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W niedzielę 18 marca w Klubie Kultury 
„Zachęta” przy ulicy Kurczaba 25 rozegrano 
Turniej Szachowy „IX Prokocimski Szach Mat 
2018”. Tegoroczny „Prokocimski Szach Mat” 
otworzył Prezes Małopolskiego Związku Sza-
chowego Jan Kusina. Organizatorami zawo-
dów było Stowarzyszenie Nowy Prokocim 
„Przyjaciele” oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Nowy Prokocim”. Sędziowali: Stanisław Ci-
chorz – arbiter FIDE jako sędzia główny oraz 
sędziowie pomocniczy Ryszard Budkiewicz 
i Jacek Przybylski.

Do turnieju przystąpiło 84 zawodników 
w dwóch grupach: Grupa A (rocznik 2004–
2008) oraz Grupa B (rocznik 2009 i młodsi) 
Turniej został rozegrany tempem P’15 na dy-
stansie siedmiu rund systemem szwajcarskim, 
przy kojarzeniu komputerowym programem 
Chess Arbiter Pro. Kolejność w turnieju została 
ustalona na podstawie zdobytych punktów. 
W przypadku równej ilości punktów o ko-
lejności decydowała punktacja pomocnicza: 
Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwy-
cięstw, progres. Po rozegraniu wszystkich  
siedmiu partii z zegarem szachowym zostali 
wyłonieni zwycięzcy.
W Grupie A: 
1. Bartłomiej Cichoń – Szkoła Podstawowa nr 

123 Kraków
2. Bartłomiej Harpula – Sz. P. nr 62 Kraków
3. Krzysztof Wajda – Sz. P. Bodzanów
4. Maciej Wolak – Sz. P. nr 58 Kraków

Najmłodszym uczestnikiem turnieju w Gru-
pie A okazał się Maciej Wolak, urodzony 24 
grudnia 2008 r.
W Grupie B: 
1. Filip Ziajka – Sz. P. Wieliczka
2. Wojciech Hetmańczyk – Sz. P. nr 62 Kra-

ków

3. Julian Biedroń – Sz. P. nr 62 Kraków
4. Michał Wolak – Sz. P. nr 58 Kraków 

Najmłodszym uczestnikiem turnieju 
w Grupie B był 4,5-letni Jan Wolak, urodzony 
w 2013 roku z przedszkola Motylek Kraków. 
Puchar Fair Play od Posła na Sejm RP Józefa 
Lassoty za sportową i dżentelmeńską postawę 
w czasie IX Turnieju Szachowego „Prokocimski 
Szach Mat 2018” otrzymał uczeń Szkoły Pod-
stawowej nr 117 Jarosław Makucha.

Organizowane przez nas turnieje szacho-
we oraz zrealizowany przez Stowarzyszenie 
w ostatnich latach w Szkołach Podstawowych 
nr 117 i 41 oraz w Przedszkolu Samorządo-
wym nr 150 program „Nauka gry w szachy dla 
dzieci” mają na celu popularyzację 
tej królewskiej dyscypliny sportu 
wśród najmłodszych mieszkańców 
naszej dzielnicy, a jednocześnie 
są propozycją intelektualnego 
spędzania wolnego czasu. Za zre-
alizowanie programu „Nauka gry 
w szachy dla dzieci” w 2017 roku 
Stowarzyszenie Nowy Prokocim 
„Przyjaciele” zostało zgłoszone 
przez Szkołę Podstawową nr 41 
oraz Przedszkole Samorządowe nr 
150 do nagrody „Filantrop Krako-
wa A.D. 2016”. 23 czerwca 2017 
roku w Urzędzie Miasta Krakowa 
replikę berła Św. Królowej Jadwigi 
– nagrodę „Filantrop Krakowa A.D. 
2016” odebrał Prezes Stowarzysze-
nia Nowy Prokocim „Przyjaciele” 
Mieczysław Lasota.

Ponadto, jak co roku, każdy 
z uczestników otrzymał dyplom 
potwierdzający udział w turnieju, 
dużą czekoladę oraz pamiątko-

wy breloczek z motywem naszego turnieju. 
Uczestnicy mogli też w trakcie turnieju często-
wać się słodyczami oraz napojami. Jak zwykle 
impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
i nie wszyscy chętni mogli być zapisani. God-
nym podkreślenia jest fakt, że wszyscy grali 
do ostatniej rundy, nie zanotowano żadnego 
walkoweru, co świadczy o potrzebie organizo-
wania takich rozgrywek w przyszłości.

Zapraszamy w przyszłym roku na Jubile-
uszowy „X Prokocimski Szach Mat 2019”.

Mieczysław Lasota
Stowarzyszenie

Nowy Prokocim „Przyjaciele” 

„IX Prokocimski Szach Mat 2018”

Wydarzyło się
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Rozbudowa Centrum Opieki Zdrowotnej 
dla Osób Starszych

Wydarzyło się...

9 kwietnia Prezydent Miasta Krakowa Ja-
cek Majchrowski wmurował kamień węgielny 
pod rozbudowę Miejskiego Ośrodka Zdrowia 
dla Osób Starszych i Niesamodzielnych przy 
ulicy Wielickiej 267. – Ta nowa inwestycja jest 
przykładem dążenia władz miasta do popra-
wy kompleksowej opieki nad osobami niesa-
modzielnymi i niepełnosprawnymi w Krako-
wie oraz zapewnienia profesjonalnych usług 
w tym zakresie – powiedział prezydent Jacek 
Majchrowski.

