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Słowo Redaktora Naczelnego
W tym numerze, drugim w tym roku, chcemy 

sprawozdawczo przedstawić Państwu Dni Bieża-
nowa oraz zaprosić na Dni Prokocimia. Ważnym 
tematem, podjętym w tym numerze jest Budżet 
Obywatelski. W tym roku odbywa się już kolejna 
edycja zarówno ogólnomiejskiego jak i dzielnico-
wego budżetu obywatelskiego. Lista projektów, 
którą prezentujemy, to na razie wszystkie po-
mysły przedstawione przez mieszkańców. Trady-
cyjnie zachęcamy Państwa do pisania do naszej 
gazetki. Pozwoliliśmy sobie również na niewielką 
zmianę rozkładu, przerzucając  rubrykę z ostat-

niej na drugą stronę. Naszej gazecie został przy-
znany również numer ISSN. 

Z wyrazami szacunku
Tomasz Guzik

Redaktor Naczelny Dwunastki

Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”
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napotkanych trudności świetnie się bawili, roz-
wiązywaniu zadań towarzyszyła miła atmosfera 
i wiele emocji. Poziom rywalizacji był bardzo 
wyrównany o czym świadczą poniższe  wyniki. 
Zwycięzcami konkursu zostali:  Miejsce I Przed-
szkole nr 127 i  28, Miejsce II Przedszkole nr 176 i 
49, Miejsce III Przedszkole nr 180,49 i 35. Wszyst-
kie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały 
dyplomy i drobne upominki ufundowane m. in. 
przez Radę Dzielnicy XII.

Helena Adamczyk i Joanna Juszczak-Guca

tulujemy uczestnikom i dziękujemy nauczycie-
lom za okazaną pomoc i przykład godny naśla-
dowania.

     
Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego 

Dzielnicy XII
Marek Lelo 

pasji przy wsparciu ze strony pedagogów. Na 
pamiątkę spotkania podarowały Gościowi wła-
snoręcznie zrobionego Anioła Przyjaźni i po-
dziękowały za odwiedziny.

Żegnając się z nami, pani Kurator podzieliła 
się spostrzeżeniami dotyczącymi specyfiki pra-
cy w szkole szpitalnej oraz podkreśliła miłą at-
mosferę wizyty. 

Jadwiga Smolan
wicedyrektor ZSS nr 3

ślenia oraz pokazanie im, że  znajomość mate-
matyki pomaga w różnorodnych  sytuacjach 
życiowych.

Podczas konkursu dzieci miały do rozwiąza-
nia 9 zadań sformułowanych w postaci zróżni-
cowanych gier i zabaw matematycznych. Dzieci 
z wielkim zapałem i uśmiechem na twarzach 
podejmowały się rozwiązywania postawionych 
przed nimi zadań. Całej zabawie towarzyszył 
wspólny okrzyk  „Czy wygramy, czy przegramy 
to   i tak riki tiki tak”. Mali matematycy mimo 

zjawiskom patologicznym, unikanie zagrożeń i 
różnego typu uzależnień, cyberprzemocy oraz 
stworzenia skutecznych mechanizmów obron-
nych wobec tych zjawisk. Swoje krótkie scenki 
teatralne przedstawili uczniowie z Gimnazjów 
nr 29, 30 oraz 33.Na szczególne słowa uznania 
za przekaz artystyczny zasłużyło Gimnazjum nr 
33, którego uczniowie w sposób emocjonalny 
trafili w serca jury. Biorąc jednak pod uwagę 
całokształt występu zgodnego z regulaminem 
jury przyznało pierwsze miejsce dla Gimnazjum 
nr 29, drugie miejsce dla Gimnazjum nr 33 a 
trzecie miejsce dla Gimnazjum nr 30. Zwycięzki 
zespół otrzymał indywidualne nagrody, a szkoła 
otrzymała czek na zakup potrzebnych pomocy 
dydaktycznych. Pozostali uczestnicy otrzymali 
dyplomy za udział w konkursie. Jeszcze raz gra-

udała się na oddziały, aby poznać organizację 
pracy szkoły. Obejrzała zajęcia z arteterapii i mu-
zykoterapii, podziwiała prace plastyczne, które 
dzieci wykonują podczas pobytu w szpitalu. 
Zobaczyła, jak prowadzone są lekcje w salkach 
szkolnych i przy łóżkach chorych.

