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  – piątek 1000–1200
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sekretariat przyjmuje:
poniedzia³ek 1200–1500
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Łukasz Osmenda – czwartek 1615–1715

Pierwsza sesja Rady 
Dzielnicy XII

Bieżanów-Prokocim
12 grudnia 2006 odbyła się I sesja Rady Dzielnicy XII nowej kadencji. Sesję rozpoczął Radny 

Miasta Krakowa - Krzysztof Sułowski. Tradycyjnie już treść ślubowania odczytał najmłodszy z 
Rady, po czym każdy radny po usłyszeniu swojego nazwiska odpowiadał „Ślubuję!” lub „Ślubuję, 
tak mi dopomóż Bóg!”. 

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy XII Bie-
żanów-Prokocim. Został nim Tomasz Piergies. Na jego zastępcę radni wybrali Bartosza Gądora, 
a członkami zarządu zostali również Mariusz Korab-Chrzanowski, Wiesław Markowicz, oraz 
Krzysztof Tatarczuk.

Michał Majerczak

www.dzielnica12.krakow.pl

zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej rady dzielnicy Xii

Poznaj swoich radnych… 
czytaj na str. 4–5 

dyżury członków zarządu
Przewodniczący:

Tomasz Piergies – czwartek 1400–1600

z-ca Przewodniczącego:
Bartosz Gądor – wtorek 1600–1800

członkowie zarządu:
Mariusz Korab-Chrzanowski – środa 1200–1300

Wiesław Markowicz – piątek 1000–1200

Krzysztof Tatarczuk – poniedziałek 1715–1815

dyżury radnych Miasta krakowa
Grażyna Fijałkowska – poniedziałek i piątek 900–1000

Łukasz Osmenda – czwartek 1615–1715
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Świąteczne tradycje
Symbolika choinki Bożonarodzeniowej

Polskim pierwowzorem choinki, która 
przywędrowała do nas z Niemiec na początku 
XIX wieku były jodłowe, sosnowe lub świer-
kowe gałązki którymi w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia dekorowano izby. Były symbo-

lem trwającego życia, zapowiedzią odnowy 
i wzrostu plonów. Inną formą dekoracji była 
zawieszona u powały w paradnej izbie pod-
łaźniczka, zwana również sadem, lub rajskim, 
albo bożym drzewkiem. Mogła to być gałąź, 
lub mała choinka powieszona czubkiem w dół. 
Podłaźniczki ozdabiano jabłkami, orzechami, 
wycinankami z papieru i słomy. Słowo ,,pod-
łaźnik” oznaczało w dawnej Polsce kogoś kto w 
dniu Bożego Narodzenia jako pierwszy wszedł 
do domu z życzeniami. Wierzono, że osoba 
ta, najczęściej młody mężczyzna, przekazuje 
swoje cechy np. zdrowie lub powodzenie 
mieszkańcom odwiedzonego domu. Dziew-
częta w tym dniu nie były mile widziane bo 
nie przynosiły szczęścia. 

Tradycja ubierania choinki narodziła się w 
Alzacji w XVI w. Drzewko ubierano ozdobami 
z papieru i jabłkami co miało nawiązywać do 
rajskiego drzewka ,, dobrego i złego”. W XIX 
wieku drzewko pojawiło się w Anglii i Francji, 
a następnie w Europie Południowej. Do Polski 
zwyczaj ubierania choinki przywędrował z 
Niemiec. Z wiejskich chat choinka wyparła 
na dobre „podłaźniczki” dopiero w okresie 
międzywojennym. Tradycyjnymi ozdobami 
choinkowymi były: wypiekane w domu ciastka 
i pierniki w kształcie serc,  małe czerwone tzw. 
rajskie jabłuszka, złote orzechy, własnoręcznie 
wykonywane w czasie adwentu ozdoby z bibuły, 
ze słomy, papierowe łańcuchy, pajacyki z wy-
dmuszek itd. Choinkę ubierała w dzień Wigilii 
cała rodzina, a następnie łamała się opłatkiem 
w blasku płonących na niej świec.

