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Nowy Prokocim:
  Sklep Rarytas, ul. Ściegien-

nego
  Przychodnia, ul. Teligi 8
  SM Nowy Prokocim, ul. 

Kurczaba 25
  Kościół pw. Miłosierdzia 

Bożego
  Punkt Totolotka, Plac 

Targowy
  Boisko Orlik ul. Jerzmanow-

skiego 4
  Firma MJM, ul. Teligi 34D
  Basen, ul. Kurczaba 29
  KRD Dyliniarnia, ul. Wallen-

roda 55/56
  Sklep spożywczy, ul. Repu-

bliki Korczakowskiej
  Salon fryzjerski, ul. Republiki 

Korczakowskiej 11
Prokocim i Kozłówek:
  Sklep Lewiatan na Rynku 

Prokocimiskim
  SM Na Kozłówce, ul. Spół-

dzielców

  Kaplica OO. Augustianów
  Biblioteka, ul. Spółdzielców
  Przychodnia, ul. Na Ko-

złówce
  Wypożyczalnia DVD Tip Top
  Stowarzyszenie Siemacha, 

ul. Na Kozłówce
Bieżanów:
  Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich EDEN
  Przychodnia, ul. Popiełuszki
  Sklep, ul. Pruszyńskiego
  Sklep, ul. Złocieniowa
  Dwór Czeczów
  Auto Robot System, ul. Mała 

Góra 56
  Market Spar, ul. Drożdżowa 2
  Sklep przy Skwerze 800 lecia 

Bieżanowa
  Zakład fryzjerski, ul. Stacyjna

Nowy Bieżanów:
  Kościół pw. Najświętszej 

Rodziny
  Kiosk na deptaku, ul. Alek-

sandry

  Przychodnia, ul. Heleny
  Kiosk, ul, Mała Góra 16
  Kiosk przy deptaku (obok 

marketu Biedronka) 
  Sklep Markiz, ul. Ćwiklińskiej
  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
  Jadłodajnia DoMati, 

ul. Rydygiera 31

Piknik Rodzinny 
w Przedszkolu Nr 36 W Krakowie

w języku polskim i francuskim. Imprezę uświetnili 
swoją obecnością Strażnicy Miejscy, każde dziec-
ko miało możliwość przypomnieć sobie zasady 
bezpiecznej zabawy podczas zbliżających się 
wakacji. Piknik nie mógł się odbyć oczywiście bez 
pysznych kiełbasek z grilla, kawy, herbaty, lodów 
czy domowego ciasta. Podczas pikniku miło nam 
było gościć Radną Dzielnicy XII Panią Kingę Wit-
kowską. Impreza znów okazała się wielkim suk-
cesem i fantastycznym sposobem na integrację 
środowiska lokalnego. Kolejna edycja już za rok. 
Serdecznie zapraszamy. 

Dorota Cienkosz
Edyta Miłkowska

Na terenie Przedszkola nr 36 w Krakowie przy 
ulicy Okólnej 18 odbyła się już XII edycja coroczne-
go Pikniku Rodzinnego. Impreza mogła się odbyć 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników 
przedszkola oraz rodziców. Tradycyjnie pogoda 
dopisała i całe rodziny mogły miło spędzić czas. 
Dzieci miały zapewnione liczne atrakcje: zamki 
dmuchane, loterię, wykopaliska skarbów, łowie-
nie rybek z niespodzianką, malowanie twarzy, 
rzucanie do celu. Rodzice dzieci z grupy V specjal-
nie na tą okazję zamienili się w aktorów i wystąpili 
na scenie z przedstawieniem “Rzepka”. Na scenie 
wystąpiły również dzieci z naszego przedszkola 
prezentując swoje umiejętności oraz absolwentka 
Aleksandra Grabowska, która zaśpiewała piosenki 
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Wydarzyło się...