W Klinice Onkologii i Hematologii doktor An-
gelina Moryl-Bujakowska rozmawiała z naszym 
Gościem o potrzebie istnienia szkoły w szpitalu 
oraz o jej szczególnej roli w procesie leczenia. 

Pani Kurator bardzo swobodnie nawiązywała 
kontakt z uczniami i nauczycielami. Dzieci opo-
wiadały o możliwości nauki i rozwijaniu swoich 

Wydarzyło się...

„Z matematyką za pan brat już od najmłodszych lat”
- ósma edycja konkursu matematycznego dla przedszkolaków

„BEZPIECZNY KRAKÓW’’

Wizyta Małopolskiego Kuratora Oświaty w ZSS nr 3

18 maja bieżącego roku w Samorządowym 
Przedszkolu nr 35 z Oddziałami Integracyjny-
mi im. A. Dymnej w Krakowie, odbyła się ósma 
edycja konkursu matematycznego dla dzieci 
5,6 –letnich „Z matematyką za pan brat już od 
najmłodszych lat”. W tegorocznej edycji wzięło 
udział 7- trzyosobowych  zespołów dzieci repre-
zentujących krakowskie przedszkola. Nadrzęd-
nym celem konkursu było stworzenie dzieciom 
możliwości do zaprezentowania zdolności ma-
tematycznych i umiejętności logicznego my-

W dniu 24.05.2016 r uczniowie szkół gimna-
zjalnych Dzielnicy XII wzięli udział w kolejnym 
konkursie, w którym poprzez formę teatralną 
promowali wśród młodzieży zasady bezpieczeń-
stwa. Gimnazjaliści chcą w ten sposób propago-
wać kształtowanie postaw poszanowania dla 
norm społecznych takich jak: przeciwdziałanie 

W piątek, 29 kwietnia 2016 r. Zespół Szkół 
Specjalnych nr 3 mieszczący się w Uniwersy-
teckim Szpitalu Dziecięcym, odwiedziła Barbara 
Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. 

Po powitaniu przez dyrektora pani Kurator 
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Przedszkole Samorządowe nr 36 w Krakowie 
przy ulicy Okólnej, kładzie ogromny nacisk na 
wychowanie dzieci w duchu patriotycznym. 
Tradycją jest już Międzyprzedszkolny Konkurs 
Wiedzy Patriotycznej, który odbywa się w li-
stopadzie. Przedszkolaki już sześciokrotnie 
mogły konfrontować swoją wiedzę o ojczyźnie 
z rówieśnikami. W tym roku, dzięki inicjatywie 
dwóch nauczycielek z położonego Na Kozłówce 
przedszkola, Doroty Cienkosz i Marty Oprochy, 
odbył się I Międzyprzedszkolny Festiwal Pio-

We wtorek 24 maja w godzinach popołudnio-
wych Szkoła Podstawowa nr 117 zamieniła się w 
małe kardiologiczne centrum zdrowia. 

– Nie od dzisiaj profilaktykę i zdrowy styl 
życia stawiamy na czołowym miejscu – mówią 
nauczyciele –  bo przecież prawidłowy rozwój 
dziecka i jego rodziny sprzyja lepszej jakości ży-
cia i lepszym wynikom w nauce.