Celem rozbudowy Ośrodka Zdrowia jest 
rozwój medycznej opieki stacjonarnej i niesta-
cjonarnej połączonej z kompleksową rehabili-
tacją pacjentów w podeszłym wieku na tere-

nie Krakowa. Pacjentami ośrodka będą osoby 
wymagające całodobowego leczenia, opieki, 
a także korzystające ze świadczeń ambulato-
ryjnych i rehabilitacyjnych. Koszt inwestycji 
(nowy budynek będzie liczył 120 łóżek wraz 
z dziennym Centrum Opieki Zdrowotnej z in-
frastrukturą i układem dróg wewnętrznych) 
wyniesie ponad 27 milionów złotych. Zakoń-
czenie prac jest planowane w 2020 r.

Ośrodek będzie udzielał świadczeń zdro-
wotnych w formach: stacjonarnych (oddział 
ogólny, oddział psychiatryczny, oddział me-
dycyny paliatywnej), ambulatoryjnych (porad-
nia medycyny paliatywnej i poradnia żywie-
niowa), dziennych w zakładach leczniczych 

ośrodka (Dzienny Dom Opieki Medycznej, 
Dzienny Oddział Rehabilitacji, Centrum Opie-
ki Zdrowotnej), środowiskowych – w domu 
pacjenta. Prowadzone będzie także poradnic-
two, szkolenia i doradztwo w Centrum Opieki 
Zdrowotnej Ośrodka.

Struktura organizacyjna Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego w Krakowie zostanie prze-
kształcona w Miejski Ośrodek Zdrowia dla 
Osób Starszych i Niesamodzielnych. Przewi-
duje się, że z opieki ośrodka korzystać będzie 
docelowo ok. 1000 osób rocznie.

Zarząd Dzielnicy XII Miasta Krakowa
Foto Janusz Zadwórny
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Aktywny udział przy współtworzeniu im-
prez w Roku Jubileuszu deklarują: Rada 
i Zarząd Dzielnicy XII, 9 Podgórski Szczep 
ZHP Uroczysko im. mjr. Leona Jędrzejczyka, 
CK Podgórza Dom Kultury Dwór Czeczów, 
Szkoły Podstawowe Nr 111 i 124, Klub 
Sportowy Bieżanowianka, Towarzystwo 
Przyjaciół Bieżanowa, Parafia Narodzenia 
NMP z grupami parafialnymi, Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich.

Obchody tej doniosłej rocznicy przeży-
wamy za sprawą wybitnych Polaków, którzy 
swoją postawą i przykładem przyczynili się do 
odzyskania wolności.

 PLAN – pokaz filmu

Pierwszą inicjatywa obchodów był pokaz 
filmu o byłym bieżanowskim proboszczu księ-
dzu Adolfie Chojnackim. Pokaz odbył się z ini-
cjatywy Stowarzyszenia Patriotycznego im. ks. 
Adolfa Chojnackiego – „SPACH” po Mszy św. 
odprawionej z okazji 33 rocznicy „Protestu 
głodowego” 19 lutego. Film nosił tytuł „Plan”. 
Ten wybitny ksiądz Polskę nosił w sercu i całym 
swoim życiem dawał dowód swojego patrio-
tyzmu. Film powstał przy akceptacji i wsparciu 
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W poka-
zie udział wzięli uczestnicy wydarzeń sprzed 
lat, mieszkańcy Juszczyna, uczestnicy prote-
stu głodowego, przedstawiciele IPN Oddział 
Kraków, przedstawiciele samorządu, sejmu, 
licznie przybyli mieszkańcy Bieżanowa. Mszę 
św. koncelebrowali przybyli księża: Włady-
sław Palmowski i Adam Trzaska oraz Sławomir 
Chwałek. Homilię wygłosił kapelan Solidarno-
ści, ksiądz Władysław Palmowski. Powiedział 
między innymi: – Historia Narodu to także 
historia tych ludzi, których Bóg wybrał i po-

stawił na naszej drodze. On dokonali wspa-
niałych dzieł. Bóg poprzez tych świętych i bło-
gosławionych dowartościował nas, pokazał 
jakie bogactwo niesie z sobą obecność Boga 
w życiu człowieka. Pamiętając dzieje narodu 
należy zanurzyć się w historię córek i synów. 
Każdy czas niesie wymiar ludzi, których Bóg 
stawia na naszej drodze jako wyraz wielkiej 
miłości. Oni pozostawili ślad, tak jak ks. Jerzy, 
tak jak ks. Bukowiński. Oni widzieli, że jest 
ktoś w potrzebie, że zło można pokonać mi-
łością. W jubileuszu 100-lecia niepodległości 
słyszymy dziś dużo pustych słów. Dlaczego? 
Brakuje ducha miłości człowieka, który potrafi 
odtworzyć miłość Boga i się nią podzielić. 33 
lata temu grupa ludzi dołożyła do swojego 
życia głodówkę i cierpienie, aby okazać wiel-
kość ducha człowieka, będącego w łączności 
z Bogiem. Pokazać ducha Bożego, miłości Bo-
żej do narodu. Nasze życie jest świadectwem. 
Młodzieży gdzie jesteś, czy żyjesz historią 
i dziedzictwem swoich rodziców? Zwrócił się 
też do uczestników protestu oraz obecnych na 
Mszy św. – Może dzisiaj jesteście bardziej po-
trzebni jak kiedyś? Nie można w sprawach Bo-
żych iść na emeryturę! Musimy iść energicznie 
w świat, pokazywać miłość Boga, pokazywać 
jego drogę do miłości. Idźcie, miłość czeka…

