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Prokocimskie obchody Święta Niepodległości

Wydarzyło się

W dniu 10 listopada 2017 r. pod ha-
słem „Myślimy o Polsce” odbyły się pro-
kocimskie obchody Święta Niepodległo-
ści, zorganizowane w roku dla Prokocimia 
szczególnym, ponieważ w 2017 r. obchodzi 
650-lecie swojego istnienia.

Uroczystość obchodów 99. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości rozpoczęła 
się od nadania nowej nazwy rynkowi w Pro-
kocimiu, który od tego dnia zwać się będzie 
Placem 650-lecia Prokocimia. Z tego miejsca 
wyruszył pochód pocztów sztandarowych 
wszystkich szkół Prokocimia, zaproszonych 
gości oraz mieszkańców, poprzedzany przez 
kompanię honorową reprezentującą XXV Li-
ceum Ogólnokształcące. Przemaszerowano 
do parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, 
gdzie został posadzony Dąb Pamięci – po-
mnik przyrody w hołdzie dla Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin. Po-
chód odwiedził także tablicę upamiętniającą  
10. rocznicę „Cudu nad Wisłą”, gdzie wspo-
mniano poległych legionistów – mieszkańców 
Prokocimia i nastąpiła zmiana warty oraz zło-
żenie okolicznościowej wiązanki kwiatów.

W dalszym ciągu obchodów w Młodzie-
żowym Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego 
polonezem zatańczonym przez zespół Releve 
rozpoczął się słowno-muzyczny koncert „Je-
denasty listopada” w wykonaniu zespołów 
wokalnych, muzycznych i teatralnych pla-
cówki. Tradycyjne piosenki, klasyczne wiersze 
i współczesna myśl o patriotyzmie wprowa-
dziła nastrój zadumy i refleksji.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem 
medali 650-lecia Prokocimia osobom zaan-
gażowanym w życie tej dzielnicy: artystom, 
działaczom oraz dyrektorom placówek oświa-
towych. Medale wręczali: radna m. Krakowa 
i Dzielnicy XII – Grażyna Fijałkowska, dyrektor 
MDK i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jerzma-
nowskich – Teresa Grzybowska oraz przewod-
niczący Rady Dzielnicy XII – Zbigniew Kożuch. 
Wzruszenie i duma – te emocje towarzyszyły 
zarówno uczestnikom, jak i obserwatorom 
wydarzenia. A wtórowała im refleksja najpeł-
niej wyrażona w finałowej piosence:

„Nie wstydźmy się kochać Polski, 
nie mówmy o niej tylko od święta. 
Ginęli za wolność ludzie. 
Musimy o tym zawsze pamiętać.”

 K. Garlicka, D. Czopik
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Bajorek w Dwunastce

Wydarzyło się...

W dniach 27–28 października 2017 roku 
Klub Sportowy „Bieżanowianka” był organiza-
torem Międzynarodowego Memoriału Zapa-
śniczego im. Władysława Bajorka w zapasach. 
Memoriał odbywał się pod honorowym patro-
natem Prezydenta Miasta Krakowa Pana Prof. 
Jacka Majchrowskiego z udziałem partnerów 
takich jak: Wydział Sportu Miasta Krakowa, 
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, 
Rada Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, Funda-
cja Wygrajmy Siebie, Balance Sport, 3JD, Dru-
żyna Mistrzów, RS Vision, Restauracja Magillo. 
Turniej nie odbyłby się bez udziału sponsorów. 
W tym roku byli z nami MPEC S.A. w Krako-
wie, Instal, Heban, Amara właściciel marki 
Refitner, RE-Bau, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Śnieżka”, Jarex Wrestling, Auto Serwis F1. 
Partnerom i Sponsorom bardzo dziękujemy za 
wsparcie turnieju.

Uroczystość miała wspaniały charakter i na 
wskroś sportowego ducha. Uświetnił ją swą 
obecnością syn patrona – pan Aleksander Bajo-
rek, który odebrał pamiątkowe trofeum. Szcze-
gólnym gościem zawodów był pan Andrzej Su-
pron – wicemistrz olimpijski z Moskwy w 1980 
roku, mistrz świata z San Diego w 1978 roku, 
a obecnie prezes Polskiego Związku Zapasów. 
I to właśnie Pan Andrzej Supron dokonał uro-
czystego otwarcia Memoriału.

Trwające cały dzień walki zgromadziły naj-
lepszych w tej dziedzinie sportu zawodników 
– tak polskich, jak i zagranicznych. Poziom 
imprezy zgromadził liczne grono wielbicie-
li zapasów, a także po prostu fanów sportu. 
Dodatkową atrakcją był pokaz aerobiku spor-
towego w wykonaniu brązowych medalistów 
mistrzostw świata seniorów z 2017 roku z Ho-

landii: Joanny Ciepielowskiej i Grzegorza Bła-
siaka, którzy z rąk radnej Miasta Krakowa Gra-
żyny Fijałkowskiej i Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy XII Zbigniewa Kożucha, odebrali 
specjalne podziękowania. Pięknie zatańczy-
ły młode zawodniczki z Klubu Balance Sport. 
Grał na instrumentach Zespół „Sorrir For Fa-
vor” i tańczył Zespół Mażoretek z Niepołomic. 
Śpiewająco zachęcał do uprawiania aktyw-
ności fizycznej Roman Lachowski pseudonim 
„Bosski” z Drużyny Mistrzów.

Impreza zgromadziła 232 zawodników, 
startujących z 29 klubów sportowych – w tym 
26 klubów polskich i 3 białoruskich. Stoczono 
359 walk na 5 matach.