Profilaktyczno-zdrowotna akcja pod hasłem 

Dzień Serca zorganizowana została dla wszyst-
kich chętnych mieszkańców Dzielnicy XII i oko-
lic. W ramach wydarzenia całe rodziny mogły 
skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji 
kardiologicznych, m.in.: oceny składu masy cia-
ła z pomiarem wskaźnika BMI (aparat TANITA), 
oceny ryzyka zachorowania na choroby serco-

senki Patriotycznej „Kocham Polskę od Przed-
szkola”. Oczywiście termin festiwalu też nie 
był przypadkowy. Został on zorganizowany w 
maju, gdy Polacy obchodzą najważniejsze świę-
ta państwowe. Do udziału w festiwalu zostały 
zaproszone cztery przedszkola i jedna szkoła z 
najbliższej okolicy. Formuła festiwalu zakładała, 
że uczestnicy, czyli całe grupy przedszkole i kla-
sy szkolne, prezentowały po dwie pieśni patrio-
tyczne. Dzieci oczywiście stanęły na wysokości 
zadania, a wykonania pieśni patriotycznych 
przez najmłodszych zapierały dech w piersiach. 
Repertuar był rozmaity, a prezentował się nastę-
pująco:

• Samorządowe Przedszkole nr 49 - Nasza oj-
czyzna, Nasz kraj

• Samorządowe Przedszkole nr 179  - Szara 
Piechota, Legiony

• Samorządowe Przedszkole nr 51 - Płynie Wi-
sła, Jak długo w sercu naszym

• Samorządowe Przedszkole nr 36 - Pierwsza 

wo-naczyniowe, pomiaru ciśnienia tętniczego, 
glukozy we krwi, poziomu kwasu moczowego 
we krwi, badanie elektrokardiograficzne (EKG) itd.

Akcja zorganizowana została we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Korczakowska Republika 
Dziecięca Dyliniarnia oraz Kołem Wolontaryj-
nym ZSOI nr 4 w Krakowie przy ul. Żabiej 20, 
a została objęta opieką: prof. dr hab. Jadwigi 
Nessler - prezesa Oddziału Krakowskiego Pol-

skiego Towarzystwa Kardiologicznego i kierow-
nik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności 
Serca Instytutu Kardiologii, Collegium Medicum 
UJ oraz prof. dr hab. Andrzeja Rudzińskiego - 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kar-
diologii dziecięcej i kierownika Kliniki Kardio-
logii, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 

Kadrowa, Na Wawel
• Szkoła Podstawowa nr 123  - Jestem Pola-

kiem,  Polskie ABC
Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Pa-

triotycznej „Kocham Polskę od Przedszkola” 
okazał się kolejnym sukcesem wychowawczym 
w Samorządowym Przedszkolu nr 36. Organizu-
jące go nauczycielki zapowiadają, że będzie to 
impreza cykliczna, podobnie jak Międzyprzed-
szkolny Konkurs Wiedzy Patriotycznej. 

Dorota Cienkosz, Marta Oprocha

Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ.
Badania wykonywali lekarze i pielęgniarki 

powyższych klinik wraz z zespołem uczniów. Pa-
tronat nad akcją objęła także Rada Dzielnicy XII. 
W programie przewidziano również prelekcję 
na temat żywienia dzieci i młodzieży w kontek-
ście profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. 
Na swoje stoisko z ofertą pomocową i atrakcja-
mi dla dzieci zaprosiła też Dyliniarnia. Wśród 

wszystkich uczestników zostały rozlosowane 
prozdrowotne nagrody ufundowane przez Cen-
trum Wspinaczkowe Forteca przy ul. Ludowej 6 
w Krakowie.

(MP)

I Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej 
„Kocham Polskę od Przedszkola”

Przedszkole Samorządowe nr 36 ul. Okólna

Dzień dla serca w Szkole Podstawowej nr 117 w Krakowie
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Zielone zakątki w Nowym Prokocimiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” 
od kilku lat konsekwentnie zakłada między 
blokami małe ogródki i tymi działaniami udo-
wadnia, że nawet na silnie zurbanizowanych 
terenach osiedlowych można tworzyć nowe 
ciekawe zielone przestrzenie. Miejsca, w któ-
rych obecnie powstają ogródki, wcześniej były 
tylko zwykłym kawałkiem trawnika a zostały za-
mienione w atrakcyjne i przyjazne placyki, które 
zachęcają do wypoczynku oraz cieszą miesz-
kańców. Zadowoleni mieszkańcy dzielnicy 
poinformowali nas o tej ciekawej i godnej roz-
propagowania inicjatywie oraz prosili, żebyśmy 
na łamach „Dwunastki” zaapelowali do innych 
spółdzielni, wspólnot oraz administratorów z 
naszej dzielnicy o podjęcie podobnych działań 
na podległych im terenach. My również uważa-
my, że taka forma poprawy wizerunku naszych 