Po pokazie reżyser filmu p. Tomasz Gubała 
opowiedział o okolicznościach powstawania 
30-minutowego dokumentu, który opowiada 
o stosowanych wobec księży metodach in-
wigilacji, utrudnianiu pracy duszpasterskiej, 
szczypaniu i oczernianiu, planach eliminacji 
drogą zamachów czy zabójstw. Doświadczył 
tego bohater filmu. Pokazowi towarzyszyła 
wystawa fotograficzna z Bieżanowskiej Gło-
dówki z 1985 roku, a hol przed aulą był miej-

Organizacje Bieżanowa na rzecz jubileuszu 
100-lecia odzyskania niepodległości

scem eksponowania historycznych bannerów 
protestu. 

DLA CIEBIE POLSKO – wystawa 

W niedzielę 4 marca w auli parafialnej 
otwarto wystawę poświęconą historii legio-
nów. Wystawa na 36 planszach prezentowała 
skomplikowane losy Polskich Legionów w la-
tach I wojny światowej, od czasu wymarszu 
z krakowskich Oleandrów w sierpniu 1914 r. 
do chwili odzyskania niepodległości. Opowia-
dała nie tylko o wymiarze militarnym działań 
legionistów, ale także o zawiłych okoliczno-
ściach politycznych, w których wypadło szukać 
drogi do niepodległości. W układzie chronolo-
gicznym przedstawiono najważniejsze działa-
nia wojenne, ukazano także sylwetki dowód-
ców i żołnierzy legionowych. Jak powiedział 
przy otwarciu ksiądz proboszcz Bogdan Mar-
kiewicz, plansze są w najwyższym stopniu 
profesjonalne, a sama treść znakomicie oddaje 
tematykę legionową. Pierwsza plansza przy-
pomina słowa Adama Mickiewicza „O wojnę 
powszechną za wolność ludów prosimy Cię 
Panie” . Na taką wojnę Polacy czekali 99 lat…

Poznaliśmy historię drużyn strzeleckich 
Krakowa i Lwowa, Sokoła, które w ilości pra-
wie 2 tysięcy wyszkolonych ochotników ruszy-
ły do walki o wolność Polski, tworząc legio-
ny. Ciekawa jest historia powstania kawalerii 
legionowej, przekształconej później w pułki 
ułanów. Pod koniec Wielkiej Wojny wojsko 
polskie rozrosło się do trzech brygad, które 
pozwoliły utworzyć w wolnej Polsce armię 
broniącą nas przed bolszewizmem w 1920 
roku. 

Opracował S.K.
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XXV Dni Bieżanowa

Jaga Wrońska – wokalistka, pieśniarka, 
jak ktoś kiedyś o niej powiedział: „skarbnica 
pieśni wszelakich”, pisze także teksty i muzykę. 
Przez wiele lat związana była z Kabaretem Loch 
Camelot, jest także zaprzyjaźniona z Piwnicą 
pod Baranami. Ma na swoim koncie ponad 30 
recitali tematycznych (między innymi: piosenki 

francuskie, kompozytorów krakowskich, pie-
śni ludowe, lwowskie, kresowe, żydowskie, 
cygańskie, podwórkowe, adwentowe, kolędy, 
wielkopostne i pasyjne, maryjne, o świętych 
polskich, patriotyczne i wiele innych…). Jej 
znakiem rozpoznawczym jest piosenka francu-
ska, jest nazywana polską Edith Piaf lub Wró-

To już po raz 25. Stary Bieżanów zapra-
sza Dzielnicę i Krakowian na Dni Bieżanowa. 
Jubileuszowa osiedlowa impreza odbędzie 
się w dniach od 26 do 27 maja. Motywem 
przewodnim festynu jest Jubileusz 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości. Aktywny udział 
współtworzenia imprezy deklarują Rada 
i Zarząd Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim,  
9 Podgórski Szczep ZHP Uroczysko im. mjr. Le-
ona Jędrzejczyka, CK Podgórza – Dom Kultury 
Dwór Czeczów, Szkoła Podstawowa nr 124, 
Klub Sportowy Bieżanowianka, OSP Bieża-
nów, Parafia Narodzenia NMP i Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich.

W sobotę odbędą się turnieje i zawody 
sportowe prowadzone przez harcerzy i klub 
sportowy. Zaplanowano turniej zespołów 
Akademii Piłkarskiej i zaproszonych drużyn są-
siednich gmin oraz derby Dzielnicy KS Bieża-
nowianka – KS Prokocim. W Parafii Narodze-
nia NMP o godz. 17 zaplanowano uroczyste 
obchody Jubileuszu Par Małżeńskich.

Najwięcej będzie się działo w niedzielę 
27 maja. Zaplanowany jest bieg przełajo-
wy w trzech kategoriach (dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych), zawody mini strong man, 
zawody strong man, aerobik sportowy, pokaz 
zapaśniczy. Estrada gościć będzie artystyczne 
reprezentacje szkół, przedszkoli i innych ze-
społów, planowana jest mała i duża loteria. 