Klasyfikacja drużynowa:
1. Białoruś – 139 pkt
2. AKS (Piotrków Trybunalski) – 124 pkt
3. MKS CEMENT-GRYF (Chełm) – 116,5 pkt
13. KS Bieżanowianka Kraków
20. MUKS Gladiator Kraków
23. Dalin Myślenice
27. KS Prądniczanka Kraków

Klasyfikacja indywidualna:
KS Bieżanowianka Kraków: startujących za-
wodników – 7
Miejsce 1 – Maciek Rodzeń, kat. dzieci 45 kg
Miejsce 2 – Michał Kudas, kat. kadet 85 kg
Miejsce 2 – Dominik Skowron, kat. dzieci 55 
kg
Miejsce 5 – Mikołaj Krawczyk, kat. młodzik 59 
kg
Miejsce 5 – Adrian Szopa, kat. dzieci 55 kg
Miejsce 10 – Piotr Jońca, kat. młodzik 59 kg
Miejsce – 10 Szymon Bulka, kat. młodzik 85 kg

MUKSZ Gladiator Kraków: startujących za-
wodników – 3
Miejsce 3 – Jakub Gąbka, kat. dzieci 45 kg
Miejsce 8 – Dariusz Korczyński, kat. młodzik 
66 kg
Miejsce 15 Jerzy Skwarło, kat. dzieci 32 kg
 
Dalin Myślenice: startujących zawodników – 2
Miejsce 1 – Jan Mastela, kat. młodzik 73 kg
Miejsce 7 – Jakub Miska, kat. kadet 69 kg
 
KS Prądniczanka Kraków: startujących zawod-
ników – 1
Miejsce 5 – Szymon Kupnicki, kat. kadet 76 kg

To druga już tej rangi impreza zapaśni-
cza organizowana przez KS „Bieżanowianka” 
w ostatnim czasie. Piękna, sportowa rywali-
zacja, niebywały duch szlachetnej walki to-
warzyszący całej imprezie. Wspaniała oprawa 
muzyczna, świetnie mentalnie korespondu-
jąca z aktualną sytuacją w hali. Wyrazy po-
dziękowania i szacunku należą się absolutnie 
wszystkim działaczom Klubu KS „Bieżano-
wianka” za ich zaangażowanie, pracę, czas, 
serce i pasję jaką włożyli w tak wspaniałą 
i zacną imprezę. Wszystkim gratulujemy, prze-
kazując wyrazy najwyższego uznania na ręce 
prezesa Klubu Pana Mirosława Boryczko, jego 
zastępcy i duszy imprezy Pana Jacka Małka 
i drugiego zastępcy oddanego i pracowitego 
Jerzego Jamroza, jak i pozostałym członkom 
zarządu klubu: Markowi Witek, Piotrowi Bu-
dzyn, Katarzynie Budzyn, Piotrowi Kudas, 
Rałałowi Bulka, Grzegorzowi Król, Dorocie 
Kozień-Żaba i Leszkowi Poszeluźnemu. Abso-
lutnie wszystkim działaczom i ich rodzinom za 
niebywałe zaangażowanie i naprawdę szla-
chetną postawę stokrotne dzięki.

Radna Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
Elżbieta Matykiewicz
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W Holandii w dniach 17–22 października 2017 roku para mieszana Joanna Ciepielowska 
i Grzegorz Błasiak zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata w Areobiku Sportowym. Wyjazd 
na turniej ufundowali KS Bieżanowianka, Balance Sport, Dzielnica XII Kraków Bieżanów-Proko-
cim. Bez wsparcia finansowego nie byłby możliwy wyjazd i udział w Mistrzostwach. Specjalne 
podziękowania za godne reprezentowanie i medal wręczyli pani Radna miasta Krakowa Graży-
na Fijałkowska i pan Przewodniczący Dzielnicy XII Zbigniew Kożuch.

Fot. Bartosz Ciotek

W Szkole Podstawowej nr 41 mieszczącej 
się przy ul. Erazma Jerzmanowskiego 6 jest 
realizowany projekt „Zapasy Sportem Wszyst-
kich Dzieci”. Szkoła jako jedyna w Małopolsce 
została wyróżniona za promowanie sportu. 
W ramach projektu są realizowane bezpłat-
ne zajęcia ogólnorozwojowe z elementami 
zapasów dla dzieci. Zajęcia odbywają się 
w dwóch grupach, starszej i młodszej, zarów-
no dla dziewczynek i chłopców – w sumie dla  
34 dzieci.

Rozmawiając z dyrektorem SP 41 panem 
Rafałem Bucheltem, zajęcia cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Obsługę projektu zapew-
nia klub sportowy Bieżanowianka, a dokład-
nie trener Marek Witek i trener Piotr Kudas, 
którzy dbają o bezpieczeństwo i sprawne, 
ciekawe wszechstronne zajęcia. Ten ogólno-
polski projekt jest wynikiem współpracy Mini-
sterstwa Sportu i Polskiego Związku Zapasów. 
Inicjatorem projektu w Szkole Podstawowej 
41 jest pan Wiceprezes KS Bieżanowianka Ja-
cek Małek.

„Prokocim wierszem opisany”
Wydarzyło się...

W jesienny wieczór w Młodzieżowym 
Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy 
ul. Na Wrzosach 57 miało miejsce spotkanie 
poetów prokocimskich – laureatów konkursu 
literackiego „Prokocim wierszem opisany”, 
który został zorganizowany przez MDK im. K.I. 
Gałczyńskiego, Bibliotekę Kraków – Filia nr 43 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im.  
E. i A. Jerzmanowskich. Jednym z celów kon-
kursu było zainteresowanie lokalną historią, 
kulturą i przyrodą oraz stworzenie poetyckie-
go obrazu Prokocimia.

Jury pod przewodnictwem Krzysztofa Li-
sowskiego w kategorii osób dorosłych przy-
znało następujące nagrody: I miejsce – Anna 
Piliszewska, II miejsce ex aequo – Kinga Ole-
wicz i Katarzyna Wiktoria Polak, III miejsce 
– Bogdan Nowicki i Jerzy Piliszewski. Wyróż-
nienia otrzymali Barbara Michalik, Urszula 
Krajewska-Szeligowska, Renata Samek, Ma-
teusz Pękala oraz w kategorii młodzieżowej 
Bartłomiej Wojas.

W części poetyckiej autorzy, albo wybrane 
przez nich osoby, czytały nagrodzone wiersze. 
W ramach obchodów 650-lecia Prokocimia 
obecni na spotkaniu: Grażyna Fijałkowska – 

radna Miasta Krakowa oraz Dzielnicy XII Bieża-
nów-Prokocim i Zbigniew Kożuch – przewod-
niczący Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 
wraz z Teresą Grzybowską – dyrektorem MDK 
im. K.I. Gałczyńskiego wręczyli wyróżnionym, 

pracującym na rzecz Prokocimia osobom me-
dale 650-lecia. Spotkaniu towarzyszyła wysta-
wa prokocimskich fotografii autorstwa Macie-
ja Hajdusianka.