„starych” osiedli jest rzeczą cenną i ważną nie 
tylko dla społeczności osiedlowych, ale też dla 
Dzielnicy XII jak i dla całego Krakowa. 

Zespół Redakcyjny Gazety Dzielnicowej 
„Dwunastka”
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dowieść wodę do Arielki, otworzyć sezam Ali 
Baby, czy stać się mężczyzną wraz z Mulan. Fre-
kwencja przekroczyła nasze oczekiwania. Nasz 
udział zaznaczył się również także w stworzeniu 
odświeżonego, a zarazem prostego logo DB, 
oficjalnej strony, na której niebawem pojawi się 

galeria z tegoroczną relacją, a tak-
że fanpage’a na Facebooku, gdzie 
jest możliwość bycia na bieżąco 
ze wszystkimi informacjami. Pan 
Tadeusz Tomera o rajdzie, czyli 
samochodowej grze familijnej, 
napisał nam: – Przygotowany 
przez harcerzy rajd samochodo-
wy okazał się wspaniałą rodzinną 
przygodą. Pokonanie trasy w jak 
najkrótszym czasie (oczywiście z 
zachowaniem przepisów drogo-
wych) oraz wykonanie każdego z 
zadań wymagało wielu umiejęt-
ności, a przede wszystkim pracy 
zespołowej. Rodzice zaś mogli 

wykazać się zdolnościami plastycznymi w za-
daniu, które polegało na pomalowaniu twarzy 
dziecka zamieniając pociechę w postać z bajki. 
Również pomoc dzieci w rozpoznawaniu ukry-
tych na trasie rajdu postaci z bajek była nieoce-
niona. W przyszłym roku również weźmiemy 
udział i gorąco polecamy. Nasz klub sportowy, 
90-letnia „Bieżanowianka” odradza się. Widać to 

Kiedy 23 lata temu Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich z Krakowa Bieżanowa organizowało 
I Dni Bieżanowa, członkowie koła myśleli głów-
nie o dzieciach, także własnych, o stworzeniu 
dla nich możliwości występów na estradzie, o 
współzawodnictwie w konkursach i zawodach. 
To był 1994 rok. Wtedy usłysza-
łem: dzieci to urodzeni aktorzy, 
dzieci na scenie rozkwitają jak 
kwiaty! Nie się nie zmieniło, 
choć to już XXIII święto osie-
dla. Integrujemy osiedle wokół 
estrady budowanej z pomocą 
Rady Dzielnicy XII. Współtwo-
rzą je z SRK, Szkoła Podstawo-
wa nr 124, KS Bieżanowianka, 
Parafia Narodzenia NMP (po-
maga w promocji), Rada Dziel-
nicy XII, DK Dwór Czeczów. Po 
raz pierwszy organizatorzy dni 
otrzymali silne wsparcie młode-
go pokolenia – bieżanowskich 
harcerzy. Odmieniło to charakter imprezy, zna-
cząco poszerzyło krąg odbiorców. Jak do tego 
doszło? Oto relacja Andrzeja Pałki : – W zeszłym 
roku poczułem podupadającą atmosferę świę-
ta naszej okolicy. Wtedy stwierdziłem, że czas 
to zmienić i chcę się włączyć w organizowanie 
tego wydarzenia, które ma potężny potencjał. 
Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Zaangażowa-

XXIII Dni Bieżanowa spełnione! 