Na estradzie wystąpią wykonawcy muzyki 
rap: Tadeusz Polkowski i Roman Lachowolski 
ps. „Bosski”. Swój udział w Jubileuszowych 
Dniach Bieżanowa w recitalu „Od Ma-
riackiego do Notre Dame” zapowiedziała 
Jaga Wrońska. Jadwiga Wrońska, nazywana 
polską Edith Piaf i Krakowskim Wróbelkiem, 
swoje dzieciństwo spędziła w Bieżanowie. 
Artystka zaprasza na niezwykły spacer ulica-
mi Krakowa i Paryża. Na recital składają się 
piosenki związane z Krakowem, a także prze-
noszące nas w artystyczną atmosferę Paryża 
– największe przeboje piosenki francuskiej, 
również premierowe z najnowszej płyty ar-
tystki pt. „Srebrny jest Paryż”. Słuchając tych 
piosenek nikt nie pozostaje obojętny: od wiel-
bicieli piosenki, przez osoby bardzo młode, po 
młodych duchem. Każdy recital Jagi Wrońskiej 
jest długo wspominany, gdyż zawiera w sobie 
silny ładunek emocjonalny, pozytywną ener-
gię, wzruszenie i radość.

Będzie wiele atrakcji dla najmłodszych. 
Głodni posilą się w kącikach gastronomicz-
nych. Imprezie będą towarzyszyć dwie wy-
stawy. Pierwsza – „Biżuteria patriotyczna” 
obejmuje pamiątki z okresu zaborów, powstań 
oraz okresu międzywojennego. Przedstawio-
ne zostaną najcenniejsze okazy ze zbiorów 
Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenko. Wystawa 
druga to „Historia skrytki bieżanowskiej”. 
Tytuł związany jest z odkryciem, a właściwie 
ujawnieniem w latach 90. skrytki – magazynu 
broni miejscowego oddziału Armii Krajowej. 
Kolekcja stanowi obecnie poważny zbiór Mu-
zeum AK. Wystawa powstaje we współpracy 
z muzeum i CK Podgórza Dwór Czeczów.

Już dziś zapraszamy wszystkich do wspól-
nej zabawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 
124 i na terenie parafii oraz Klubu Sportowego 
Bieżanowianka. Parking dla gości przy ośrod-
ku zdrowia przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 40 
oraz przy kościele Narodzenia NMP, ul. ks. Je-
rzego Popiełuszki 35. Dojazd autobusem 133 
lub tramwajem do pętli w Nowym Bieżanowie 
i 10 minut pieszo do Bieżanowa.

Informacje o imprezie można znaleźć na 
stronie internetowej Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich www.srk9.diecezja-krakow.pl 
oraz na stronie www.dnibiezanowa.e.kra-
kow.pl/

belkiem Krakowskim. W Teatrze powszechnym 
w Radomiu wygrała casting na rolę Edith Piaf, 
wiele razy koncertowała we Francji, ma tam 
nawet swój fan-club. Współpracuje z kompo-
zytorami: Grzegorzem Turnauem, Andrzejem 
Zaryckim, Ewą Kornecką, Markiem Jaworskim, 
Janem Wojdakiem. Szczególna przyjaźń arty-
styczna łączy ją z Zygmuntem Koniecznym. 
Wykonuje jego najsłynniejsze przeboje, ale 
przede wszystkim do wielkich sukcesów ar-
tystki należy fakt, że to właśnie dla niej po-
wstał recital nowych piosenek Zygmunta Ko-
niecznego (słowa Monika Partyk) pt. „Z nutą 
Jasminum”. Artystka jest stypendystką Miasta 
Krakowa w dziedzinie Teatr i Sztuka Estra-
dowa. Śpiewa w języku ojczystym, ale także 
po francusku, niemiecku, rosyjsku, ukraińsku, 
hebrajsku, w jidysz, po romsku, posługuje się 
też lwowskim bałakiem – od lat związana jest 
z krakowskim oddziałem Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschod-
nich (lwowiacy mówią o niej „Nasz Słowik”). 
Koncertowała we Francji, Anglii, Austrii, Niem-
czech, Szwajcarii, na Węgrzech, na Ukrainie. 
Każdy jej recital jest niezwykle oczekiwany. 
Jaga Wrońska kocha swoją publiczność i jest 
to miłość odwzajemniona.
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Mjr pil. Stefan Janus

Urodził się 22 marca 1910 roku, dorastał w Prokocimiu, gdzie 
lotnictwo cieszyło się dużą popularnością. Z samej rodziny Janusów 
lotnikami zostało aż czterech synów – oprócz Stefana, także Roman 
i Mieczysław, którzy polegli w wypadkach lotniczych pod Krakowem 
w lipcu 1937 (Roman) i grudniu 1938 (Mieczysław) oraz Kazimierz, 
który zdążył przed wojną nauczyć się pilotować szybowce, ale jego 
dalsze losy nie są znane. Najstarszy z nich, Stefan, przed wybuchem 
wojny służył m.in. w 2. Pułku Lotniczym, a następnie był instrukto-
rem w Dęblinie.

W Wojnie Obronnej Stefan Janus – zgodnie z rozkazem – ewa-
kuował swoich podopiecznych na Węgry, potem przedostał się 
do Francji, a po jej upadku – do Wielkiej Brytanii. Został lotnikiem 

w 308. Dywizjonie Myśliwskim Krakowskim, potem dowódcą 315. 
Dywizjonu Myśliwskiego Dęblińskiego i 1. Polskiego Skrzydła My-
śliwskiego, składającego się z trzech polskich dywizjonów. W trak-
cie walk powietrznych zestrzelił łącznie 6 samolotów niemieckich 
i 1 uszkodził. Nominację do odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu 
Wojennego Virtuti Militari podpisał mu sam mjr pil. Marian Pisarek, 
as walczący wcześniej w Dywizjonie 303 w czasie Bitwy o Anglię. 
Dwa wysokie odznaczenia przyznali mu Brytyjczycy – Distinguished 
Flying Cross (Zaszczytny Krzyż Lotniczy – DFC) i Distinguished Servi-
ce Order (Order za Wybitną Służbę – DSO). Czterokrotnie odznaczo-
no go Krzyżem Walecznych.