23 czerwca o godzinie 12.00 rozpoczęła się 
uroczystość wręczenia tytułów Filantrop Krako-
wa A.D. 2016. Uroczystość ta odbyła się w sa-
lach Dietla i Portretowej Pałacu Wielopolskich 
– siedziby Urzędu Miasta Krakowa. Konkurs 
o tytuł Filantropa Krakowa jest ogłaszany przez 
prezydenta Krakowa od 2000 roku. Rada Miasta 
Krakowa, kierując się intencją wspierania, pro-
wadzenia i rozwoju działalności charytatywnej, 
ustanowiła tytuł Filantrop Krakowa. Przyznawa-
ny jest on osobom lub podmiotom za wyróż-
niającą się pomoc udzielaną potrzebującym. 
Prezydent Krakowa powołuje Bractwo Filantro-
pii, które następnie opiniuje kandydatury do 
tytułu. Laureaci otrzymują nagrody w postaci 
symbolicznego berła św. Królowej Jadwigi. 
Stowarzyszenie w tym roku zostało zgłoszone 
do konkursu przez Samorządowe Przedszkole 
Nr 150 oraz Szkołę Podstawową Nr 41 im. Jana 
Kochanowskiego w Krakowie w kategorii za 
najciekawszą formę i efektywność filantropii. 
Ponad osiem lat temu nasze Stowarzyszenie 
postanowiło spopularyzować na terenie osiedla 
„Nowy Prokocim” naukę gry w szachy. W 2010 
roku zorganizowaliśmy I Turniej Szachowy 
„Prokocimski Szach Mat”, który z powodzeniem 
jest kontynuowany. Okazało się, że wiele osób 
pragnie takiej formy rozrywki chcąc sprawdzać 
swoje umiejętności podczas zawodów.

Od 2013 roku, aby jeszcze bardziej spopu-
laryzować królewską grę jaką niewątpliwie są 
szachy wprowadziliśmy program „Nauka gry 
w szachy dla dzieci”. W porozumieniu z Przed-
szkolem Samorządowym Nr 150 oraz Szkołami 
Podstawowymi Nr 41 i 117 realizujemy z powo-
dzeniem nasz program  w tych jednostkach, co 
spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem. 
Bractwo Filantropii właśnie za projekt „Nauka 
gry w szachy dla dzieci” przyznało naszemu Sto-
warzyszeniu tytuł „Filantrop Krakowa A.D.2016”, 
a symboliczne berło św. Królowej Jadwigi z rąk 

Filantrop Krakowa A.D.2016
dla Stowarzyszenia 

Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrow-
skiego odebrał prezes stowarzyszenia Nowy 
Prokocim „Przyjaciele” Mieczysław Lasota. 

Nasze Stowarzyszenie od 2013 roku fun-
duje również stypendia dla najzdolniejszych 
uczniów z Nowego Prokocimia. Kandydatów 
zgłaszają szkoły, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Nowy Prokocim”, Klub Sportowy „Kolejarz Pro-
kocim” oraz Parafia Miłosierdzia Bożego w No-
wym Prokocimiu. Stypendia mają postać nagro-
dy finansowej. Nasze stypendia mają wspierać 
zdolnych uczniów, wyróżniających się szczegól-
nymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi 
lub sportowymi.

Stowarzyszenie w tym roku obchodziło 
10-lecie powołania. Głównym celem stowarzy-
szenia jest praca na rzecz dzieci, dorastającej 
młodzieży i osób starszych. Stowarzyszenie 
nie prowadzi działalności gospodarczej, jest 
apolitycznym, dobrowolnym zrzeszeniem osób 
fizycznych związanych z osiedlem Nowy Pro-
kocim. Nikt z członków nie otrzymuje z tytułu 
pracy w stowarzyszeniu żadnego wynagro-
dzenia. Działalność stowarzyszenia wspierają 
finansowo głównie osoby fizyczne oraz firmy 
prywatne. Stowarzyszenie jest inicjatorem oraz 
współorganizatorem różnego rodzaju imprez 
mających na celu zaproponowanie dzieciom 
i młodzieży  kulturalnych form spędzania wol-
nego czasu. 

Do tegorocznego konkursu zostało zgło-
szonych 17 kandydatów w dwóch kategoriach. 
Ostatecznie Bractwo Filantropii rekomendowa-
ło do tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2016 czte-
ry kandydatury:
  Fundację Knorr Bremse Global Care e.V. – 

w kategorii za wkład � nansowy w pomoc 
udzielaną osobom lub podmiotom,
  księdza proboszcza Wiesława Wilmańskiego – 

w kategorii za najciekawszą formę i efektyw-
ność � lantropii,

  EDF Polska Oddział nr 1 w Krakowie – w ka-
tegorii za najciekawszą formę i efektywność 
� lantropii,
  Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” 

– w kategorii za najciekawszą formę i efektyw-
ność � lantropii.
Pozostali kandydaci zgłoszeni do konkursu 

w tym roku to: Orkiestra Wojskowa w Krakowie, 
Lufthansa Global Business Services Sp. z o. o., 
Towarzystwo Solidarnej Pomocy im. Kazimierza 
Fugla w Krakowie, Magdalena Chaszczyńska 
– prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osobowo-
ści Dzieci Graal i Prezes Spółdzielni Socjalnej 
APACZE, Magdalena Hejda, Robert Węgrzyn 
- Węgrzyn &Węgrzyn – Auto Serwis, Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich EDEN, piekarnia Jerzy 
Barbara Buczek Spółka Jawna, Fundacja im. ks. 
Siemaszki, Agnieszka Pleti - prezes Fundacji Po-
land Business Run, Fundacja Ad vocem, Sklep 
Leroy Merlin Czyżyny i Carrefour Polska Spółka 
z o.o.

 Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś, 
że największą chorobą naszych czasów jest 
obojętność na drugiego człowieka. Nie ma na 
to szczepionki, ale jest lekarstwo. To filantropia 
– powiedział prezydent Jacek Majchrowski, od-
znaczając Filantropów Krakowa Roku 2016. 

Na sukces jakim niewątpliwie dla naszego 
stowarzyszenia jest przyznanie tytułu „Filan-
trop Krakowa” to efekt ponad 10 letniej pracy 
wielu osób, które potrafiły bezinteresownie 
poświęcać swój czas na rzecz lokalnej społecz-
ności i zaczynając działalność w stowarzyszeniu 
nie myśleli wtedy, że za swoje działania zostaną 
wyróżnieni. 

Zarząd Stowarzyszenia Nowy Prokocim 
„Przyjaciele” 
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Wydarzyło się...

Takich wspomnień z wakacji, jak koloniści 
z Sopotu, nie ma chyba nikt. Wyjazd zorganizowa-
ło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Bieżanowa 
w dniach 25.06–10.07.2017r.

Dla 130 uczestników to była wyprawa po 
przygody i pogodę. No i tu niemiła niespodzian-
ka: pogoda przez całe dwa tygodnie była w krat-
kę. Opalanie trzeba było odłożyć na później. Ale 
za to nasza najfajniejsza pani kierownik – pani 
Anna Lenda stała się ikoną mody. Zawsze wy-
chodziła z budynku w kurtce przeciwdeszczowej 
oraz pięknym letnim kapeluszu z odwiniętym 
rondem.

Rozumieliśmy, że zaklina pogodę i jest gotowa 
na wszystko. Postanowiła dostarczyć nam tylu 
atrakcji, żeby nikt się nie nudził. Kiedy już opada-
liśmy z sił, natychmiast podrywała nas na równe 
nogi ogłaszając kolejny wymarsz.

Zwiedziliśmy Muzeum II Wojny Światowej, 
każdy z nas z indywidualnym elektronicznym 

Wakacyjne wspomnienia

przewodnikiem. Byliśmy też pod pomnikiem bo-
haterskiej Inki. Obejrzeliśmy Operę Leśną.

Każdy mógł się poczuć jak wielki artysta, 
wchodząc na kolejne piętra ogromnej opery, 
a potem zasiąść na widowni. Dwa razy byliśmy 
w kinie na wesołych � lmach: „Gru, Dru i Minionki”, 
„Transformersi” i „Auta 3”.

I to nie koniec. Zwiedziliśmy Latarnię Morską 
w Sopocie, a raz nawet wybraliśmy się do Mal-
borka, ale kłopoty z komunikacją zmusiły nas do 
zmiany planów. I to nam nawet bardziej odpo-
wiadało, bo popłynęliśmy promem na Hel. A tam 
wspaniałe fokarium . Mogliśmy z bliska obserwo-
wać karmienie tych sympatycznych olbrzymów, 
a później powrót promem i spacer po molo.

Codziennie łapaliśmy nikłe promyczki słoń-
ca, bo lubiliśmy zabawy na piasku, budowle 
i rzeźby.

Zamiast kąpieli były spacery brzegiem mo-
rza, choć czasami udawało się zanurzyć głębiej, 

zwłaszcza , że każdy musiał być „ochrzczony” (na-
wet pan ratownik!).

Po powrotach do budynku też były atrakcje: 
konkursy fryzur, piosenek, plastyczny, czystości 
(to duża atrakcja, bo kto lubi sprzątać?), pogodne 
wieczorki z nauką zumby, dyskoteki. A na orliku

przy szkole mecze piłki nożnej, siatkówki, ko-
szykówki, również koloniści kontra kadra.

Nic dziwnego, że apetyty nam dopisywały 
i nikt nie grymasił. Jedzenie zresztą było pyszne.