„Zapasy Sportem 
Wszystkich Dzieci”
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„Najpiękniej ukwiecona rabata
przed blokiem – LATO 2017”

Wydarzyło się...

Niezadbana przestrzeń przed blokiem za-
zwyczaj, z czasem zostanie zadeptana przez 
ludzi chodzących na skróty, dlatego warto za-
wczasu pomyśleć o sposobie zagospodarowa-
nia tego małego skrawka przed blokiem. Taki 
mały ogródek może stać się prawdziwą oazą 
relaksu i to o każdej porze roku! Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” wspiera 
inicjatywy mieszkańców, które sprawiają, że 
przestrzeń na naszym osiedlu staje się atrak-
cyjna, przyjazna i bardziej kolorowa. To wpły-
wa korzystnie nie tylko na lepsze samopoczu-
cie mieszkańców, ale często również na dobre 
nawyki – wraz z pierwszymi kwiatami znikają 
śmieci.

Właśnie dlatego, już po raz 14. zorganizo-
wany został konkurs „Najpiękniej ukwiecona 
rabata przed blokiem – LATO 2017”. Pomy-
słowych aranżacji nie brakowało, tworząc ko-
jącą atmosferę miejsc, w których mieszkamy. 
Posadzono wiele różnych, kolorowych roślin, 
które składały się na piękne kompozycje przy-
blokowe. Wykonano dokumentację fotogra-
ficzną wszystkich ogródków, a najpiękniejsze 
zdjęcia utworzyły wystawę podziwianą przez 
zebranych gości.

W dniu 9 października br. odbyło się uro-
czyste zakończenie konkursu. Zaproszono licz-
nych gości, wszystkie osoby, które zajmowały 
się ogródkami. 

Na uroczystość przybyli również zaproszeni:
•	 naczelnik IV oddziału Straży Miejskiej – 

Dominika Gawin-Sitek;
•	 Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 

XII – Zbigniew Kożuch, Członkowie Zarzą-
du – Rafał Buchelt oraz Mieczysław Laso-
ta, Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII 
– Grażyna Fijałkowska;

dyrektorzy osiedlowych szkół:
•	 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 117 im. 

Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – Ar-
tur Pasek;

•	 Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Kocha-
nowskiego – Rafał Buchelt;

•	 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów – 
Jolanta Piekarska;

•	 oraz dyrektor Samorządowego Przedszko-
la nr 150 – Danuta Lis.
W sympatycznej atmosferze wysłuchano 

koncertu gitarzysty Artura Rozlachowskiego, 
którego utwory bardzo podobały się zebra-
nym i nie obyło się bez bisów.

Komisja konkursowa przyznała następują-
ce nagrody.
I miejsce:
•	 L. Wenedy 9 kl. I – Maria Potocka
•	 L. Wenedy 9 kl. II – Gustawa Jamka
•	 L. Wenedy 9 kl. I-II – Helena Foryś
•	 L. Wenedy 9 k. III – Stanisława Kubiak
•	 L. Wenedy 9 kl. IV – Michalina Mikulska
II miejsce:
•	 L. Wenedy 1 kl. III – Maria Krzanik
•	 L. Wenedy 1 kl. IV – Helena Łowczowska
•	 Ks. Ściegiennego 70 kl. I – Danuta Ciuruś
•	 Ks. Ściegiennego kl. II – Elżbieta Mucha
III miejsce:
•	 Jerzmanowskiego 12 kl. I – Zenobia Lichoń
•	 Teligi 30 kl. V – Zofia Włudyka
•	 K. Wallenroda 57 kl. I – Dorota Michno
Przyznano również 14 wyróżnień.

Ponadto, osobną nagrodę za wkład pracy 
i zaangażowanie w upiększanie osiedla, tak 
jak co roku przyznało Stowarzyszenie Nowy 

Prokocim „Przyjaciele”. Prezes Stowarzyszenia 
Pan Mieczysław Lasota wręczył dyplom i upo-
minek Stanisławie Wojewodzie, która stwo-
rzyła piękną rabatę przed budynkiem 28 kl. VI 
przy ul. Jerzmanowskiego. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Pań-
stwu, którzy włożyli tak dużo pracy w ogródki 
przyblokowe. Stały się one piękną wizytówką 
naszego osiedla. Kto wie, może zainspirują 
pozostałych sąsiadów do podjęcia podobnych 
działań w roku przyszłym?

Administracja Osiedla „Nowy Prokocim”
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XIV Dni Prokocimia
w Szkole Podstawowej nr 61

Wydarzyło się...

Tradycyjnie już po raz XIV, w naszej szkole 
odbyły się Dni Prokocimia. W tym roku były 
szczególnie uroczyste, gdyż obchodziliśmy 
650-lecie Dzielnicy Prokocim, Dzień Komisji 
Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas 
pierwszych.

Obchody zainaugurowało przyjęcie pierw-
szoklasistów w poczet uczniów SP61, któremu, 
w tej jakże ważnej chwili, towarzyszyły zarów-
no wielkie emocje dzieci, jak i ogromne wzru-
szenie ich rodziców. Uczniowie klas pierwszych 
wraz ze szkolnym kołem teatralnym przygoto-
wali program artystyczny i zaprosili wszystkich 
przybyłych do podróży pociągiem.

Licznie przybyli goście, po części oficjal-
nej, mieli możliwość obejrzenia wystawy prac 
konkursu fotograficznego „Mój Prokocim”, 
zwiedzenia Izby Pamięci, czy zapoznania się 
z kronikami szkolnymi. Na uczniów zaś czekał 
szeroki wachlarz atrakcyjnych zajęć.

Harcerze Szczepu „Gwieździsty” przygoto-
wali zajęcia, podczas których dzieci, bawiąc 

się, poznawały zasady udzielania pierwszej 
pomocy. Uczniowie pogłębiali również swoją 
wiedzę podczas rozwiązywania przygotowa-
nych dla nich zagadek logicznych. Brali też 
aktywny udział w grach i zabawach planszo-
wych oraz zabawach w języku angielskim.