Choinka, jak i ozdoby, które na niej się 
znajdują, nawiązują symboliką do biblii, mają 
również swoje korzenie w  tradycji ludowej.
– Choinka jest symbolem Chrystusa jako 

źródła życia, a także symbolem płodności i 
trwania.

– Gwiazdka umieszczona na czubku drzewka 
symbolizuje gwiazdę betlejemską, jest więc 
symbolem narodzenia Zbawiciela. Ma rów-
nież pomagać w powrocie do domu z dalekich 
stron.

– Świeczki to symbolem Chrystusa który jest 
światłem, oraz ochrona domu przed złymi 
duchami i nieżyczliwymi ludźmi.

– Opłatek symbolizuje miłość i zgodę w rodzinie.
– Jabłka symbolizują biblijny owoc, którym 

kuszeni byli Adam i Ewa, w tradycji ludowej 
to symbol zdrowia i urody.

– Łańcuchy przypominały o zniewoleniu grze-
chem, miały także wzmacniać więzy rodzinne 
i chronić dom przed kłopotami.

– Orzechy zawijane w złotka symbolizują bo-
gactwo, dobrobyt i siłę.

– Dzwonki przynosiły dobre nowiny
– Słodkie pierniki  to dostatek na cały rok.
– Aniołki to opiekunowie domu.

Choinka jest najbardziej rozpoznawalnym i 
ulubionym symbolem Świąt Bożego Narodze-
nia. Wnosi do naszych domów nastrój spokoju, 
szczęścia i radości.

                                              
Grażyna Fijałkowska

Literatura: Tradycje świąteczne. Wikipedia 

Dzielne zuchy – to przedszkolaki
„Jestem sobie przedszkolaczek…” – słowa 

tej piosenki głośno rozbrzmiewały w dniu 
21.11.2006 w Samorządowym Przedszkolu nr 
150 w Krakowie podczas uroczystości „Mamo, 
Tato nauczyłem się w przedszkolu” połączonej 
z pasowaniem na przedszkolaka. 

Występ rozpoczął się przedstawieniem 
programu artystycznego w wykonaniu najmłod-

szych dzieci. Przedszkolaki zaprezentowały 
swoje umiejętności wokalno- taneczne piosen-
kami o tematyce jesiennej. Publiczność była na-
prawdę ogromna- rodzice, dziadkowie. Na uro-
czystości była obecna także Pani dyrektor, która 
z podziwem obserwowała talent najmłodszych 
wychowanków przedszkola. Rodzice z dumą i 
zadowoleniem podziwiali swoje pociechy, nie 
kryli łez wzruszenia. Uroczystość przebiegała 
w miłej i serdecznej atmosferze.

Na zakończenie odbyło się uroczyste „pa-
sowanie na przedszkolaka”, dzieci otrzymały 
kolorowe dyplomy- książeczki. Po nadaniu 
tytułu dzielnego zucha przedszkolaka dzieci za-
prezentowały swoje umiejętności recytatorskie 
wierszykiem „Mam trzy latka…”. Wszystkie 
dzieci zostały nagrodzone dużymi brawami i 
słodkimi nagrodami.

Wszyscy byli zadowoleni z programu 
artystycznego, w słowach skierowanych do 

przedszkolaków były słowa uznania i radości 
oraz podziękowania nauczycielce.

Chociaż niedawno – we wrześniu, rodzice 
i dzieci przeżywali pierwsze, trudne dni w 
przedszkolu, teraz najmłodsze przedszkolaki 
udowodniły, że w tej grupie są same dzielne 
zuchy, a „kto jest beksą i mazgajem, ten się do 
przedszkola nie nadaje…”.

Występ był dla dzieci wielkim przeżyciem 
i dużym wyzwaniem, a także pierwszym suk-
cesem, ale z pewnością nie ostatnim. Już nie-
długo przedszkolaki znów wystąpią na scenie 
przed dużą publicznością . Powoli zaczynają 
przygotowywać się do kolejnej uroczystości. 
Jakiej? Na razie pozostanie to tajemnicą i nie-
spodzianką...