W ciągu  dwóch tygodni pobiliśmy wszelkie re-
kordy Guinnessa w ilościach zwiedzanych miejsc 
i licznych atrakcji. Jak takie tempo można było 
wytrzymać? Odpowiedź jest prosta: można, na 
super kolonii Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 

Na podstawie wspomnień 
kolonistów i kadry opracowała 

Katarzyna Kerep
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Wydarzyło się... Akcja „Lato w mieście” w Edenie

Turniej szachowy

W dniach 10-31 sierpnia 2017r. w Katolickim 
Domu Kultury EDEN miała miejsce akcja „Lato 
w mieście”. Prowadzącymi tegoroczną zabawę 
zostały Aleksandra Biernat wraz z młodszymi 
koleżankami Nikolą Koźbiał i Zuzanną Wikar. 
Dzieci biorące udział w akcji w każdy poniedzia-
łek i piątek pluskały się w basenach i brodzikach, 
zjeżdżały na zjeżdżalni oraz wygrzewały w jacuzzi 
w ośrodku sportowym COM-COM ZONE przy ul. 
Kurczaba. Wtorki i czwartki podopieczni spędzali 
w EDENIE doskonaląc grę w ping-ponga, bilarda, 
piłkarzyki, jak również w szachy. Popularnością 

Ośmiu naszych uczniów – reprezentantów 
Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie: Marceli 
Trześniowski, Wiktor Korczek, Jakub Leski, Mateusz 
Żołnierczyk, Paweł Kosek, Grzegorz Dziurzyński, 
Rafał Oczkowicz i Michał Sobczyk wyjechało do 
Warszawy by wziąć udział w IV Turnieju Finałowym 
Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy 
w Szkole”. Było to podsumowanie dwuletniej nauki 

wygrał po emocjonującej końcówce na czas 
z przeciwnikiem, to samemu nie zatrzymał ze-
gara i sędzia zarządził remis. Okazał się on szczę-
śliwy, bo Marceli Trześniowski, który zdobył 
17 na 18 możliwych punktów i zajął 2-miejsce 
w Polsce i jest to największy indywidualny sukces 
ucznia naszej Szkoły.

Pozostali zawodnicy również uzyskali bardzo 
dobre wyniki, wśród których Wiktor Korczek zdobył ,
15 pkt. i zajął ostatecznie 9 – miejsce, natomiast 
Kuba Leski zdobył 16 pkt. i zajął 10-miejsce w Polsce.

Ponadto wśród klas trzecich Grzegorz Dziu-
rzyński i Mateusz Żołnierczyk zdobyli po 14 punk-
tów, natomiast pośród klas drugich Paweł Kosek 
zdobył 14 pkt., Rafał Oczkowicz 13 pkt., a Michał 
Sobczyk 11 pkt.

Dzięki tak wspanialej postawie wszystkich za-
wodników drużyna SP nr 123 zebrała 90 punkty 
(wyniki 6 najlepszych zawodników) i zajęła IV 
miejsce w Polsce wśród 137 drużyn szkolnych 
(I-sze wśród szkół z Małopolski), które wzięły 
udział w zawodach, co jest również najlepszym 
wynikiem w historii Szkoły.

 mgr Ryszard Budkiewicz, 
nauczyciel WF i instruktor szachowy

w ramach realizowanego projektu PZSzach i szansa 
dla naszych szachistów klas I-III do zmierzenia się 
z najlepszymi szachistami w naszym kraju.

Wyniki po ostatniej rundzie pokazały, że 
nasi uczniowie zdobyli dużo punktów i zaję-
li bardzo wysokie miejsca. W klasach trzecich 
wspaniale zagrał Marceli, który miał komplet 
15 punktów przed ostatnia rundą. Pomimo, ze 

wśród dzieci cieszyła się gra memory oraz sta-
romodne państwa-miasta. Dużą frajdę sprawiło 
uczestnikom akcji odgrywanie postaci oraz od-
gadywanie przysłów w grze kalambury, które 
przygotowały Nikola i Zuzia. Do wielu kłótni i nie-
oczekiwanych zwrotów akcji zaprowadziła półko-
lonistów gra „ma� a”, podczas której dochodziło 
do dramatycznych sytuacji oraz zabawnych za-
kończeń gry, gdy ustalano kto spośród uczestni-
ków jest złym gangsterem. Środy natomiast były 
przeznaczone na seanse � lmowe. W pierwszym 
tygodniu oglądnęliśmy � lm „Rock Dog – pies ma 

głos”, w którym kudłaty przyjaciel walczył o swoje 
marzenia o zostaniu gwiazdą w wielkim mieście. 
W kolejnym tygodniu wybór padł na � lm „Moje 
wakacje z Rudym”, gdzie mogliśmy podziwiać na 
srebrnym ekranie losy małego chłopca oraz jego 
czworonożnego Rudego w krainie kangurów. 
Ostatni tydzień akcji to seans „Gang Wiewióra 2”. 
Każdy dzień „Lata w mieście” przynosił dzieciom 
i opiekunom wiadra śmiechu oraz dużo radości.

