów nagrodzonych. 

Z poważaniem
mgr inż. Maria Jolanta Kurcz

Dyrektor ZSOI nr 4

AKCJA
ZBIÓRKI LIŚCI

W NASZEJ DZIELNICY
 W terminie od 6 października do 6 grudnia 2014 roku w Krakowie zo-
stanie przeprowadzona powszechna akcja „Jesienny Liść”. Liście zostaną 
odebrane nieodpłatnie, w uprzednio dostarczonych właścicielom, spe-
cjalnych workach. Wypełnione liśćmi worki powinny być pozostawione 
przed nieruchomością, na terenie ogólnodostępnym,  w wyznaczonym 
dniu odbioru, do godziny 7.00 rano. Odbiór liści jest możliwy również w 
innych foliowych workach, o pojemności 120 litrów. Do worków z liśćmi 
nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów.

 Poniżej  znajdziecie Państwo harmonogram odbioru liści w naszej 
Dzielnicy.
24, 31  października 2014 r. (piątek, do godz. 7.00)
7, 14, 21, 28 listopada 2014 r.  (piątek, do godz. 7.00)
5 grudnia 2014 r.  (piątek, do godz. 7.00)

 Terminy odbiorów w poszczególnych dzielnicach Krakowa dostęp-
ne są także na stronie www.mpo.krakow.pl oraz w siedzibach Rad Dziel-
nic. Dodatkowe worki na liście można odbierać również w dni robocze w 
siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach urzędowania), a także w MPO przy 
ulicy Nowohuckiej 1 (dyspozytornia pokój nr 17, w godzinach od 7.00 – 
15.00).
 Szczegółowe informacje pod numerem infolinii 801 084 084.
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 Pięknym zakończeniem obchodów 800-lecia Bieżanowa był zorga-
nizowany 19 września 2014 w Dworze Czeczów wieczór autorski Pani 
Kingi Racoń-Leja i Pana Marka Lei .Kompendium wiedzy o historii Bie-
żanowa zebrali w perełkę zatytułowaną ”Wokół Dworu Czeczów czyli 
ilustrowana historia Bieżanowa”.
 Wśród znamienitych gości był v- ce Przewodniczący Rady Dz. XII 
– pan Rafał Buchelt. Tu jeszcze raz podziękowania   Radzie Dzielnicy XII 

 Czuję się trochę nieswojo, jak zawsze, gdy mi się dziękuje. Zostało 
wypowiedzianych i napisanych bardzo wiele słów uznania i podziękowa-
nia pod moim adresem, za które bardzo serdecznie dziękuję.
 Uważam jednak, że podczas mojej bytności w Prokocimiu, aż tak 
wiele nie zrobiłem, bo z jednej strony była to zwykła praca do wykony-
wania której czułem się zobowiązany moim powołaniem kapłańskim i 
zakonnym, a z drugiej strony, jeżeli moja postawa i zachowanie było do-
bre, a codzienna praca była poprawnie wykonywana, był to  tylko wyraz 
tego, że w tym okazałem właściwą postawę ludzką - prawdziwy wyraz 
bycia człowiekiem.
 Zdaję sobie jednak sprawę, że błędów też nie brakowało. Wiele osób 
z Prokocimia doświadczyło mnie jako trudnego człowieka, który był cza-
sem podenerwowany, powiedział coś ostrzej, może nawet nie podał po-
mocnej dłoni. Te wszystkie słowa podziękowań trzeba więc, także umie-
ścić w tym kontekście, a wtedy nie czuje się kimś lepszym od innych.
 Jestem wdzięczny, że mogłem te ponad trzynaście lat spędzić w Pro-
kocimiu. Dla mnie ta trzynastka okazuje się bardzo szczęśliwa. Dziękuję 
za te wszystkie spotkania, za te wszystkie przyjaźnie. Po prostu za to, że 
mogłem czuć się dla niejednego z Prokocimianina potrzebnym i pomoc-
nym. Dziękuję tym wszystkim, którzy zaryzykowali współpracę ze mną. 
To była dla mnie wielka życiowa przygoda. Pozostają w mojej wdzięcznej 
pamięci te wszystkie spotkania w kościele rektoralnym p.w. św. Mikołaja 
z Tolentino, te najważniejsze - w wymiarze religijnym i duchowym. Cieszy 