Amatorzy sportu mogli rozegrać turniej 
piłkarzyków i zmierzyć się z przygotowanym 
przez nauczycieli WF torem przeszkód. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się również stano-
wisko, przy którym malowano na twarzach 
kwiaty i zwierzątka.

Ukoronowaniem działań dzieci było ich 
uczestnictwo w loteryjce fantowej i otrzyma-
nie atrakcyjnych nagród za wykonane zadania.

Usatysfakcjonowani uczniowie, ich rodzice 
i zaproszeni goście opuszczali szkołę, wpisując 
wiele pochlebnych opinii w Księdze Pamiątko-
wej Szkoły.

Autor: Joanna Ostrowska
Zdjęcia: Dorota Pazdan

Uczniowie klasy 5a oraz klasy 6a naszej 
szkoły uczestniczyli w międzynarodowym pro-
jekcie Bieżanowsko-grodzieński pamiętnik, 
którego pomysłodawcą, organizatorem i reali-
zatorem był CKP Dwór Czeczów pod kierow-
nictwem p. Magdaleny Piędel.

W ramach wymiany gościliśmy młodzież 
z Gródka w obwodzie lwowskim na Ukrainie. 
Przyjechała do nas grupa 20 dzieci z trojgiem 
opiekunów.

Przez 10 dni nasi uczniowie 
wspólnie z gośćmi z Ukrainy re-
alizowali różne zadania o cha-
rakterze kulturalno-edukacyj-
nym. Uczestniczyli w ciekawych 
zajęciach warsztatowych: pla-
stycznych, tanecznych, wokal-
nych, muzycznych, językowych, 
teatralnych. Przedstawiali histo-
rię, tradycje i zwyczaje swoich 
Małych Ojczyzn: Gródka, Bie-
żanowa-Krakowa oraz swoich 
krajów: Ukrainy i Polski.

Goście z Ukrainy podziwiali 
piękno naszego miasta w czasie 
wspólnych wycieczek. Zwie-

dzili Wzgórze Wawelskie, Krakowski Rynek, 
Magistrat. Spacerowali Traktem Królewskim. 
Odwiedzili krakowskie muzea: Etnograficzne, 
Sukiennice, Podziemia Rynku. Kupowali pa-
miątki i smaczne obwarzanki.

Dodatkową atrakcją był rejs statkiem po 
Wiśle i przejazd ulicami miasta odkrytym bu-
sem wycieczkowym oraz spotkanie z krakow-
skimi hafciarkami, nauka krakowskich piose-

nek i tańca czy prezentacja tradycyjnego stroju 
krakowskiego. 

Wspólna biesiada, grillowanie, karaoke 
i dyskoteka sprzyjały nawiązywaniu przyjaź-
ni. Efektem wspólnej pracy było widowisko 
teatralno-wokalno-taneczne Czar Krakowa, 
które uczestnicy projektu przygotowali na za-
kończenie.

Wszystko to nie byłoby jednak możliwe 
bez zaangażowania Rodziców, 
którzy ze staropolską gościnno-
ścią przyjęli w swoich domach 
naszych ukraińskich gości. 
Dziękuję Wszystkim, którzy po-
mogli w realizacji tego projek-
tu: nauczycielom naszej szkoły, 
pracownikom Dworu Czeczów, 
rodzicom, a szczególne podzię-
kowania składam pani kierow-
nik CKP Dwór Czeczów Magda-
lenie Piędel, pomysłodawczyni 
i super organizatorce tego wiel-
kiego wydarzenia.

Lidia Salawa
Nauczyciel SP124

Wymiana polsko-ukraińska
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„Idźmy naprzód z nadzieją!” –  to hasło XVII Dnia 
Papieskiego, któremu w naszej szkole 
towarzyszyły quizy, wspomnienia i dyskusje 
wokół wyjątkowego Patrona Gimnazjum nr 29. 
Uczniowie mogli też razem zaśpiewać znaną 
wszystkim „Barkę” oraz obejrzeć wystawę dzieł 
o Papieżu w biblitece szkolnej. Mandale 
ze słowami Jana Pawła Wielkiego przypomniały 
myśli warte uwagi.  

Dzień później, aby uczcić 39 rocznicę 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę 
Piotrową, część gimnazjalistów wzięła udział 
w pielgrzymce szkół imienia św. Jana Pawła II 
do Sanktuarium na tzw. „Białych Morzach” 
w krakowskich Łagiewnikach. 

Jak dzień po dniu współczesny 
nastolatek wykorzystuje słowa Świętego?  

Warto się nad tym zastanowić! 
                                                         Michał Krzywak  
                                                        Anna Żaczek 

                                                                                                                                          

16 lat wymiany z polską szkołą w Wilnie 
 

Tradycji stało się zadość. Uczniowie ZSP nr 11 w Krakowie gościli u swoich 
kolegów z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. 

Po weekendzie spędzonym w rodzinach obowiązkowym punktem programu 
była wileńska Starówka z Ostrą Bramą i kaplicą Matki Boskiej 
Ostrobramskiej.                                                        

Zabytki miasta 
zachwycały na każdym 
kroku, a przede wszystkim 
piękne kościoły: barokowy 
kościół pw. śś. Apostołów 
Piotra i Pawła 
z kryształowym żyrandolem 
w kształcie łodzi i pięknymi 
stiukami, Bazylika Wileńska 
z kaplicą i relikwiami 
św. Kazimierza czy katolicki 
kościół św. Ducha, gdzie 
msze święte odbywają się wyłącznie w języku polskim.                                   

Chwilą skupienia i zadumy była także wizyta na wileńskiej zabytkowej 
nekropolii, czyli cmentarzu na Rossie. Na grobie matki Józefa Piłsudskiego, 
w którym jest też serce jej syna, zapalono znicz.                                                       

Atrakcją pobytu było zwiedzanie zamku na wyspie jeziora Galwe w dawnej 
stolicy Litwy – Trokach i skosztowanie tradycyjnych karaimskich kibinów, czyli 
pierogów z siekanym mięsem. W okolicy Trok podziwiano  pałac Tyszkiewiczów 
w pięknym kompleksie parkowym i „Górę Aniołów”. 