Aleksandra Biernat
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Pożegnanie wakacjiWydarzyło się...

W dniu dzisiejszym odbyło się w Naszej Jed-
nostce pożegnanie wakacji, podczas którego 
służby ratownicze zaprezentowały swoje możli-
wości i udostępniły pojazdy oraz sprzęt dzieciom 
i gościom przybyłym na imprezę. Zaczęliśmy 
od przywitania wszystkich przybyłych zarówno 
w grupach zorganizowanych jak również rodzin 
z dziećmi oraz osób indywidualnych i krótkiego 
przedstawienia programu dnia. Jako pierwszy 
odbył się pokaz współdziałania wszystkich służb 
podczas zdarzeń z udziałem pojazdów samocho-
dowych i pieszych. W trakcie pokazu użyto mię-
dzy innymi sprzętu pneumatycznego do uwolnie-
nia osoby poszkodowanej. Następnie przekazano 
poszkodowanego Zespołowi Ratownictwa Me-
dycznego, a Policja i Straż Miejska zabezpieczały 
miejsce zdarzenia i wykonywały swoje czynności. 
Kolejnym punktem dzisiejszych pokazów był po-
kaz jak należy właściwie gasić palący się olej i co 
się stanie gdy użyjemy do tego wody. Z uwagi 
na duże zainteresowanie efektem gaszenia oleju 
wodą i wspólną prośbę obserwatorów w ilości 
około 250 powtórzyliśmy pokaz. Gdy drugi raz 
olej musiał osiągnąć odpowiednią temperaturę 
na Naszej wspinalni zademonstrowano techniki 
alpinistyczne wykorzystywane podczas działań 
ratowniczo-gaśniczych. Kolejnym elementem 
była prezentacja sprzętu do działań wodno nur-
kowych przez druhów z OSP Bieżanów. Duże zain-
teresowanie było przy fantomach szkoleniowych 
do pierwszej pomocy gdzie dzieci i młodzież bar-
dzo chętnie chcą uczyć się udzielania pierwszej 
pomocy również z wykorzystaniem Naszego de� -
brylatora szkoleniowego. Największe zaintereso-
wanie wzbudziła możliwość wejścia do pojazdów 
Policji, Straży Miejskiej, Karetki Pogotowia oraz 
wozów strażackich, przymierzenia i oglądnięcia 
tych pojazdów od wnętrza i oczywiście włączenia 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Dziękujemy 
wszystkim przybyłym na Nasze pokazy, a w szcze-
gólności Policjantom z Komisariatu Nr 6 Policji, 
Druhom z OSP Bieżanów, Strażnikom Miejskim 
z Oddziału Podgórze oraz Ratownikom medycz-
nym z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego za 
współorganizację tych pokazów.
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Wiadomości dla mieszkańców

ły Podstawowej nr 61 w Prokocimiu. Prace roz-
poczną się w tym roku. 

Trwają prace modernizacyjne boisk sportowych 
przy Szkole Podstawowej nr 117 na os. Nowy Pro-
kocim oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 
15 na os. Rżąka.  Ukończenie prac planowane jest 
na koniec października br.

W najbliższym czasie Zarząd Infrastruktury Sporto-
wej ogłosi przetarg na budowę boiska treningowe-
go dla Klubu Sportowego Kolejarz-Prokocim. 

W wyniku moich kolejnych interpelacji został wy-
konany remont przystanku autobusowo-tramwa-
jowego Bieżanowska przy ul. Wielickiej.