ODPOWIEDŹ NA WYRAZY UZNANIA
OTRZYMANE OD MIESZKAŃCÓW PROKOCIMIA

mnie bardzo to wszystko, co mogło tam powstać i znajdowało przyję-
cie, bo stawało się dla wielu pomocną odpowiedzią na szukanie Boga i 
Jego łaski. Wyryły się w mojej pamięci też te wszystkie spotkania, gdzie 
mogłem współtworzyć tyle pięknych dzieł, współuczestniczyć w tylu 
ważnych wydarzeniach, wspólnie angażować się w tak wiele akcji, które 
działy się w Prokocimiu - i dla Prokocimia - a mam głęboką nadzieję, że 
będą dalej kontynuowane. 
 Dziękuję tym wszystkim, z którymi dane mi było móc współpraco-
wać, po prostu za to, że zaufaliśmy sobie, że mogliśmy się ubogacać sobą 
nawzajem i czynić razem coś dobrego, pożytecznego i ważnego dla Pro-
kocimia i jego mieszkańców. 
 Serdecznie pozdrawiam z Brna, z zapewnieniem o mojej pamięci, 
szczególnie w modlitwie. Może to stwierdzenie o modlitwie wydać się 
niejednemu mało znaczące, ale w świadomości chrześcijańskiej modli-
twa stanowi ten najistotniejszy fundament, który sprawia, że mogą się 
rodzić wielkie dzieła, służące prawdziwemu dobru drugiego człowieka. 
 Modlę się więc dla Prokocimia, a szczególnie dla tych wszystkich, 
którym leży rzeczywiście na sercu bardzo szeroko rozumiane dobro tej 
tzw. „małej Ojczyzny”, o dalsze Boże błogosławieństwo, aby nie ustawali 
w drodze w swojej działalności społecznej, czy też religijnej. 

Szczęść Boże. 
O. Jan Emil Biernat OSA. 

ILUSTROWANA HISTORIA BIEŻANOWA
Bieżanów – Prokocim dzięki której książka mogła ukazać się drukiem. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie merytoryczne, duchowe 
i finansowe, oraz za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery wieczoru au-
torskiego.