Ostatni dzień pobytu był wypełniony zwiedzaniem Pałacu Władców – 
odrestaurowanej siedziby 
Wielkich Książąt Litewskich 
i niespodziewanym 
zaproszeniem do siedziby 
Samorządu Wileńskiego, po 
którym oprowadzała radna 
z ramienia Wspólnoty 
Polskiej. 

Jak zwykle pobyt 
obfitował w bogaty program 
poznawczy. Gospodarze 
i goście chwalili się swoimi 
miastami, ale najważniejszą wartością wyjazdu są zawarte przyjaźnie. Uczniowie 
z Krakowa dziękowali za wspaniałe przyjęcie i obiecali zrewanżować się 
w następnym roku. 

                                                                     Maria Zakrzewska 
 

 

Sardynia w Krakowie   
W dniach: 15 - 22 października 

Zespół Szklno – Przedszkolny nr 11 
podejmował grupę z Włoch. Ze szkoły 
Istituto Comprensivo n. 2, z miejscowości 
Quartu Sant’ Elena w regionie włoskiej 
Sardynii, w ramach wymiany 
międzynarodowej przyjechało do nas 23 

uczniów wraz z opiekunami. 
Nasi goście uczestniczyli w przygotowanym dla nich programie edukacyjno  

– poznawczym. Zwiedzili zabytki Krakowa, kopalnię soli w Wieliczce, fabrykę 
słodyczy „Wawel” w Dobczycach i atrakcje Zakopanego. 

Poznali krakowskie legendy u ich źródeł: pod Smokiem Wawelskim i przed 
Kościołem Mariackim. W Muzeum Narodowym zobaczyli „Damę z gronostajem” 
Leonarda da Vinci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie brakło okazji do integracji z uczniami ZSP 11 podczas wspólnych zabaw 
i rozgrywek sportowych. Włosi osłuchali się z językiem polskim, chociaż z polskimi 
uczniami rozmawiali głównie po angielsku, a podczas zwiedzania obsługiwani byli 
przez włoskojęzycznego tłumacza. Nauczyli się śpiewać w naszym języku oraz 
tańczyć poloneza. 

Spędzony wspólnie czas był wspaniałym przeżyciem oraz okazją 
do nawiązania polsko – włoskich przyjaźni.  

Goście z Sardynii byli oczarowani kulturą polską, różnorodnością miejsc 
i zabytków, które mieli okazję zobaczyć. Z zaciekawieniem wysłuchiwali legend 
oraz historii, które tworzą tradycje naszego Miasta. 

                                                                      Dominika Pardela 
                                                                                 Elżbieta Gołąb 

 

 
 
Na początku listopada 2017 zostały 

przeprowadzone Otwarte Wojewódzkie 
Halowe Zawody Lekkoatletyki dla każdego. 
W zawodach wzięło udział ośmioro uczniów 
naszej szkoły. 

Największy sukces osiągnął uczeń 
klasy 5 a Dominik Bubka, który w biegu na 
60 m wywalczył złoty medal, zostając tym 
samym mistrzem Małopolski. 

W rzucie piłką lekarską srebrny 
medal zdobył uczeń 7 b Kacper Staniszewski, 
natomiast w biegu na 600 m brązowy medal 
wywalczyła uczennica klasy 5 a Łucja Łacny. 

Oprócz wymienionych medalistów 
na uwagę zasługują następujące wyniki: 

 
 

 
 

 szóste miejsce Pawła Wójcika (kl. 6c) w biegu na 1000 m, 
 ósme miejsce Poli Tomaszek (kl. 6b) w biegu na 600 m, 
 ósme miejsce Alana Stępaka (kl. 5a) w biegu na 60 m, 
 dziesiąte miejsce Karoliny Konieczny (kl. 5a) w biegu na 60 m. 

 
         

 
 
 

Wszystkim 
młodym lekkoatletom 
gratuluję  
wspaniałej rywalizacji 
oraz życzę  
wielu 
sukcesów sportowych. 
 
 
Opiekun zawodników –  
dr Agnieszka Płatek 
 

 

Łucja Łacny 

Dominik Bubka 

Kacper Staniszewski 
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Z Prac Rady
Dnia 17 października 2017 roku odbyła 

się XL Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-
-Prokocim. Po otwarciu sesji Przewodni-
czący Rady Dzielnicy przedstawił porzą-
dek obrad, a następnie przyjęto Protokół 
z XXXIX sesji.

Druki od 1 do 9 oraz 17 i 18 to projekty 
Komisji Zdrowia, dotyczące przedłużenia wy-
najmu lokali socjalnych. Po wcześniejszym do-
konaniu wizji lokalnych, wszystkie otrzymały 
ocenę pozytywną.

Druk nr 10 to projekt Komisji Ochrony 
Środowiska, dotyczący uznania za pomnik 
przyrody dębów szypułkowych, rosnących 
w Parku Anny i Erazma Jerzmanowskich.

Druk nr 11 – projekt Komisji Infrastruktu-
ry, popierający budowę latarni przy Alei Dy-
gasińskiego.

Druk nr 12 – to również projekt Komisji 
Infrastruktury, dotyczący naprawy oświetlenia 
nad kładką dla pieszych przy ul. Wielickiej.

Druk nr 13 – kolejny projekt Komisji Infra-
struktury, dotyczący montażu lustra drogowe-
go przy ul. Konrada Wallenroda 59.

Druk nr 14 – projekt Komisji Infrastruktu-
ry, dotyczący montażu słupków ograniczają-
cych parkowanie przy skrzyżowaniu ulic Piotra 
Ściegiennego i Republiki Korczakowskiej.

Druk nr 15 – projekt Zarządu, dotyczący 
korekty rozdysponowania środków przezna-
czonych na remonty szkół, przedszkoli, żłob-
ków oraz dzielnicowy program wspierania 
osób niepełnosprawnych.

Druk nr 16 – projekt Zarządu, dotyczący 
korekty rozdysponowania środków przezna-
czonych na wspieranie działalności miejskich 
placówek oświaty, kultury, sportu, pomocy 
społecznej i zdrowia. Z puli tej pochodzą też 
środki na wyposażenie ogródków jordanow-
skich, zieleńców, skwerów, np. ławki, kosze 
na śmieci.