Trwają prace związane z rozbudową ul. Domaga-
ły na osiedlu Złocień. Zakres rzeczowy obejmuje 
wykonanie nowego odcinka ul. Domagały na 
długości ok. 1000 m wraz z przebudową skrzy-
żowania ul. Domagały z ul. Nad Drwiną oraz wy-
posażeniem technologicznym pompowni wód 

opadowych. Do tej pory w trakcie realizacji przed-
miotowego zadania wykonano m.in. wycinkę 
kolidujących z przedmiotową inwestycją drzew 
oraz roboty ziemne w zakresie wykonania kory-
ta pod drogę. Obecnie trwają prace polegające 
na wzmacnianiu słabonośnego podłoża meto-
dą stabilizacji spoiwem oraz układanie drenażu 
i warstwy mrozoochronnej na odcinku od ul. Nad 
Drwiną w kierunku ul. Agatowej.

Dla potrzeb utworzenia planowanego Parku 
Rzecznego Drwinka na os. Kozłówek Gmina 
Miejska Kraków dotychczas nabyła ogółem 55 
działek oraz udziały w 9 działkach o sumarycznej 
powierzchni 11, 8508 ha gruntów, wydatkując na 
ten cel kwotę 13 ml zł. Podejmę działania, aby pra-
ce nad budową parku rozpoczęły się w przyszłym 
roku.

                             
Grażyna Fijałkowska

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy 
XII Bieżanów-Prokocim 

Zakończyła się przebudowa chodnika przy ul. 
Snycerskiej na odcinku od ul. Prostej do ul. Ger-
sona. Jeszcze w tym roku zostanie przebudowany 
chodnik po drugiej stronie ulicy oraz zostanie wy-
konana nowa nawierzchnia asfaltowa.

Zespół Ekonomiki Oświaty UMK ogłosił przetarg 
na wykonanie termomodernizacji budynku Szko-

4 lipca odbyła się XXXVI Se-
sja Rady Dzielnicy XII, Po przed-
stawieniu porządku obrad, 
przyjęto protokół z poprzedniej 
sesji, a następnie procedowano 
kolejnych 7 uchwał.

Druk nr 1 to projekt Komisji 
Infrastruktury i dotyczy progów 
zwalniających na ulicy Złocie-
niowej, oraz ograniczenia tam 
prędkości do 30 km/godz.  
   

Druk nr 2 to również projekt 
Komisji Infrastruktury i dotyczy 
zmiany usytuowania przejścia na 
ul. Teligi na wysokości placu han-
dlowego i pawilonu „Biedronka”. 
  

Druk nr 3 – projekt Komisji 
Architektury dot. opinii o sprzedaży działki 7/1 i 8/1 
obr 104  jedn. ew Podgórze w Krakowie.  
   

Druk nr 4 – projekt Komisji Architektury dotyczy 
warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego z pomieszczeniami usługowymi, 
przy ul. Aleksandry w Krakowie. 

Druk nr 5 i 6 to projekt Zarządu dotyczący ko-
rekty rozdysponowania  środków � nansowych, na 
wniosek szkół, przedszkoli, placówek sportowych, 
kultury i pomocy społecznej.

Druk nr 7 jest projektem Zarządu i dotyczy 
przekazania W Trwały Zarząd KS „Bieżanowianka” 
kortów tenisowych przy ulicy Smolenia. 

Nadzwyczajna XXXVII Sesja Rady Dzielnicy 
XII poświęcona była w całości Budżetowi Oby-
watelskiemu. 

   
XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy XII z dnia 29 sierp-

nia 2017 to przyjęcie porządku obrad, zatwierdze-
nie protokołu z poprzedniej sesji i procedowanie 
kolejnych 9 uchwał.

Druk nr 1 projekt zarządu dot. korekty rozdys-
ponowania środków przeznaczonych na remonty 
szkół.

Druk nr 2 to również projekt zarządu dot. ko-
rekty środków przeznaczonych na opłaty usług 
telekomunikacyjnych. 

Druk nr 3 projekt zarządu dot 
opinii o sprzedaży części działki  
nr 302 obr 50 położonej przy 
ul. Niedzickiej w Krakowie.

Druk nr 4 projekt zarządu 
dot opinii  budowy czterech 
budynków mieszkalnych, wie-
lorodzinnych na działce nr 
125/3-6 jedn. ewid. Podgórze 
w Krakowie. 

Druk nr 5 to również projekt za-
rządu, dotyczący budowy dwóch 
budynków wielorodzinnych na 
działkach 43/1-2, 44/1-2, 45/1-2 
obr 52 Podgórze w Krakowie.

Druk nr 6 dot budowy jak 
w pkt 5. 

 
Druk nr 7 projekt zarządu dotyczący budowy 

miejsc parkingowych przy ul. Rydygiera/Schweit-
tzera w Krakowie.