 Z prośbą o dalszą współpracę i wsparcie przy reedycji książki Radna 
Dz. XII Elżbieta Matykiewicz.
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 Znów familijnie mogliśmy spacerować, bie-
gać, malować, śpiewać i modlić się, przeżywając 
srebrną, bo XXV FAMILIADĘ TOR…
… obok najistotniejszych niezmiennych punktów 
programu (zapalenie „ognia miłosierdzia”, koronki 
do Bożego Miłosierdzia, Mszy Św.), propozycji na 
wspólne świętowanie było więcej, począwszy od 
czwartkowego spaceru pokoleń. A  w piątkowe 
popołudnie  koncert „ Rodziny Filipskich” dla mło-
dzieży i z młodzieżą, pieśni Gospel i w 70 rocznicę 
Powstania Warszawskiego przedstawienie te-
atralne w kaplicy brata Alberta wg prozy Mirona 
Białoszewskiego. 
 Sobotni poranek to uczta dla miłośników 
zdrowej żywności dzięki wystawcom z Małopol-
skiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych 
„Natura” oraz rozgrywki sportowe na boiskach 
i w nowej hali sportowej Gimnazjum nr 29 i KS 
Baszta oraz placu zabaw przy Przedszkolu 176. A 
najmłodsze urwisy porwane zostały do zabawy w 
kaplicy teatralnej przez  „Szalone bajeczki z dzia-
dunia teczki” .
 Sobotę zakończył koncert ojca i córki, czyli 
Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej 
- zorganizowany przez Radę Dzielnicy XII, Dom 
Kultury „Podgórze”, Parafię Najświętszej Rodziny, 
Fundację „Wygrajmy siebie”. Spragnieni kultural-
nych spotkań bieżanowianie przybyli licznie, by 
zasłuchać się i nucić refleksyjne piosenki z ar-
tystami…min. o tym, że rzadko się modliłem,… 
ale córkę uczyłem kochać ludzi. Koncert popro-
wadzili absolwenci klasy artystycznej XXV LO w 
Krakowie, obecnie studenci krakowskich uczelni 
Paulina Kalisz i Kamil Przetocki. Zabierający głos 
Przewodniczący Rady Dzielnicy XII przypomniał 
inicjatora, pomysłodawcę Familiad, pierwszego 
proboszcza Parafii Najświętszej Rodziny Ks. Józe-
fa Jakubca i złożył mu gorące podziękowania. 
 W niedzielę to Ks. Prałat J. Jakubiec przewod-
niczył centralnym uroczystościom, odprawiając 
sumę odpustową  i w krótkim rysie nawiązał do  
historii parafii w Nowym Bieżanowie i jednej z 
wielu inicjatyw, jaką była Familiada .
 A po południu już o 14.00 uformował się 
Korowód Aniołów przy Sanktuarium Najświętszej 
Rodziny. Wodzirej i uczniowie klas wojskowych 
i bezpieczeństwa publicznego XXV LO zadbali 
o ustawienie, a Siostra Michaelitka i kolorowe 
żywe anioły poprowadziły dzieci z P 176, SP 24, 
SP 111, młodzież z G 29 i G 30 wraz z nauczycie-
lami, opiekunami i rodzicami do estrady przy ZSO 
nr 12. Przy scenie  zabawy organizował wodzirej a 
Ks. Proboszcz Mirosław Dziedzic obdarowywał 
maluchy słodyczami.
Po występie młodzieżowego zespołu z Nie-
połomic jubileuszowe prezentacje sceniczne 
otwierali: Dyrektor gościnnego ZSO nr 12 Pani 
Agnieszka Cholewa, Proboszcz Parafii Naj-
świętszej Rodziny Ks. Mirosław Dziedzic, Prze-
wodniczący Rady Dzielnicy XII Pan Zbigniew 
Kożuch i Prezes Fundacji Wygrajmy siebie Pan 
Tomasz Guzik, w obecności których wielokrot-
na stypendystka Familiady Tor – Paulina Kalisz 
w imieniu organizatorów i młodzieży wręczyła 
Ks. Prałatowi Józefowi Jakubcowi nominację 
na Honorowego Ambasadora Rodzin. Temu 
kapłanowi Ojciec Święty Jan Paweł II powierzył 
przed laty zadanie Musicie wygrać walkę o rodzi-
nę. Ks Prałat wiernie je z parafianami wypełniał a 

SREBRNA FAMILIADA
wśród złotych jesiennych liści i blasku słońca

jednym z przejawów realizacji było pozyskiwanie 
w ramach Familiady środków na fundusz sty-
pendialny dla najzdolniejszej młodzieży naszych 
szkół 
 Po części oficjalnej na scenie zagościły mło-
de talenty zapowiadane przez konferansjerów w 
mundurach, zobaczyliśmy także paradną musz-
trę klas wojskowych.
Na program estradowy składał się przegląd 
dokonań artystycznych wychowanków szkół 
i przedszkoli. Jako pierwsze prezentowało się 
Przedszkole 176 w tańcu i piosence. Następnie 
Chór z SP 24 i zespół klasowy z piosenką o straża-
kach nawiązujacą do imienia szkoły. Uczniowie z 
SP 111 wystąpili w programie słowno – muzycz-
nym O mamie i tacie a dzieci ze SP ISTOTA wyróż-
niły się wykonaniem utworu rytmiczno-muzycz-
nego na miednicach
 i przeszkadzajkach.
 Wiele emocji wśród widzów wywołały wy-
stępy trenerów i zawodników KSS SMOK oraz 
pokaz akrobatyki sportowej, który zobaczyliśmy 
w wykonaniu uczennicy G 29 . W aerobiku spor-
towym wystąpiła młodzież UKS KORONA. ZSO 
nr 12 reprezentował duet absolwentki – solistki 
i ucznia – gitarzysty z klas wojskowych. A w FA-