Niestety, pod koniec stycznia 1943 r. Janus wracając z lotu bo-
jowego w wyniku zderzenia z inną maszyną musiał wyskoczyć ze 
spadochronem. Z lodowatego morza wyciągnęli go francuscy ryba-
cy, ale nie udało mu się uniknąć niewoli. Do końca wojny pozostał 
jeńcem, bo choć przygotowywał słynną „Wielką Ucieczkę” z obozu 
w Sagan (Żaganiu), która nastąpiła w marcu 1944 r., to nie wziął 
w niej udziału. Przypuszczalnie nie zdążył wejść do podkopu. Na 
swoje szczęście – z 76 uciekinierów Niemcy wyłapali prawie wszyst-
kich i 50 z nich zamordowali. 

W maju 1945 r. Stefan Janus powrócił do Wielkiej Brytanii. 
Po wojnie pozostał na Zachodzie, służył w RAF. Zmarł 11 listopa-
da 1978 r. w Wielkiej Brytanii. W 1979 r. jego prochy pochowano 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Rakowickim. 

Mateusz Drożdż

W środę 27 września 2017 r. wśród patro-
nów krakowskich ulic pojawiło się kolejne na-
zwisko osoby związanej z Bieżanowem i Pro-
kocimiem. W południowej części dawnej wsi 
Rakowice – obecnie części Dzielnicy III Prądnik 
Czerwony – w pobliżu skrzyżowania al. Jana 
Pawła II oraz ulic Stanisława Lema, Janusza 
Meissnera i Mogilskiej wmontowano tabliczki 
z nazwą ulicy, która honoruje mjr. pil. Stefana 
Janusa. Przy montażu tabliczek przez służby 
miejskie obecna była m.in. krewna nowego 
patrona ulicy Jolanta Janus oraz radna Gra-
żyna Fijałkowska, która mocno zaangażowała 
się w upamiętnienie lotnika z Prokocimia. 

Decyzja w tej sprawie zapadła w czasie se-
sji w środę 30 sierpnia 2017 r. Zgodnie z wy-
tycznymi Instytutu Pamięci Narodowej i na 
podstawie ustawy dekomunizacyjnej Rada 
Miasta Krakowa dokonała wówczas zmiany 
sześciu patronów ulic. W ich miejsce pojawiły 
się nowe nazwiska, w tym to Stefana Janusa.

Zmiany nazw trzech ulic leżących w Dziel-
nicy III Prądnik Czerwony – Emila Dziedzica, 
Franciszka Kajty i Lucjana Szenwalda – zosta-
ły poprzedzone konsultacjami społecznymi. 
Każdy z mieszkańców Dzielnicy mógł zapro-
ponować patrona lub nową nazwę ulicy dla 

nazw poddawanych dekomunizacji. Jako 
mieszkaniec pozwoliłem sobie skorzystać 
z tej możliwości i w uzgodnieniu z Michałem 
Ślizowskim, krewnym i biografem Stefana 

Lotnik z Prokocimia 
został upamiętniony w Rakowicach

Janusa, zgłosiłem kandydaturę tego krakow-
skiego lotnika jako tego, który może zastąpić 
Lucjana Szenwalda jako patron ulicy. Zebrane 
propozycje dostali mieszkańcy ulic, których 
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Z prac Rady
W ramach Budżetu Obywatelskiego Woje-

wództwa Małopolskiego Projekt „Robimy Tlen 
– Drzewa dla Krakowa” uzyskał 5210 głosów, 
co przełoży się na oddanie w ręce Krakowian 
3 000 drzew, oraz przeprowadzone zostaną 
bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci. Od 
kwietnia na stronie www.robimytlen.pl moż-
na zgłaszać miejsca, w których mają zostać 
posadzone drzewa (m.in. dęby, lipy, brzozy, 
buki, graby). Nasadzenia będą realizowane 
w dwóch etapach – w maju oraz we wrześniu 
i październiku. Na stronie znajduje się również 
formularz zgłoszeniowy dla szkół, przedszkoli 
i innych placówek na terenie Krakowa, które 
chciałaby przeprowadzić u siebie bezpłatną 
akcję edukacyjną na temat potrzeby dbania 
o drzewa, ich sadzenia oraz korzyści, jakie 
dzięki nim mają ludzie. Każde takie spotkanie 
zakończy wspólne zasadzenie drzewka – jeśli 
tylko placówka ma taką możliwość. Bardzo 
gorąco zachęcam do zgłaszania miejsc, w któ-
rych widzicie Państwo możliwość zasadzenia 
drzewa, jak również przekazywania informacji 
o projekcie znajomym, zaprzyjaźnionym orga-
nizacjom oraz placówkom edukacyjnym. 

Elżbieta Matykiewicz
Radna Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

nazwy miały być zmienione, aby zagłosowali 
i zaproponowali nowe nazwy. Mieszkańcy ul. 
Szenwalda swoimi głosami wybrali – co cieka-
we – dwójkę kandydatów: noblistkę Wisławę 
Szymborską i lotnika Stefana Janusa, którzy 
otrzymali po tyle samo głosów. Propozycje 
mieszkańców przedstawiliśmy Radzie Miasta 
Krakowa i Prezydentowi Miasta Krakowa, któ-
rzy podjęli decyzję. Stefan Janus stał się pa-
tronem ulicy.

W Krakowie znajdują się już ulice imienia 
lotników z Bieżanowa i Prokocimia – Leopolda 
Flanka, Jana Grzecha, Adama Habeli, Jana Ko-
repty i Józefa Stępnia. Stefan Janus i jego trzej 

W dniu 10 kwietnia 2018 roku odbyła się 
XLVI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Pro-
kocim. Poza radnymi uczestniczyli w niej 
goście: przedstawiciele Stowarzyszenia 
Logiczna Alternatywa, Urzędu Miasta Kra-
kowa i mieszkańców Osiedla Złocień.

Przedstawiono porządek obrad, a następ-
nie przyjęto sprawozdanie z poprzedniej sesji. 
Jako druk Nr 1 procedowano wniosek skiero-
wany do Prezydenta Miasta Krakowa P. Prof. 
Jacka Majchrowskiego w sprawie budowy 
szkoły podstawowej na Osiedlu Złocień. 

Druk Nr 2 to projekt Komisji Bezpieczeń-
stwa w sprawie zgłoszenia kandydatów do 
nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2017.

Druk Nr 3 – projekt Komisji Architektury 
dotyczący nadbudowy i rozbudowy budynku 
usługowego przy ulicy Kurczaba.

Druk Nr 4 – projekt Zarządu w sprawie 
budowy parkingu przy ulicy Polonijnej. 

Druk Nr 6 do 14 (nr 5 i 15 wykreślono) to 
projekty Komisji Zdrowia dotyczące przedłuże-
nia wynajmu lokali socjalnych. 

Druk Nr 16 – projekt Zarządu w sprawie 
korekty rozdysponowania środków wydzielo-
nych do dyspozycji Rady Dzielnicy XII Bieża-
nów-Prokocim na rok 2018: 

a) budowa parkingów na terenie Dzielnicy 
– kwota 47.000 zostaje zmniejszona o 18.444 
zł z przeznaczeniem na wiatę i wycinkę drzew 
w ZSO Nr 12 w wysokości 11.444 zł, a 7.000 
zł przeznacza się na doposażenie sal lekcyj-
nych w ZSS Nr 3; 

b) kwotę 8.000 zł przeznaczoną dla OSP 
Bieżanów na remont strażnicy przenosi się na 
dofinansowanie zakupu samochodu strażac-
kiego; 

c) kwotę 140.000 zł przeznaczoną na re-
mont infrastruktury drogowej na os. Złocień, 
zmniejsza się o 30.000 zł, z czego 10.000 zł 
przeznaczone zostanie na dofinansowanie Fe-
stynu Rodzinnego na tym osiedlu, a 20.000 zł 
na posadzenie drzew wzdłuż ulicy Domagały. 

Druk Nr 17 to projekt uchwały Zarządu 
dotyczący wniosku do Prezydenta Miasta Kra-
kowa o wprowadzenie do wieloletniej pro-
gnozy finansowej oraz wieloletniego planu 
inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego pla-
nowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-
-Prokocim do realizacji w latach 2018–2019. 
Dotyczy ono doposażenia ogródków jorda-
nowskich. 

Elżbieta Matykiewicz
Radna Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

braci są także upamiętnieni na pomniku Lotni-
ków z Prokocimia stojącym przy skrzyżowaniu 
ulic Na Wrzosach i Górników. O poległych na 
wojnie krakowskich lotnikach przypomina też 
monumentalny pomnik Lotników Polskich Po-
ległych na Wszystkich Frontach II Wojny Świa-
towej stojący w pobliżu Muzeum Lotnictwa 
Polskiego przy al. Jana Pawła II.

Osobiście, jako mieszkaniec Dzielnicy III, 
która związana jest z dawnym krakowskim 
lotniskiem Rakowice-Czyżyny, bardzo się cie-
szę, że w ubiegłym roku, w roku jubileuszu 
650-lecia Prokocimia, do patronów ulic mia-
sta właśnie w naszej części Krakowa dołączył  

mjr pil. Stefan Janus. Tym bardziej, że odzwier-
ciedla to wolę mieszkańców tej ulicy, a ulica 
imienia tego zasłużonego lotnika znajduje się 
niedaleko dawnego lotniska Rakowice, gdzie 
niegdyś służył, i cmentarza Rakowickiego, 
gdzie spoczywa.

Mateusz Drożdż
wiceprzewodniczący Rady i Zarządu 

Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Zaproszenie
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Na początku 2015 roku wśród Radnych 
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim zrodziła się 
idea budowy miejskiej jednostki kulturalnej 
na terenie Nowego Bieżanowa. Po wielu dys-
kusjach w Dzielnicy XII okazało się, że Parafia 
Najświętszej Rodziny dysponuje budynkiem, 
który przy budowie kościoła był wykorzy-
stywany pierwotnie jako zaplecze budowy, 
a obecnie nie jest użytkowany.

Po rozmowach z księdzem proboszczem 
Mirosławem Dziedzicem, który wyraził pełną 
aprobatę dla planów Rady Dzielnicy XII, nale-
żało zdecydować, kto mógłby zostać realizato-
rem tego zadania. Wybór padł na Dom Kultury 
Podgórze. Przewodniczący Dzielnicy XII wraz 
z Księdzem Proboszczem odbyli rozmowy, 
między innymi z Panią Martą Perucką-Tytko – 
wtedy Dyrektorem Domu Kultury Podgórze, 
która wyraziła pełne poparcie dla idei budowy 
domu kultury oraz dla tego, aby jednostka, 
której jest dyrektorem była inwestorem. Ko-
nieczne było również znalezienie formy prze-
kazania tego budynku na rzecz Miasta Krako-
wa. W tym celu odbyto rozmowy z Dyrektor 
Wydziału Skarbu Panią Martą Witkowicz, która 
poinformowała o możliwościach i warunkach, 
na jakich gmina może przejąć budynek.

Kiedy wszystkie problemy proceduralne 
zostały rozwiązane, pozostała kwestia sfi-
nansowania inwestycji. W tym celu odbyło 
się spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa 
Panem Profesorem Jackiem Majchrowskim, 
na którym przedstawiono projekt oraz po-
proszono o jego sfinansowanie. Ostatecznie 
Prezydent zapewnił o wpisaniu do budżetu 
miasta ww. inwestycji na lata 2017/18 w łącz-
nej kwocie 2 milionów złotych. W roku 2017 

Dom Kultury w Bieżanowie

nowa dyrektor Centrum Kultury Podgórze Pani 
Anna Grabowska podpisała umowę z wyko-
nawcą na adaptację i rozbudowę budynku na 
potrzeby nowej filii. Planowane zakończenie 
inwestycji to IV kwartał 2018 roku.

Budowa nowego oddziału Centrum Kul-
tury Podgórza nie byłaby możliwa, gdyby 
nie zaangażowanie oraz przychylność wielu 
osób. W szczególności: Księdza Proboszcza 
Parafii Najświętszej Rodziny Mirosława Dzie-
dzica, który za symboliczną opłatą zgodził się 
wydzierżawić na 25 lat budynek parafii na 
potrzeby domu kultury, Prezydenta Krakowa 
Profesora Jacka Majchrowskiego, który za-
pewnił w budżecie miasta konieczne środki 
finansowe. Olbrzymie zaangażowanie i zro-

zumienie problemów wykazały Panie Dyrektor 
Centrum Kultury Pogórza (dawny Dom Kultury 
Podgórze), była – Pani Marta Perucka-Tytko 
oraz obecna – Pani Anna Grabowska. Zaan-
gażowana w sprawę budowy domu kultury 
była również Pani Grażyna Fijałkowska – Rad-
na Miasta Krakowa. Wszystkim tym osobom 
składam gorące podziękowania za zaangażo-
wanie w realizację tego projektu.

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Zbigniew Kożuch
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Wzgórze Kaim
103-letni obelisk na Wzgórzu Kaim zo-

stał wpisany do rejestru zabytków. Nieste-
ty, oczekiwana od kilkunastu miesięcy de-
cyzja wpisu do rejestru obelisku oraz jego 
najbliższego otoczenia nie spełnia społecz-
nych oczekiwań. Pomimo starań wielu śro-
dowisk, radnych, naukowców, stowarzyszeń 
historycznych, procedura wpisu trwała długo 
– praktycznie 16 miesięcy. Zatroskanie miesz-
kańców Krakowa o właściwą ochronę histo-
rycznego miejsca, gdzie 6 grudnia 1914 roku 
odparto atakujących Kraków Rosjan, gdzie 
zginęło wielu Polaków stanowiących załogę 
Twierdzy Kraków, wspierały krakowskie me-
dia. W reportażach pokazano dewastowane 
zabudową od strony Wieliczki wzniesienia, 
zagrodzenie dojazdu do pomnika, brak starań 
o wykup terenu wokół obelisku przez Kraków 
i Wieliczkę. Granica obu gmin pechowo prze-
biega po szczycie wzgórza, dzieląc podstawę 
pomnika (o powierzchni ok. 300 m2, wysokość 
obelisku 12 m) na część krakowską i wielic-
ką. Za stan ochrony zabytków na części kra-
kowskiej odpowiadał Miejski Konserwator, 
za Wieliczkę – Wojewódzki Konserwator Za-
bytków. Nikt nie potrafi powiedzieć, dlaczego 
obelisk nie miał zagwarantowanej ochrony, 
nie był wpisany do rejestru. 

Góra urodziła mysz, chciałoby się po-
wiedzieć! Dlaczego? Bowiem treść doku-
mentu nr A-1495/M z 30 marca 2018 roku 
o wpisie obelisku z otoczeniem do rejestru 
zabytków nie odpowiada społecznemu zapo-
trzebowania na ochronę pomnika i jest raczej 

spełnieniem oczekiwań inwestorów chcących 
budować na wzgórzu domy. Rzecz w wyzna-
czeniu za małej strefy ochronnej wokół po-
mnika – niewielkiego przedpola pomnika bez 
możliwości dojazdu (choćby dla celów remon-
towych). Trudno się oprzeć wrażeniu, że decy-
zja jest spójna z oczekiwaniami inwestorów, 
a nie społeczeństwa, środowisk naukowych, 
stowarzyszeń zajmujących się ochroną zabyt-
ków, dbających o historię, kulturę i ochronę 
krajobrazową. 

Czego oczekują mieszkańcy Dzielnicy XII 
i radni Krakowa? Jak się wydaje, zagospoda-
rowanie wzgórza powinno uwzględniać miej-
sce w sposób memorialny. Takie przykłady to 
Marna, Westerplatte, Monte Cassino.

Przecież w pasie wzniesienia zginęło pra-
wie 3 tysiące żołnierzy. Ślady umocnień są wi-
doczne do dzisiaj. Piękne wzgórze zasługuje 
na specjalne traktowanie. Historycy mówią, 
że Polacy dwukrotnie uratowali Wiedeń: raz 
w 1683 roku husarią Sobieskiego, drugi raz  
6 grudnia 1914 roku. Bez tego zwycięstwa 
przebieg Wielkiej Wojny mógłby wyglądać 
inaczej. Fortom, o czym Rosjanie nie wiedzieli, 
zaczęło brakować amunicji, a wystrzelono już 
ponad 20 tysięcy pocisków. W bitwie o Kra-
ków brało udział 400 tys. żołnierzy, zginęło 
ich 60 tysięcy. Pamiętajmy też, że legiony Pił-
sudskiego walczyły w tzw. Pasie Limanowskim 
z Rosjanami po stronie Austro-Węgier. Wysi-
łek Polaków, uczestników I wojny światowej 
przyniósł nam wolność. – Na tym wzgórzu 
rozpoczęła się niepodległość Polski – powie-

działa Pani Konsul Węgier Adrienne Körmen-
dy podczas obchodów 103. rocznicy bitwy 
na Wzgórzu Kaim. Mamy właśnie Jubileusz 
100-lecia Niepodległości Polski…

Jak się wydaje wokół pomnika powinna 
powstać strefa ochronna, teren rekreacyjny, 
wypoczynkowy, z pięknymi widokami na Po-
górze i Kraków. Na wzgórze prowadzi pieszy 
szlak turystyczny, przedłużenie ul. Pronia. Ta 
trasa powinna być odnowiona i utwardzo-
na. Od strony ul. Zolla należy udrożnić wjazd 
pod pomnik, może urządzić niewielki parking. 
Przedpole pomnika może stanowić miejsce 
spotkań, inscenizacji, pikników, wypoczynku, 
oświetlone w nocy, z ławeczkami. Od strony 
Wieliczki, tj. przystanku kolejowego Boguci-
ce, aż się prosi o wybudowanie schodów na 
samo wzgórze. Gdyby 12-metrowy obelisk 
oświetlić w nocy, byłoby pięknie. O takich 
rozwiązaniach marzy Dzielnica XII. Wieliczka 
pewnie też! 

Tereny zielone, a do takich należy wzgó-
rze, są obecnie procedowane w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
„Wybranych obszarów przyrodniczych miasta 
Krakowa”. Obejmuje on kilka tysięcy hektarów 
pięknych terenów, w tym rejony krakowskich 
fortów. Jeżeli Rada Miasta Krakowa uchwali 
plan w zaproponowanym zakresie, zabudo-
wa wzgórza będzie ograniczona, a realizacja 
zagospodarowania tego pięknego miejsca 
wreszcie możliwa. 

Stanisław Kumon
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BO.D12.1/18 – Bezpieczne przejście dla pie-
szych na ul. Sucharskiego
BO.D12.2/18 – Chodnik wzdłuż ul. Agatowej
BO.D12.6/18 – Boisko wielofunkcyjne – KS 
Bieżanowianka 
BO.D12.3/18 – Rewitalizacja zieleni i za-
drzewienia, ul. Aleksandry/Jerzmanowskiego
BO.D12.4/18 – Przywrócenie ruchu samo-
chodowego na ul. Złocieniowej
BO.D12.5/18 – Ogrodzony wybieg dla psów 
w Parku Aleksandry
BO.D12.7/18 – Budowa chodnika wzdłuż 
rzeki Serafy od ul. Czeczów do SKA Złocień
BO.D12.9/18 – Trening samoobrony i aser-
tywności dla dziewcząt 
BO.D12.19/18 – Postaw na zdrowie! Po-
dwórkowa siłownia przy szkole SP 41
BO.D12.22/18 – Ogród „Eko-Słońce”, edu-
kacja i rekreacja z ogrodoterapią, Przedszkole 
nr 28, ul. Duża Góra
BO.D12.18/18 – Festyn integracyjny „My, 
Złocień” pn. „Tu będzie szkoła”
BO.D12.8/18 – Siłownia na świeżym powie-
trzu – zestaw urządzeń Outdoor Rżąka
BO.D12.16/18 – AED – szansą na przeżycie
BO.D12.13/18 – „Z ziemi na deski” – scena 
przy Przedszkolu nr 176
BO.D12.14/18 – Leżaki w parku Aleksandry
BO.D12.15/18 – Dzielnicowe kino letnie
BO.D12.10/18 – Profesjonalne zajęcia bie-
gowo-ruchowe dla mieszkańców 
BO.D12.11/18 – Miejsca rekreacji dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, Park Jerzmanowskich
BO.D12.12/18 – Budowa chodnika do Par-
ku Aleksandry od strony os. Nowy Prokocim, 
Wielicka/Bieżanowska
BO.D12.21/18 – Poprawa bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu ul. Wielicka - ul. Bieżanowska
BO.D12.17/18 – Mali Ratownicy – placówki 
oświatowe – szkolenia dla szkół, przedszkoli, 
zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych
BO.D12.20/18 – Festyn rodzinny „My, Zło-
cień” pn. „Tu będzie szkoła”
BO.D12.23/18 – Budowa placu zabaw wraz 
z bezpieczną nawierzchnią, SP 124

Lista projektów 
dzielnicowych złożonych 

do tegorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego
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