nych zostało wielu harcerzy i instruktorów z 9 
Podgórskiego Szczepu Uroczysko oraz przy-
jaciół ze Szczepu Orogen, żeby poprowadzić 
wszystko po naszej myśli i daliśmy radę! W tym 
roku zmieniliśmy koncepcję na dwa dni . Sobota 
zaplanowana dla młodzieży – na sportowo, ak-

tywnie, artystycznie ze wspaniałymi doświad-
czeniami fizycznymi w tle, niedziela zaś bardzo 
rodzinnie. Największą popularnością cieszyły 
się: turniej ulicznej koszykówki, turniej badmin-
tona, „malowanie po ścianie”, a przede wszyst-
kim powrót do korzeni Dni Bieżanowa, czyli sa-
mochodowa gra familijna. W grze przenieśliśmy 
się do bajkowego świata, w którym musieliśmy 
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południa estradę zawojowały dzieci. Trzy sa-
morządowe przedszkola, cztery szkoły podsta-
wowe i jedno gimnazjum przedstawiały gene-
ralnie pasje i talenty w tańcu, piosence, poezji. 
Pięknie tańczyły dziewczęta ćwiczące w DK 
Dwór Czeczów, były sceniczne pokazy walki. 
Bieżanowski Trubadurki zaprezentowały bardzo 
dobrze przyjęty program Krakowskie kwiaciarki. 
Interesujący poetycki koncert wykonała Maria 
Krawczyk-Ziółkowska z zespołem Małe Waż-

ne Sprawy. Były Nutki Maryjne, Psalmy, Hymn 
Światowych Dni Młodzieży (Dni Bieżanowa 
miały hasło „Ważne sprawy 2016”  ). Niedzielny 
wieczór zakończyły porywające piosenki Anny 
Jantar w wykonaniu Jagody Piwowarczyk. Lote-
ria fantowa – hit wieczoru – pomoże dzieciom 
z ubogich rodzin pojechać na wakacje z Kołem 
SRK. Dziękujemy sponsorom, Radzie Dzielnicy 
i innym współorganizatorom, dziękujemy w 
szczególności dyrektor Ewie Kazberuk ze Szkoły 
Podstawowej nr 124. Dziękujemy za obecność 
mieszkańcom Bieżanowa i Dzielnicy. Czy będą 
XXIV Dni – zobaczymy!

Stanisław Kumon

jemy i rodzicom, i tre-
nerce, bieżanowiance 
Dorocie Dudek. So-
botnie święto to także 
organizowana przez 
SRK Msza św. dla Ju-
bilatów 25- i 50-lecia 
małżeństwa, którą 
odprawił i piękną oko-
licznościową homilię 

wygłosił opiekun SRK, ks. 
Włodzimierz Kurek. Po-
tem niespodzianka, przy-
jęcie w Katolickim Domu 
Kultury Eden oraz występ 
chóru Bieżanowskie Tru-
badurki. W uroczystości 
wzięło udział 9 par mał-
żeńskich. Niedzielne ob-
chody rozpoczęła Msza 
św. w intencji organiza-
torów i uczestników Dni. 
Odprawił ją ks. proboszcz 
Bogdan Markiewicz. Od 

było na zorganizowanej podczas Dni Bieżanowa 
prezentacji zawodników, Turnieju Dzikich Dru-
żyn, pokazach Strong Man. Emocje budziły za-
wody o tytuł najsprawniejszego i najsilniejszego 
bieżanowianina. Szczególne podziękowanie za 
duży wkład pracy i profesjonalizm organizacyj-
ny należy się Jackowi Małkowi, wiceprezesowi 
„Bieżanowianki”. Klubowi, działaczom i zawod-
nikom życzymy samych sukcesów. Atrakcyj-
ne pokazy są zachętą do uprawiania sportów, 
także siłowych, od najmłodszych lat. Pięknie 
zaprezentowała się młodzież z UKS Korona (pro-
wadzone są tam zajęcia rekreacyjne dla dzieci 
z gimnastyki i aerobiku sportowego). Gratulu-
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17 maja 2016 odbyła się XXII Sesja Rady Dziel-
nicy XII Bieżanów-Prokocim. Na wstępie ustalo-
no porządek obrad i przyjęto Protokół z XXI Sesji RD.