MILIADOWYM KONCERCIE POKOLEŃ, zapropo-
nowanym przez P. Barbarę Leśniak, kto chciał, 
mógł zaśpiewać. Każda występująca na scenie 
grupa i indywidualni wykonawcy obdarowywani 
byli słodkimi upominkami ufundowanymi przez 
firmę WAWEL, a laureaci konkursu plastycznego i 
literackiego otrzymali  cenne nagrody książkowe. 
 Dziadkowie, rodzice podziwiali prezentują-
ce się na scenie wnuki i dzieci. 
Można było także skorzystać z atrakcji (zamek 
dmuchany, karuzela, trampolina) rozmieszczo-
nych na placach boisk szkolnych. Ktoś może za-
tęsknił do cukrowej waty… .A w szkolnej stołów-
ce, którą za menu i wystrój wyróżniłaby p. Magda 
Gessler, panie kucharki serwowały pyszne placki 
ziemniaczane i ciasto drożdżowe ze śliwkami. Tak 
w rodzinnej atmosferze upływało niedzielne po-

południe.
 Wielotygodniowa praca różnych ludzi do-
brej woli koncentrująca się wokół nadrzędnego 
celu – organizowania kulturalnej formy rodzin-
nego spędzania wolnego czasu -  uwieńczona 
została przyznaniem dziesięciu stypendiów na-
ukowych dla najzdolniejszych uczniów z naszych 
szkół. Gratulujemy młodym! A są to:
1. Małgorzata Juszkiewicz, ucz. Szkoły Podstawo-
wej nr 24
2. Katarzyna Leszczyńska, ucz. Szkoły Podstawo-
wej nr 24
3. Weronika Danek, ucz. Szkoły Podstawowej nr 24
4. Aleksandra Kasperczyk, ucz. Szkoły Podstawo-
wej nr 111
5. Wiktoria Mielec, ucz. Szkoły Podstawowej nr 111
6. Aleksandra Jurkiewicz, ucz. Gimnazjum nr 29
7. Maria Tworzydło, ucz. Gimnazjum nr 29
8. Kacper Szeremeta, ucz. Gimnazjum nr 30
9. Anna Stach, ucz. XXV Liceum Ogólnokształcącego

 Stypendia wręczali Ks. Proboszcz Mirosław 
Dziedzic, fundator nagród głównych i przewod-
niczący Kapituły Stypendialnej oraz absolwenci 
klasy artystycznej XXV LO: Klaudia Wojakowska, 
już także absolwentka UJ i Jakub Szymula obec-
nie absolwent AGH.
 Jak co roku wierni sympatycy Familiady 
czekali na losowanie głównych nagród: roweru, 
keyboarda, weekendu w Szczawnicy, czy lotu 
balonem. Wiemy, że bez darczyńców nie sposób 
sprawiać innym radości. 
 Dlatego wszystkim naszym niezawodnym 
sponsorom, ofiarodawcom, przyjaciołom, którzy 
od pierwszej Familiady hojnie wspierają to dzieło 
z całego serca składamy BÓG ZAPŁAĆ.

W imieniu organizatorów
Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa
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 W sobotę 27 września  odbył się już  ósmy koncert Familiadowy. 
Tym razem w Sanktuarium Najświętszej Rodziny na Nowym Bieżanowie  
gościliśmy Andrzeja i Maję Sikorowskich. Kościół wypełnił się po brze-
gi publicznością. Na widowni nie zabrakło również znamienitych gości, 
wśród nich pomysłodawcy i organizatora pierwszej familiady ks. Prałata 
Józefa Jakubca – wieloletniego Proboszcza Sanktuarium, radnej miasta 
Grażyny Fiałkowskiej  i wielu Radnych Dzielnicy XII.  Organizatorami  kon-
certu  jest Rada Dzielnicy XII z przewodniczącym Zbigniewem Kożuchem 
na czele, Dom Kultury ,,Podgórze” z Panią Dyrektor Martą Perucką - Tyt-

Koncert Familiadowy
ko, Parafia Najświętszej Rodziny z proboszczem Mirosławem Dziedzicem 
, Zespół Szkół nr XII z Panią Dyrektor Agnieszką Cholewą  oraz Fundację 
,,Wygrajmy Siebie” z Prezesem Zarządu Tomaszem Guzikiem. Koncert co 
roku jest bezpłatny ale po jego zakończeniu zawsze odbywa się zbiórka 
funduszy na familiadowe  stypendia dla uzdolnionej młodzieży. W tym 
miejscu pragnę podziękować również naszemu sponsorowi restau-
racji Irlandii na Nowym Prokocimiu.

Tomasz Guzik
Radny Dzielnicy XII i Prezes Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” 

 Gimnazjum 33 na Rżące realizuje od roku 
projekt Comenius zatytułowany “Barok - nasze 
wspólne europejskie dziedzictwo”. W projekcie 
bierze jeszcze udział 8 szkół z różnych krajów. W 
drugim tygodniu października zjechało się do 
Krakowa prawie 50 osób, by przez kilka dni wspól-
nie się bawić i uczyć.

 Uczniowie z zagranicy goszczący w polskich 
rodzinach mieli okazję poznać naszą kuchnię, oby-
czaje, spędzić wspólnie wolny czas i przekonać 
się, że do nawiązania przyjaźni nie jest konieczna 
perfekcyjna znajomość języka angielskiego. Z dru-
giej strony jednak, wszyscy przekonali się o tym, 
jak cenną rzeczą jest umiejętność posługiwania się 
tym językiem.

 Podczas spotkań w szkole uczniowie prezen-
towali swoje kraje i miasta, grali w grę edukacyjną, 
tańczyli poloneza i taniec integracyjny.

 Podczas gry miejskiej goście i gospodarze 
wspólnie odkrywali tajemnice barokowego Kra-
kowa; zwiedzali również Wawel i Katedrę.

 Kulminacyjnym punktem programu były 
prezentacje strojów barkowych przygotowanych 
przez każdy zespół.  Nad wspólnym widowiskiem 
zatytułowanym “Moda barokowa - europejska i 
narodowa” objął patronat honorowy Przewod-
niczący Rady Miasta Krakowa - pan Bogusław Kośmider.  Przechodząc 
barwnym korowodem w sali obrad uczniowie odebrali od zgromadzo-
nych Radnych szczere i gromkie brawa.

 Na miano prawdziwego wydarzenia artystycznego zasługuje pokaz 
mody zorganizowany w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Pieczołowicie 
przygotowane i z niezwykłą gracją zaprezentowane kostiumy oddały do-
skonale ducha epoki baroku a całe widowisko dostarczyło wielu wrażeń 
zarówno widowni, jak i uczniom prezentującym stroje.

TWÓRCZO, BARWNIE, BAROKOWO..

 Uczestników spotkania gościł również Dwór Czeczów, gdzie w 
czwartkowy wieczór uczniowie i nauczyciele świętowali zakończenie 
udanego spotkania.

 W organizację całego spotkania zaangażowani byli nauczyciele ZSO 
15 oraz rodzice uczniów. Szczególne podziękowania  należą się Panu 
Januszowi Zadwórnemu - radnemu Dzielnicy XII, dzięki któremu wiele 
pomysłów mogło zostać zrealizowanych.

Koordynator projektu
Urszula Szewczyk
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 To będzie pierwsza tego typu in-
westycja w Polsce. Przy szpitalu w No-
wym Prokocimiu ruszyła budowa Domu 
Ronalda McDonalda, czyli darmowego 
hotelu dla bliskich najbardziej chorych 
dzieci leczących się w prokocimskiej pla-
cówce.

 Dom Ronalda McDonalda, którego 
budowa rozpoczyna się w sąsiedztwie 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie Prokocimiu, to inwestycja 
szczególna, mająca duże znaczenie w 
procesie leczenia  dzieci hospitalizowa-
nych w tej placówce. Stworzenie ro-
dzinom małych pacjentów możliwości 
korzystania z nieodpłatnego pobytu w 
doskonałych warunkach hotelowych w 
bezpośredniej bliskości dziecka pomaga 
w walce ze stresem, depresją i lękiem, 
które towarzyszą najmłodszym pacjen-
tom szpitala. Codzienna obecność naj-
bliższych pomaga dziecku łatwiej znosić 
wyzwania towarzyszące hospitalizacji i 
korzystnie wpływa na walkę z chorobą.

 Pobyt w Domu Ronalda McDo-
nalda będzie dla jego gości nieodpłat-
ny. Wszystkie koszty funkcjonowania i 
utrzymania tej placówki ponosi w całości 
Fundacja Ronalda McDonalda. Szpital 
decydować będzie o przyznaniu tej for-
my wsparcia w poszczególnych przypad-
kach.

Piotr Fąfara
prokocim24.pl

Dom
Ronalda

McDonalda
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 Marcel Proust pisał, że przeszłość jest za-
mknięta w miejscach i przedmiotach, a gdy 
znajdziemy się tam, gdy je odnajdziemy - oswo-
bodzone wspomnienia zwyciężają czas i wraca-
ją, aby żyć z nami.
 Jubileusz 35-lecia  skłania do podróży 
w czasie, dokonania retrospekcji, przywołuje 
wspomnienia, wywołuje przeszłość i zadumę 
nad przebytą drogą. To wydarzenie, które stwa-
rza okazję, by ocenić dorobek wszystkich, któ-
rzy kreowali wizerunek Szkoły Podstawowej nr 
24, noszącej od 10 lat imię Krakowskiej Straży 
Pożarnej. Jak zmieniała się nasza szkoła, jakich 
mamy absolwentów…
 Jest wrzesień 1979 roku, słychać dźwięk 
dzwonka wzywającego na lekcje. Między nim, a 
chwilą obecną jest cała przeszłość. W ciągu 35 
lat czas zmienił to miejsce nadając mu kształt 
zgodny z jego duchem. Reforma edukacji, re-
monty sprawiły, że szkoła przeszła prawdziwą 
metamorfozę. Staliśmy się placówką bardzo no-
woczesną, z wyposażeniem na miarę XXI wieku i 
na miarę naszych możliwości.
 Uroczystość jubileuszową, którą rozpoczął 
Hejnał Mariacki grany przez strażaka hejnalistę 
i piękny polonez w wykonaniu uczniów klasy 
drugiej, zaszczycili swoją obecnością znamienici 
goście. Obecny był Prezydent Miasta Krakowa 
Jacek Majchrowski, Przewodnicząca Komisji 
Edukacji Marta Patena, Radna Miasta Krakowa 
i Dzielnicy XII Grażyna Fijałkowska, Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 
st. bryg. Ryszard Gaczoł oraz były komendant st 
bryg. w stanie spoczynku Antoni Nawrot, Na-
czelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego 
st. kpt. Arkadiusz Kielin, Dowódcy JRG  nr 6 st. 
kpt. Artur Nosek oraz st. kpt. Damian Woszczy-
na, Przewodniczący Rady dzielnicy XII Zbigniew 
Kożuch oraz radni Grzegorz Kmita, Mieczysław 
Lasota, Barbara Leśniak, proboszcz Parafii Naj-
świętszej Rodziny ks. Mirosław Dziedzic, Maria 
Narkiewicz z delegacją Polskiej Szkoły Średniej 
w Wilnie na czele z jej dyrektorem Reginą Lewic-
ką, przyjaciel szkoły Leszek Mazan, dyrektorzy 
Maria Czekaj, Małgorzata Fyda, Wiesław Kiełba-
sa. 
 Były przemówienia okolicznościowe, ży-
czenia, kwiaty, tort „urodzinowy” i masa wzru-
szeń. Była prezentacja multimedialna ukazują-
ca historię naszej szkoły. Pani Dyrektor Marta 
Pszczoła złożyła gorące podziękowania za pracę 
dyrektorom ,nauczycielom, rodzicom uczniów 
i wszystkim, którzy nie szczędzili sił, by szkoła 
właściwie funkcjonowała. Szczególne podzięko-
wania skierowała do przedstawicieli instytucji, 
będącej naszym patronem –Krakowskiej Straży 
Pożarnej oraz do naszego „ojca chrzestnego” –
Antoniego Nawrota, który tego dnia z rąk Prze-
wodniczącego Rady Dzielnicy XII Zbigniewa Ko-
żucha otrzymał Medal XX-lecia Dzielnic Miasta 
Krakowa.
 W części artystycznej podziwialiśmy naj-
młodszych uczniów w programie „Straż Pożar-
na”, uczniów klasy VI ze wspaniałym spektaklem, 
który był pewnego rodzaju podróżą w czasie. 
Od roku 1979, czyli od czasu powstania placów-
ki, do współczesności. Duże wrażenie wywarł 
również „Taniec ognia”.
 W holu szkoły przygotowano wystawę prac 
plastycznych najmłodszych uczniów oraz moż-

„Wszyscy zajmujemy jakieś miejsce w czasie…”

na było zobaczyć specjalistyczne ubrania stra-
żaków. Przed szkołą najmłodsi uczniowie brali 
udział w zajęciach „Miasteczka Pożarniczego”, 
oglądali wozy strażackie oraz wozy udostęp-
nione przez Muzeum Ratownictwa w Krakowie. 
Wielką niespodziankę przygotowali dla nas 

strażacy z JRG nr 6 – był to specjalny pokaz akcji 
ratowniczej.
 Mamy nadzieję, że Święto Szkoły pozo-
stanie, jako piękne wspomnienie w pamięci 
wszystkich obecnych na tej uroczystości.

Jadwiga Kmita
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 W roku 2014 Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego 
świętuje swoje 60-te urodziny. W związku z jubileuszem, postanowili-
śmy przywołać historię i wraz z uczestnikami odwiedzić dawne lokali-
zacje naszego Domu Kultury. W sobotę, 4 października wyruszyliśmy do 
Podgórza. Dotarliśmy nad Wisłę, do kładki ojca Laetusa Bernatka. Tutaj 
uczestnicy wędrówki dowiedzieli się nieco o historii Podgórza i mostów 
łączących w tym miejscu Kazimierz z Podgórzem oraz o więzach łączą-
cych naszą placówkę z tą częścią Krakowa. Właśnie przy ulicy Przy Mo-
ście 1, w dawnej kamienicy Aleksandrowiczów zwanej też ze względu 
na podobieństwo do domów nad Sekwaną kamienicą paryską, w latach 