Druk nr 8 projekt zarządu dotyczący opinii do-
kumentacji „Budowa połączenia ulicy Ściegienne-
go z ulicą Żabią”. 

  
Druk nr 9 W sprawie poparcia  starań o wmuro-

wanie gwiazdy Elvisa Presleya na Bulwarze Czer-
wieńskim pod Wawelem.

Radna Dzielnicy XII 
Elżbieta Matykiewicz

Z prac Rady
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W dalszym ciągu trwają prace nad budową przedszkola w osiedlu Rzą-
ka. Przedszkole będzie gotowe na przyjęcie najmłodszych mieszkańców 
dzielnicy za kilka miesięcy. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Przy SP 
nr 117 dobiegają powoli do końca prace związane z budową nowej infra-
struktury sportowej (boisk wielofunkcyjnych). Kolejną szkołą która wzbo-
gaci się o nową infrastrukturę sportowa będzie szkoła na Rżące, wkrótce 
rozpoczną się tam prace związane z modernizacją boisk. Za nami powoli 
kończy się lato w trakcie którego olbrzymim zainteresowaniem cieszyła się  
wybudowana na wiosnę ścieżka rowerowa wzdłuż ciągu ulic Wielicka-Teli-
gi-Cwiklińskiej wraz z istniejącym wypożyczalniami rowerów. Rozpoczęła 
się również budowa parkingu Park&Ride na pętli tramwajowej w Nowym 
Bieżanowie. Planowane zakończenie inwestycji to koniec tego roku. Waka-
cje to tradycyjne remonty w szkołach w wielu szkołach wyremontowano 
sanitariaty, sale lekcyjne, zmienia się otoczenie szkół. Wykonano również 
modernizację oświetlenia nowe punkt pojawiły się miedzy innym na ulicy 
Łazy – prace oświetleniowe będą kontynuowane. Wyremontowano kilka 
chodników między innym przy ul Snycerskiej, oraz w rejonie Gimnazjum 
na Kozłowce.

Zbigniew Kożuch

Inwestycje te większe 
i mniejsze
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Letni wypoczynek dzieci 
z terenu Dzielnicy XII

Wzorem lat poprzednich Rada Dzielnicy XII 
do� nansowała wypoczynek dzieci z naszego 
terenu. Tym razem dzieci uczestniczyły w kilku 
formach aktywności w różnych rejonach Polski.  
Janów Lubelski na letni obóz wybrali zapaśnicy 
„Bieżanowianki” oraz gimnastyczki „UKS Korona”. 
W Rytrze swój wakacyjny obóz spędzili młodzi 
adepci piłki nożnej z klub sportowego Baszta. 

Natomiast młodzi artyści swoje talenty wokal-
no-teatralne szlifowali na jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej w Podlesicach. Jak zapewniali nas 
opiekunowie dzieci, uśmiech i zadowolenie nie 
schodziło z ich twarz podczas wszystkich poby-
tów. Łącznie na letni wypoczynek przy wsparciu 
Rady Dzielnicy XII wyjechało ponad setka dzie-
ci. Wiele z nich zapewnia ze w przyszłym roku 

z chęcią będą uczestniczyć w tej formie spędza-
nia wakacji.

Zbigniew Kożuch
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII
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Janusz Płoński (ur. 14 marca 1947 w Szczeci-
nie) – polski dziennikarz, scenarzysta, dokumen-
talista. W latach 1970-1980 pracował w tygodniku 
„itd”, następnie wyjechał do Niemiec, gdzie jako 
autor i producent współpracował z telewizjami 
ZDF, Bayerischer Rundfunk i Hessischer Run-
dfunk. Wraz z Maciejem Rybińskim autor książek 
Góralskie tango, Balladyna Superstar – git czytan-
ka z momentami, Brakujące ogniwo. Współautor 
(wraz z Maciejem Rybińskim i Stanisławem Bare-
ją) scenariusza serialu „Alternatywy 4”, autor (wraz 
z Jackiem Kondrackim i Jackiem Wasilewskim) 
scenariusza 13-odcinkowej kontynuacji „Alter-
natywy 4” pt. „Dylematu 5”, a dla fanów Elvisa 
Presley’a znany jako autor książki „Elvis – dlaczego 
ja, Panie?” i � lmu o kulcie Elvisa w USA.

Rozmowa z Januszem Płońskim, gościem spe-
cjalnym obchodów Jubileuszu 650. Prokocimia 
oraz kontynuacji obchodów w Krakowie 40. rocz-
nicy śmierci Elvisa Presley’a

Czy jest Pan fanem Elvisa Presleya?