W związku z uczestnictwem w sesji przed-
stawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej omówiono 
najistotniejsze sprawy związane z zagospoda-
rowaniem i utrzymaniem terenów zielonych w 
naszej dzielnicy. Następnie radni wstępnie roz-
dysponowali środki wydzielone do ich dyspozy-
cji na rok 2017. Po czym przegłosowano projekt 
wpisania Szkoły Podstawowej nr 61 do planów 
inwestycyjnych Gminy Miejskiej Kraków celem 
wykonania w szkole termoizolacji. Przegłosowa-
no i wysłano do ZIKiT wniosek o usunięcie pary 

Od wielu lat mieszkańcy Starego Prokocimia 
skarżyli się na zanieczyszczenie rzeki Drwinki.

Po moich interwencjach sprawa zanieczysz-
czenia rzeki w końcu się wyjaśniła. W listopadzie 
zeszłego roku podniosłam alarm, gdyż woda w 
rzece była czerwona. Wczesną wiosną odkryłam 
wylot kanału pod ulicą Żabią, który widoczny 
jest tylko wtedy gdy nie ma liści i śniegu. Złoży-
łam kolejną interpelację pytając o to, jakie wody 
są nim odprowadzane. Gdy otrzymałam odpo-
wiedź (6 maja) nie mogłam ukryć zaskoczenia. 

Z PRAC RADY DZIELNICY XII 
BIEŻANÓW-PROKOCIM

Wiadomości dla mieszkańców - Drwinka będzie czystsza!!!

progów zwalniających z ul. Bieżanowskiej 178. 
Podjęto uchwalę Rady Dzielnicy o przekaza-

nie między jednostkami miejskimi prawa trwa-
łego zarządu nieruchomościami oznaczonymi 
jako działki nr 323/3, 725, 324/1 312/3 obr. 101. 
Wnioskowano o przejęcie trwałego zarządu ww. 
terenem przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

W odpowiedzi na pismo Biura Planowania 
Przestrzennego UMK dot. sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru Stary Bieżanów, RD XII zgłosiła 
następujące postulaty:

1. Ujęcie działki 437/2 (ogródki działkowe 
przy ul. Drożdżowej) jako ZU, czyli zieleń urządzona.

Wydział Ochrony Środowiska zlecił inspekcję 
TV kanału, która wykazała, że zanieczyszczenie 
rzeki spowodowane jest przez ścieki sanitarne z 
kuchni i toalet szkolnych. Szkoła przy ul. Żabiej 
została zbudowana 30 lat temu i prawdopodob-
nie wtedy kanalizacja sanitarna została podpię-
ta do kanalizacji deszczowej, którą odprowadza-
ne są wody do rzeki Drwinki. Ani dyrekcja szkoły, 
ani Zespół Ekonomiki Oświaty nie wiedzieli o 
tych nieprawidłowościach. Złożyłam kolejną 
interpelacje, w której wnioskowałam o jak naj-

2. Zabezpieczenie terenów pod ścieżki spa-
cerowo-rowerowe od Nowego Bieżanowa na 
Wzgórze Kaim.

3. Uwzględnienie polderów wzdłuż rzeki Se-
rafy jako rezerwy przeciwpowodziowej  z moż-
liwością utworzenia tam ścieżek rowerowych.

4. Renowacja parku wokół Dworu Czeczów z 
poszerzeniem o teren przyległy do Szkoły Pod-
stawowej nr 124 od strony południowej.

5. Utrzymanie w całym osiedlu Stary Bieża-
nów charakteru zabudowy jednorodzinnej.

Radna Dzielnicy XII 
Elżbieta Matykiewicz

szybsze usunięcie fuszerki. MPWiK w najbliż-
szym czasie podłączy kanalizację sanitarną 
szkoły do miejskiego kanalizatora sanitarnego. 