Druk nr 19 – projekt Zarządu, dotyczą-
cy montażu progów zwalniających na ulicy  
Rakuś.

Druk nr 20 – projekt Zarządu, dotyczący 
zadaszenia nad boiskiem sportowym „Basz-
ta”, os. Nowy Bieżanów.

Druk nr 21 – projekt Zarządu, dotyczący 
korekty rozdysponowania środków na obsłu-
gę dzielnic.

Druk nr 22 – projekt Zarządu, opiniujący 
pozytywnie doposażenie oświetlenia ulic Ćwi-
klińskiej, Łazy, Działkowa.

Radna Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
Elżbieta Matykiewicz

W 2017 r. ZIKiT zakończył dokumentację 
projektową dla zadania ,,Przebudowa al. Dy-
gasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. 
Bieżanowskiej”. Jeszcze w tym roku zostanie 
ogłoszony przetarg na realizację zadania. Pra-
ce mają być zrealizowane w 2018 r.

Trwa budowa chodnika na ul. Snycerskiej 
na odcinku od ul. Gersona do ul. Prostej. 
Ulica zyska również nową nawierzchnię as-
faltową. Zakończenie prac planowane jest na 
listopad br.

W 2017 r. została opracowana dokumen-
tacja projektowa dla zadania ,,Przebudowa  
ul. Bieżanowskiej na odcinku do ul. Jerzma-
nowskiego do ul. Nad Potokiem”. Zadanie zo-
stało zgłoszone do Budżetu Miasta Krakowa 
na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Trwa budowa parkingu P&R przy pętli Bie-
żanów. Projekt zakłada powstanie 100 miejsc 
dla samochodów osobowych, 20 miejsc po-
stojowych dla rowerów oraz 4 stanowiska do 
ładowania samochodów elektrycznych. Par-
king P&R powstanie również przy przystanku 

Wiadomości
dla mieszkańców

kolejowym na os. Złocień. Zakończenie inwe-
stycji planowane jest na 2019 r. 

Trwa przebudowa chodnika na ulicy Wlo-
towej. Zakończenie prac planowane jest na 
listopad br.

Jeszcze w tym roku na części ul. Hoyera 
zostanie wykonana nakładka asfaltowa. Prace 
będą kontynuowane w 2018 r.

W 2018 r. planowana jest budowa ronda 
na skrzyżowaniu ulic Ćwiklińskiej, Barbary 
i Heleny.

Rozpoczęły się prace nad koncepcją budo-
wy dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu 
ulic Wielickiej, Teligi i Kostaneckiego. Przebu-
dowa skrzyżowania ma na celu zapewnienie 
prawidłowej obsługi komunikacyjnej dla no-
wej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Pro-
kocimiu.

Radna Miasta Krakowa
i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Grażyna Fijałkowska

16 listopada br. po raz czwarty odbyło się 
w Kostce – Publicznym Liceum Ogólnokształ-
cącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki 
przy ul. Spółdzielców 5 międzypokoleniowe 
śpiewanie pieśni patriotycznych, które – jak 
co roku – zorganizowaliśmy wspólnie ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Na Kozłówce”.

Podczas tego wyjątkowego 
wieczoru gościliśmy Pana Tade-
usza Trzmiela – Zastępcę Pre-
zydenta Miasta Krakowa, Panią 
Grażynę Fijałkowską – Radną 
Miasta Krakowa, Przedstawicieli 
Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Pro-
kocim, Panią Teresę Grzybow-
ską – Dyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury im. Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. miesz-
kańców osiedla, rodziny naszych 
uczniów, przyjaciół i społeczność 
Kostki.

Członkowie koła teatralnego Dwie Maski 
Kostki i zespołu wokalno-muzycznego przy-
gotowali montaż słowno-muzyczny i zapro-
sili wszystkich gości na wspólne przeżywanie 
historii zapisanej w tekstach literackich i pie-
śniach patriotycznych, które dotykają historii 
naszego państwa i jego drogi do wolności.

Śpiew pokoleń na Kozłówku 
po raz czwarty…
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Szkoła otwarta na przedszkolaki

SP nr 157 otwiera oddziały przedszkolne

Przez kilkanaście ostatnich miesięcy 
mieszkańcy osiedla Rżąka mogli obserwo-
wać prace budowlane prowadzone na tere-
nie należącym do Szkoły Podstawowej nr 157  
im. Ignacego Jana Paderewskiego, które żwa-
wo ruszyły tuż po zakończeniu Światowych 
Dni Młodzieży. W czasie intensywnych robót 
budowlanych w miejscu niezagospodarowa-
nego rozległego trawnika pojawiła się nowo-
czesna, wielobarwna bryła pawilonu przed-
szkolnego, na tyłach którego zlokalizowano 
plac zabaw.

Odgrodzony od osiedla, kompleksu prze-
budowywanych obecnie boisk oraz pozosta-
łych terenów szkolnych plac zabaw wyposa-
żono w piaskownice oraz atrakcyjne dla dzieci 
konstrukcje, nie tylko rozwijające u nich umie-
jętności ruchowe, ale zachęcające do odkry-
wania podczas zabawy tajemnic matematyki 
czy języka angielskiego. Całość terenu pokryto 
specjalną amortyzującą upadki wykładziną, 
czyniąc z niego w ten sposób miejsce, które 
w bezpieczny sposób pozwoli rozładować na 
świeżym powietrzu niespożyte pokłady ener-
gii drzemiące w każdym z przedszkolaków, 
którzy będą uczęszczać do nowo otwartych 
oddziałów przedszkolnych w Szkole Podsta-
wowej na Rżące.

Pierwsi podopieczni pojawią się tutaj już 
2 stycznia 2018 roku. Wewnątrz kolorowego 
budynku czekać na nich będą cztery prze-
stronne, bogato wyposażone w zabawki i po-
moce dydaktyczne sale, sala do ćwiczeń gim-
nastycznych, szatnia oraz jadalnia, na której 
dzieciom podawane będą świeże i smaczne 
posiłki przygotowane przez panie kucharki ze 
stołówki mieszczącej się w Szkole Podstawo-
wej nr 157.

Składanie przez rodziców wniosków 
o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych 
rozpoczęło się w poniedziałek, 13 listopada 
br. i trwać będzie – przez nieco ponad dwa 
tygodnie – do końca miesiąca. Szczegółowe 
informacje dotyczące naboru, harmonogram 
rekrutacji oraz niezbędne dokumenty zostaną 
udostępnione zainteresowanym za pośrednic-
twem strony internetowej: www.sp157kra-
kow.edu.pl. Niezbędne dokumenty będzie 
można także otrzymać bezpośrednio w Sekre-
tariacie Szkoły Podstawowej nr 157. Wnioski 
o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych na-
leży składać wyłącznie w Sekretariacie Szkoły.

Na sobotę, 25 listopada, został zaplano-
wany Dzień Otwartych Drzwi. Rodzice wraz 

z dziećmi mogli osobiście obejrzeć wnętrze 
pawilonu przedszkolnego oraz plac zabaw, 
które zostały udostępnione dla Gości w godzi-
nach od 10:00 do 13:00.

Pawilon przedszkolny przy Szkole Podsta-
wowej nr 157 przy ul. Ludwika Rydygiera 20 
w Krakowie został wybudowany w ramach 
realizowanego przez Gminę Miejską Kraków 
projektu „Zwiększenie oferty wychowania 
przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”, 
który dofinansowany jest z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Fot. z archiwum SP nr 157 
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Pod koniec września br. Rada Miasta Kra-
kowa podjęła jednogłośnie uchwałę ,,w spra-
wie kierunków działania dla Prezydenta Mia-
sta Krakowa dot. wykupu terenu na Wzgórzu 
Kaim, na którym zlokalizowany jest pomnik 
upamiętniający wydarzenia w 1914 r”.

Pomnik nie został dotychczas wpisany do 
rejestru zabytków, a jedynie do ewidencji, co 
bardzo ogranicza możliwości jego ochrony. 
Do pomnika nie ma dojścia. Ulica Pronia, od-
chodząca od ul. Zolla, w pewnym momencie 
się urywa i przechodzi w ścieżkę, która znaj-
duje się w rękach prywatnych. Wyklucza to 
możliwość dotarcia na miejsce samochodem 
i ewentualne prace archeologiczne lub kon-
serwatorskie.

W 2017 r. tuż przy obelisku ogrodzono 
działki budowlane. Lada moment w tym rejo-
nie mogą ruszyć prace budowlane zmieniają-
ce Wzgórze Kaim już na zawsze.

W odpowiedzi na działania radnych mia-
sta Krakowa, Rady Dzielnicy XII oraz miesz-
kańców Starego Bieżanowa 3 października 
br. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał 
zawiadomienie o wszczęcie procedury wpisa-
nia pomnika wraz z otoczeniem do rejestru za-
bytków, co skutkuje zatrzymaniem wszelkich 
prac inwestycyjnych w tym rejonie.

Do budżetu na rok 2018 i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej zgłosiłam dwa zadania: 
wykonanie prac konserwatorskich pomnika 
upamiętniającego odparcie Rosjan na Wzgó-
rzu Kaim oraz wykup drogi do pomnika. Zgło-
siłam również interpelację ws. przystąpienia 
do planu miejscowego dla Wzgórza Kaim.

Pomnik jest poświęcony wydarzeniom, 
które rozegrały się na tym terenie podczas 
I wojny światowej i rozstrzygnęły o losach 
Krakowa. W sierpniu 1914 r. Austriacy obsa-
dzili wojskiem stację kolejową w Bieżanowie. 
28 listopada we wsi pojawiły się pierwsze 
patrole kozackie. Ludzie w panice pakowali 
dobytek na furmanki i uciekali do Krakowa. 
Sąsiedni Prokocim stał się ośrodkiem dowo-
dzenia austriackiego frontu południowego. 
Sztab stacjonował w pałacu Jerzmanowskich. 
Podlegał mu tzw. VII obszar warowny z forta-
mi: Lasówka, Prokocim, Rajsko, Kosocice (dwa 
forty) i Swoszowice. W grudniu tego samego 
roku XXI korpus rosyjski III Armii Południowej 
po zajęciu Wieliczki dotarł na wzgórze Kaim 
i do Bogucic. Rosyjski szturm ruszył rankiem 
5 grudnia i był skoncentrowany na ,,gościniec 
lwowski”, biegnący skrajem wzgórz Bieżano-

wa i Prokocimia. Aby odeprzeć wroga, au-
striackie dowództwo zgromadziło prawie całą 
załogę Twierdzy Kraków na linii umocnień Pro-
kocim-Piaski-Kosocice-Rajsko. Artyleria Twier-
dzy oddała około 20 000 strzałów. O świcie  
6 grudnia 1914 r. pod osłoną artylerii fortowej 
Austriacy rozpoczęli kontratak.

Na wzgórzu Kaim, jeszcze przed wybu-
chem wojny, Austriacy wybudowali potężne 
fortyfikacje polowe, będące największą po-
zycją wysuniętą krakowskiej twierdzy. Pozy-
cja miała narys półkolisty, składało się na nią  
5 punktów oporu. Punkt oporu to przystoso-
wany do obrony okrężnej, obwodowo biegną-
cy okop ziemny, z przykryciem przeciwszrap-
nelowym, ze schronami biernymi wewnątrz 
założenia i połączonymi z okopem rowami 
łącznikowymi. Obsadę punktu stanowiło od 
pół do dwóch kompanii piechoty, uzbrojenie 
to 2 do 6 ckm. Uzupełniało go 8 stanowisk 
flankujących. Dopełnieniem pozycji obrony 
były, wysunięte na przedpole, ciągłe linie 
okopów z ziemnym przedpiersiem. W cen-
trum założenia znajdował się zespół kawern 
(podziemnych schronów) oraz liczne baterie 
artylerii polowej. Nic dziwnego, że wzgórze 
Kaim stało się kluczową pozycją obronną. 
Nad ranem 6 grudnia 1914 r. doszło tu do 
krwawych starć na bagnety z masami rosyj-
skiej piechoty wdzierającej się do okopów. 
Niewiele już brakowało, aby pozycja została 

zdobyta. W decydującym momencie bitwy, po 
nawale ogniowej artylerii twierdzy, „żołnierze 
austriaccy wybiegli spod ziemi i jęli dobijać 
uciekających w popłochu Rosjan…„ – pisały 
kroniki parafialne Bieżanowa i Prokocimia. 
W trakcie szturmu poległo około 2000 Rosjan 
(zostali pochowani na cmentarzu w Kokoto-
wie) oraz około 900 żołnierzy austro-węgier-
skich (pochowani na Cmentarzu Rakowickim). 
Skuteczny ostrzał pozycji rosyjskich sparaliżo-
wał ich działania zaczepne i zmusił do wycofa-
nia się początkowo poza zasięg dział fortecz-
nych, a po bitwie pod Limanową – dalej na 
wschód. Wzgórze Kaim stało się zatem najda-
lej wysuniętym punktem, do którego dotarły 
oddziały rosyjskie – stała tu rosyjska bateria 
polowa. Od odparcia tego ataku przez wojska 
austro-węgierskie rozpoczął się odwrót wojsk 
rosyjskich. W przypadku klęski zagrożony 
zniszczeniami przez wojska rosyjskie byłby 
niewątpliwie sam Kraków, co nadaje temu 
punktowi charakter wręcz symboliczny.

Nic więc dziwnego, że w rok później,  
6 grudnia 1915 r., komenda Twierdzy Kra-
ków wzniosła obelisk z piaskowcowym go-
dłem monarchii Franciszka Józefa I i koroną 
Habsburgów na ścianie frontowej. Projektant 
Henryk Nitra nadał mu kształt wysokiej, ostro-
słupowej żelbetonowej iglicy, otoczonej czte-
rema narożnymi ławami. Na północnej ścianie 
widnieje jeszcze fragment kartusza herbowe-
go. Na cokole umieszczono napisy w języku 
polskim i niemieckim wykonane w formie rytu 
wklęsłego: TU ODPARTO DNIA /6 GRUDNIA 
1914/ NAJDALEJ WYSUNIĘTE NAPRZÓD/ OD-
DZIAŁY ROSYJSKIEJ ARMII.

Uroczystości zgromadziły przedstawicieli 
wojska, władz, duchowieństwa oraz oddziały 
wojskowe, orkiestrę i licznie przybyłą publicz-
ność. W obecności bpa Adama Sapiehy, po-
mnik poświęcił proboszcz krakowskiej twier-
dzy ks. Biolka. Przemówienia wygłosili m.in. 
komendant twierdzy gen. Karl Kuk i prezydent 
miasta Juliusz Leo. Pomnik do dziś góruje nad 
okolicą.

To ważne miejsce na mapie Krakowa. To 
dziedzictwo naszej historii i kultury w pełni 
zasługujące na całkowitą ochronę.

Radna Miasta Krakowa
i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Grażyna Fijałkowska

Historia walk na Wzgórzu Kaim –
oprac. Grażyna Fijałkowska, Tomasz Ściężor

Działania na rzecz ochrony pomnika
upamiętniającego odparcie Rosjan

na Wzgórzu Kaim

Pomnik na Wzgórzu Kaim, fot. G. Fijałkowska
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M iło nam Państwa poinformować, że najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy otrzy-
mali kolejne miejsce do zabawy – nowy ogródek jordanowski w Parku Liii Wenedy. 

Ze względu na ograniczenia w budżecie plac zabaw, nie jest jeszcze w pełni wyposażony, 
niemniej jednak posiada już wiele atrakcyjnych urządzeń do zabawy. W przyszłym roku 
w ogródku pojawią się kolejne urządzeni oraz piaskownica. Zapraszamy do korzystania.

Piotr Wojciechowski

Konkurs na zagospodarowanie
Parku Rzecznego Aleksandry rozstrzygnięty

W sierpniu br. Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Krakowie oraz Instytut Architektury Krajo-
brazu ogłosiły konkurs na opracowanie kon-
cepcji zagospodarowania północnej części 
parku rzecznego Aleksandry. Na konkurs zo-
stały złożone trzy prace. W dniu 10 listopada 
br. komisja konkursowa zdecydowała o przy-
znaniu I nagrody Pani Justynie Bzdyk.

Zwycięski projekt spełnia wymagania me-
rytoryczne określone przez organizatora kon-
kursu. Zaproponowane zostały rozwiązania 
odpowiadające na zagadnienie renaturyzacji 
koryta rzecznego, co stanowiło jedną z naj-
ważniejszych wytycznych projektowych.

Projekt przewiduje zachowanie i ochro-
nę najcenniejszych egzemplarzy istniejącego 
drzewostanu. Zachowano określony podział 
funkcjonalny: strefę zieleni urządzonej, rekre-
acyjno-sportową, renaturyzacji oraz parking. 
W obrębie wyżej wymienionych obszarów za-
projektowano m.in.: plac zabaw, strefę spor-
tową do wyczynowej jazdy na rowerze, park 
dla psów, strefę piknikową, ścieżkę przyrodni-
czą oraz sad miejski.

Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy.

Radna Miasta Krakowa
i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Grażyna Fijałkowska

Konkurs na Park Aleksandry – teren objęty planem: ul. Jerzmanowskiego, Bieżanowska, Ćwiklińskiej

Informacje
Dnia 9 listopada 2017 roku przy ul. Pół-

łanki 1 (przy Serafie) miało miejsce spotkanie 
przedstawicieli Zarządu Infrastruktury Komu-
nalnej i Transportu – jednostki ubiegającej się 
o przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego 
uprawniającego do wpuszczania wód opado-
wych do rzeki Serafy z przedstawicielami Sta-
rostwa Krakowskiego i przedstawicielem Rady 
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. 

Jako przedstawiciel mieszkańców Bieża-
nowa zawnioskowałam o warunkowe roczne 
przedłużenie wyżej wymienionego pozwole-
nia z równoczesnym zobowiązaniem ZIKiT do 
wsparcia nas w staraniach o jak najszybszą 
realizację budowy dwóch kolejnych zbiorni-
ków przeciwpowodziowych na rzekach Serafa 
i Malinówka. Przeważnie pozwolenia takie są 
udzielane na 10 lat.

Radna Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
Elżbieta Matykiewicz