1954 - 2014

Obchody 60-lecia Młodzieżowego Domu Kultury
im. K.I. Gałczyńskiego

Podgórska Wędrówka Szlakiem MDK

1968-70 miał siedzibę Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, nieco później 
przemianowany na Młodzieżowy Dom Kultury. W kamienicy mieściło się 
kilka pracowni – m. innymi plastyczna i fotograficzna, zajęcia chóralne, 
wokalne i taneczne miały miejsce w szkołach. W roku 1970 nasza placów-
ka została przeniesiona do budynku przy ulicy Czackiego 11. Doszliśmy 
do niego wzdłuż Wisły i Wilgi,  po drodze zatrzymaliśmy się  się na Plan-
tach Floriana Nowackiego, przy placu Emila Serkowskiego. Tam repre-
zentanci różnych pracowni MDK wraz ze swoimi nauczycielami układali 
okolicznościowe puzzle a po odnalezieniu kartek z zadaniami wypełniali 
je, także odpowiadając na pytania i przygotowując prace plastyczne  z 
okazji jubileuszu -  przy użyciu naturalnych materiałów   – liści, żołędzi , 
kasztanów .itp.
 W latach 1970 -1988 w budynku przy ul. Czackiego 11 prowadził  
swoją różnorodną działalność Młodzieżowy Dom Kultury Podgórze, w 
1979 roku przyjął imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Miały tu 
miejsce zajęcia tańca towarzyskiego, nowoczesnego, judo, plastyczne, 
komputerowe, języka angielskiego, muzyczne, wokalne, rękodzieła ar-
tystycznego, powstały- środowiskowy klub młodzieżowy, klub filmowy, 
przedszkole artystyczne „Akademia Lolka i Bolka”. Była tutaj biblioteka, 
gabinet metodyczny, odbywało się dużo imprez cyklicznych i okazjonal-
nych. Po przypomnieniu działalności MDK w tym budynku wróciliśmy do 
aktualnych  naszych siedzib przy ul. Na Wrzosach 57 i ul. Beskidzkiej 30. 
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ZAPASY
dla dzieci i młodzieży

ZAJĘCIA:

WTOREK I C
ZWARTEK

Kraków, ul. Telimeny 9
Gimnazjum nr 30,  Sala Sztuk Walki (nr 73)

Klub Sportowy„BIEŻANOWIANKA” 
trener Jerzy Jakubiec zapraszają
na treningi dzieci od 8 latBI

EŻ
AN
OW
IA
NK
A1925

kontakt: tel. 508 262 350
www.biezanowianka.pl
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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

Dodatkowe apteki
w 2014 r.:

1. Apteka Prywatna przy ul. Mogilskiej 
21 w Krakowie, tel. 12 411-01-26, pracuje 
w systemie ciągłym całodobowym.

2. Apteka Starowiślna przy ul. Starowiśl-
nej 82/2, tel. 12 422-19-93, pracuje przez 
wszystkie dni w tygodniu (w tym soboty, 
niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne 
od pracy) w godzinach od godz. 7.00 do 
godz. 24.00.

Dla pozostałych aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie Krakowa obowią-
zują następujące godziny pracy:

1. W dni robocze (od poniedziałku do piąt-
ku) dla aptek:
- jednozmianowych - godziny od 9:00 do 
16:00,
- dwuzmianowych - godziny od 8:00 do 
20:00.

2. W soboty dla aptek:
- jednozmianowych - godziny od 8:00 do 
14:00, w co drugą sobotę,
- dwuzmianowych - godziny od 8:00 do 
14:00 w każdą sobotę.

3.  W dniach zwyczajowo przedświątecz-
nych (Wigilia, Sylwester, Wielka Sobo-
ta)  dla aptek jedno- i dwuzmianowych - 
obowiązują godziny od 8:00 do 14:00.

Uchwała Nr CXIV/1803/14 RADY 
MIASTA KRAKOWA

z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały

Nr XC/1345/13 Rady Miasta
Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. 

w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy

krakowskich aptek
ogólnodostępnych w 2014 roku.

Apteki całodobowe pracujące w systemie ciągłym:
 

1. Apteka Pod Opatrznością, ul. Karmelicka 23, tel. 12 631-19-80;

2. Apteka Galla, ul. Kronikarza, Galla 26, tel. (12) 636-73-65;

3. Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Kalwaryjska 94, tel. 12 656-18-50;

4. Apteka Magiczna, ul. Ćwiklińskiej 10, tel. 12 658- 10-01;

5. Apteka Dbam o Zdrowie, os. Centrum A bl. 4, tel. 12 425-75-40;

6. Apteka Pod Eskulapem, ul. Kazimierza Wielkiego 117, tel. 12 637-44-01;

7. Apteka Galaktyka, ul. Wolska 1, tel. 570-405-975.