Nie nazwałbym sam siebie fanem. Nie modlę 
się do niego. Cenię i podziwiam Elvisa za jego 
muzykę, ale przede wszystkim za jego wpływ na 
kulturę, obyczaje czy stosunki społeczne. 

Co było inspiracją do napisania książki „Elvis –
dlaczego ja, Panie?”.

Inspiracją bardzo często bywa przypadek. By-
łem dwukrotnie w USA w związku z produkcją 
� lmu dokumentalnego o kulcie Elvisa dla niemiec-
kiej telewizji ZDF. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, 
odwiedzałem wiele miejsc. Nie wszystko weszło do 
� lmu. Z tych materiałów powstała książka.

Jak w czasach PRL-u fani rock and rolla docierali 
do płyt i nagrań swoich ulubionych wykonawców?

Lud nie jeździł wówczas za granicę. Ale mie-
liśmy przecież dyplomatów, handlowców, spor-
towców i innych, którzy wyjeżdżali i naturalnie 
przywozili płyty. Te płyty były potem wielokroć 
powielane, tra� ały do rozgłośni radiowych, au-
dycje z muzyką były nagrywane, tworzył się dość 
wydajny nieo� cjalny obieg. Do tego pojawili się 
rodzimi przedsiębiorcy, którzy zaczęli produko-
wać tzw. pocztówki dźwiękowe, i wtedy muzyka 
zachodnia rzeczywiście tra� ła pod strzechy.

Dlaczego legenda króla rock&rolla trwa nie-
przerwanie od wielu dekad, pomimo śmierci artysty 
40 lat temu, miliony ludzi na całym świecie są jego 
wiernymi fanami?

To bardzo trudne pytanie. Myślę, że tym za-
gadnieniem powinni się zająć kulturoznawcy. Bo 
Elvis to zjawisko interdyscyplinarne, o wiele szer-
sze i głębsze niż można przypuszczać.

Czy jest utwór Elvisa Presleya, który ma dla Pana 
szczególne znaczenie?

Kiedy pierwszy raz usłyszałem „Why Me Lord” 
wiedziałem, że napiszę książkę i nadam jej taki tytuł. 

Wywiad z Januszem Płońskim

Niebywale niski bas J.D. Sumnera i eksplozja głosu 
Elvisa w refrenie zrobiły na mnie ogromne wrażenie. 
I to zostało do dziś.  Uwielbiam też utwór „Hurt”, w któ-
rej Elvis w pełni pokazuje swoje możliwości wokalne.

Ludzie młodzi nie pamiętają czasów PRL-u. Jak 
zachęciłby Pan do obejrzenia serialu „Alternatywy 
4” dzisiejszych dwudziestolatków?

Powiedziałbym: z tego serialu można się wiele 
nauczyć o Polsce.

Czy podoba się Panu pomysł społecznościowej 
grupy Elvis w Krakowie, aby uhonorować Elvisa 
Presleya w alei gwiazd pod Wawelem? 

Bardzo mi się podoba.

W przyszłym roku ponownie rusza trasa koncer-
towa Elvis in Concert symfonicznie, która nie tylko 

w Europie, cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
7 czerwca zawita do Krakowa do Tauron Areny czy 
wybiera się Pan na to wydarzenie i jaki jest Pana 
stosunek do tego rodzaju eksperymentów muzycz-
nych? 

Bardzo chciałbym to zobaczyć. Uważam, że 
takie „odświeżanie” Elvisa i innych przy pomocy 
nowych technologii ma wielki sens.

Czy mógłby Pan zaprosić naszych czytelników 
na spotkanie 1 października w ramach Jubileuszu 
650. Prokocimia oraz kontynuacji obchodów 40. 
rocznicy śmierci Elvisa Presley’a?

Mam zaprosić? Oczywiście, zapraszam.

rozmawiał 
Rafał Buchelt
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Serdecznie zapraszamy na kolejny koncert 
z cyklu Familiada Tor w dniu 23 września 2017 
o godzinie 19:30. Tym razem w Sanktuarium 
Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie 
wystąpi zespół „Gang Marcela”. Bezpłatne za-
proszenia na koncert dostępne w siedzibie Rady 
Dzielnicy XII oraz Sanktuarium Najświętszej 
Rodziny w Nowym Bieżanowie.

W imieniu organizatorów i partnerów
Zbigniew Kożuch
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII