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII 
Bieżanów-Prokocim

Grażyna Fijałkowska 

Wiadomości dla mieszkańców
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Park Aleksandry to łącznie około 30 ha. Zie-
lone tereny położone pomiędzy dwoma osie-
dlami otaczają osiedle Nowy Bieżanów i Nowy 
Prokocim, które zamieszkuje łącznie przeszło 
30  tysięcy osób. To również jeden z najbardziej 
„dziewiczych” terenów na mapie Krakowa.

Park ten, zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Krakowa z 2009 roku, jest terenem zieleni urzą-
dzonej według miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Celem uchwalenia 
tego planu była ochrona terenów zielonych 
oraz środowiska przyrodniczego. Jednakże nie-
uregulowane sprawy własności nie pozwalają 
zagospodarować całości terenu. Toczą się  spra-
wy w sądach administracyjnych. Od uchwalenia 
miejscowego planu niektórzy właściciele terenu 
zaskarżają go, uważając, że słusznym byłoby wy-
budowanie na tym terenie osiedla wielomiesz-

Park Aleksandry
kaniowego. Do tej pory żadnemu „inwestorowi” 
nie udało się uzyskać pozwoleń na budowę. 
Natomiast Wydział Skarbu Urzędu Miasta Kra-
kowa kupuje tereny, które prywatni właściciele 
zgodzili się sprzedać miastu. W ostatnim czasie 
udało się sfinalizować zakup jednej z działek na 
ww. terenie.

Park ten zamieszkuje wiele gatunków ptaków 
i zwierząt. Występuje tu bogaty  drzewostan, z 
potężnym zagajnikiem dębowym, który wedle 
planów ma zostać wzbogacony o małą archi-
tekturę i może stać się oazą wypoczynku. Oczy-
wiście często słychać głosy, że prace posuwają 
się wolno. Ale nie ulega wątpliwości, że na prze-
strzeni ostatnich lat, wiele w parku udało się 
zrobić. Zakopano sieć ciepłowniczą, pojawiły się 
alejki spacerowe, wybudowano smoczy skwer, 
pojawiło się oświetlenie. W tym roku udało się 

na części parku wykonać prace porządkowo-
-pielęgnacyjne zielni. W planach jest dalsza 
rozbudowa oświetlenia oraz postawienie ta-
blic informacyjnych o gatunkach ptaków wy-
stępujący w parku.

Park Aleksandry to wiele urokliwych miejsc, 
a dla wielu osób miłe wspomnienia. Ktoś, kto w 
latach 80–90 XX wieku nie mieszkał w pobliżu, 
nie pamięta „rury”  ciepłowniczej. Mam nadzie-
ję, że w niedalekiej przyszłości Park Aleksandry 
stanie się miejscem, w którym coraz więcej 
mieszkańców będzie wypoczywać, a teren ten 
na zawsze pozostanie terenem zielonym.  

     
Przewodniczący Rady  Zarządu  Dzielnicy XII 

  Zbigniew Kożuch
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Lista projektów o charakterze  dzielnicowym zgłoszonych 
przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego 2016.

BUDOWA NAWIERZCHNIA POD GOLBOX
Zabezpieczenie powierzchni pod boisko dla 
uczniów klas 1–3 .
BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA MO-
ŚCIE NA RZECE DRWINCE
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i 
wybudowanie bezpiecznego przejścia dla pie-
szych w ciągu ulic Facimiech–Podlesie na mo-
ście na rzece Drwince, dla zapewnienia wygod-
nego i bezpiecznego ciągu komunikacji pieszej.
REMONT OGRODZENIA WOKÓŁ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 123
Remont ogrodzenia o długości 360 m (612 m2) 
wokół Szkoły Podstawowej nr 123. Koszt 35 tys. 
zł. Ogrodzenie wymaga uzupełnienia braków, 
oczyszczenia i pomalowania.
WIEŻA HAMAKOWA - KREATYWNE MIEJSCE 
WYPOCZYNKU
Celem realizacji projektu jest budowa wieży 
hamakowej usytuowanej w ogólnodostępnym 
parku. Będzie to komfortowe miejsce kreatyw-
nego wypoczynku, gdzie każdy mieszkaniec 
Krakowa będzie mógł w pojedynkę lub z przyja-
ciółmi wypocząć na specjalnym hamaku.
REWITALIZACJA
Rewitalizacja parku między Klubem Sportowym 
„Bieżanowianka”, Szkoły Podstawowej nr 124 , 
Dworem Czeczów.
SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA 
OSIEDLU „NA KOZŁÓWCE”
Celem projektu jest budowa ogólnodostępnej 
siłowni na świeżym powietrzu na terenie zie-

lonym wokół boisk na osiedlu „Na Kozłówce”. 
Urządzenie ww. siłowni ma na celu uzupełnienie 
istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o dodatkowe elementy.
REWITALIZACJA PARKU DWORSKIEGO WO-
KÓŁ DWORU CZECZÓW
Rewitalizacja parku dworskiego ma połączyć te-
ren za Szkołą Podstawową nr 124 i teren wokół 
Dworu Czeczów aż do boiska „Bieżanowianki”, 
aby umożliwić spędzanie wolnego czasu na ło-
nie natury. Park istnieje, ale jest w fatalnym sta-
nie, w okolicy brak takich założeń.
CYKL TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ I KOSZY-
KÓWKI ULICZNEJ
Organizacja cykli turniejów z piłki nożnej i ko-
szykówki ulicznej dla dorosłych i młodzieży w 
Dzielnicy XII
HARCÓWKA DLA SZCZEPU UROCZYSKO W 
DOBUDÓWCE SP124
Zadanie ma na celu generalny remont lokalu 
dobudówki do Szkoły Podstawowej nr 124 tak, 
aby mógł zostać dostosowany na siedzibę 9 
Podgórskiego Szczepu Uroczysko działającego 
na terenie osiedlu Bieżanów, Bieżanów Nowy, 
Rżąka.
BIEŻANÓW STREET WORKOUT PARK
Projekt zakłada budowę Street Workout Parku 
na terenie KS Bieżanowianka. Realizacja inwe-
stycji spowoduje powstanie nowego miejsca 
dla ćwiczeń fizycznych dostępnego bezpłatnie 
dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy XII i in-
nych.

MALI RATOWNICY
Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED 
dla dzieci szkół oraz przedszkoli przeprowadzo-
ne przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.
BIBLIOTEKI ZAPRASZAJĄ
Zakup książek i audiobooków dla mieszkańców 
Dzielnicy XII , wyposażenie Filii Bibliotecznych 
nr 1, 2 i 14 Podgórskiej Biblioteki Publicznej w 
nowoczesne regały, stoliki, sprzęt komputerowy 
i audiowizualny oraz materiały plastyczne na za-
jęcia kulturalno-edukacyjne.
SZTUKA NIE ZNA GRANIC (WIEKOWYCH 
RÓWNIEŻ)
Projekt „Sztuka nie zna granic” (wiekowych rów-
nież) realizowany w okresie 1–12.2017 jest pro-
jektem edukacyjno-integrującym skierowanym 
do min. 100 osób – mieszkańców dzielnicy XII 
zarówno młodszych jak i starszych.
BIKE’OWY PARKING – TANIO, SZYBKO, WY-
GODNIE I ZDROWO DO MIASTA
5 pokazowych [wzorcowych] bez- lub nisko-
płatnych, zamykanych, krytych, dziennych i 
nocnych, modułowych, zasilanych energią sło-
neczną boksów rowerowych z systemem dedy-
kowanych rezerwacji krótkoterminowych doko-
nywanych jedynie z użyciem telefonu.
OGRÓD PRZYRODNICZO-BIOLOGICZNY
Zagospodarowanie terenu na ogród przyrodni-
czo-biologiczny dla dzieci uczęszczających do 
Szkoły Podstawowej nr 24.
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