Monika Kwiecień 
Przedszkole Samorządowe nr 150

fot. Grzegorz Leszczyński – www.leszczynski.org



Listopad 2006
�

Radni Dzielnicy XII 
Bieżanów-Prokocim

fot. Michał Majerczak

TOMasz Piergies – Przewodniczący Rady Dzielnicy XII
– Osiedle: Stary Prokocim, okręg: 14
– Lat 23, Student
– Student 5 roku technologii chemicznej na AGH. Wiceprzewodniczący Koła Młodych PO w Krakowie. Debiutujący w Radzie Dzielnicy.
– „Nasza dzielnica wymaga innego niż dotychczas działania radnych. Potrzebne jest nowe podejście do rozwiązywania naszych proble-

mów. Ważne jest powstanie punktu konsultacyjnego przy Radzie Dzielnicy, Lobbing rozwiązań dla naszej dzielnicy w Radzie Miasta, 
ciągła wymiana informacji z mieszkańcami. Zmiana wizerunku dzielnicy.  
Uważam, że każdy radny powinien być mecenasem spraw swojego okręgu.”

BarTOsz gĄdOr – Z-ca Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy XII
– Osiedle: Na Kozłówce, okręg: 21 
– Lat 23, Pracownik Biurowy, Student
– Student, pracownik zagranicznej firmy, mieszkaniec 

osiedla Kozłówek. Od kilku lat aktywny działacz na 
rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. 
Lider krakowskiego koła stowarzyszenia Młodzi 
Demokraci. Jako Radny Dzielnicy XII w szczegól-
ności chciałby podjąć działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa oraz promocji idei samorządności na 
jej terenie.

MariUsz kOraB-cHrzanOWski – Członek 
Zarządu Rady Dzielnicy XII
– Osiedle: Nowy Prokocim, okręg: 9 
– Lat 42, Lekarz
– Lekarz specjalista chorób kobiecych i położnik. 

Żonaty, 3 córki. Zwolennik koncentracji uwagi władz 
samorządowych na problemach profilaktyki zdrowot-
nej i bezpieczeństwie mieszkańców dzielnicy.

WiesŁaW MarkOWicz – Członek Zarządu Rady 
Dzielnicy XII
– Osiedle: Na Kozłówce, okręg: 18
– Lat 54, Technik Mechanik
– „W poprzedniej kadencji byłem przewodniczącym komi-

sji infrastruktury między innymi z mojej inicjatywy przy 
wsparciu innych radnych rozpoczęliśmy wiele inwestycji 
m.in. park Aleksandry, budowa komisariatu przy ul. 
Ćwiklińskiej, budowa basenu przy ulicy Kurczaba, które 
pragnę w dalszym ciągu wspierać i kontynuować. Po-
nadto chcę kontynuować  bieżące remonty oraz budowy 
dróg i chodników na terenie dzielnicy XII. Moim prio-
rytetem jest założenie klubu Seniora przy ul. Facimiech 
bądź ul. Okólnej dla mieszkańców tegoż okręgu aby 
mogli się spokojnie spotykać. Szczególnie kładę duży na-
cisk na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i opiekę 
socjalną.”

krzysztOF tatarczuk – Członek Zarządu 
Rady Dzielnicy XII
– Osiedle: Na Kozłówce, okręg: 19 
– Lat 52, Elektryk

kaTarzYna BieLaŃska
– Osiedle: Nowy Bieżanów, okręg: 7
– Lat 25, Studentka

PaTrYcJa BieŃ
– Osiedle: Nowy Bieżanów, okręg: 4
– Lat 27, Studentka zarządzania i psychologii
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rafaŁ BUcHeLT
– Osiedle: Nowy Prokocim, okręg: 13
– Lat 32, Nauczyciel

MicHaŁ cHOJnacki
– Osiedle: Stary Bieżanów, okręg: 1
– Lat 23, Student
– Student IV roku Stosunków międzynarodowych na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja Ameryka-
nistyka.

– „Jestem starostą IV roku Stosunków międzynaro-
dowych. Urodziłem się w Inowrocławiu, a od 1997 
roku mieszkam w Krakowie. Obecnie pracuję jako 
konsultant ds. obsługi klienta w Call Center. Zajmuję 
się obsługą klientów polskich jak i zagranicznych oraz 
kadrą zarządzającą moich kontrahentów. Moje zainte-
resowania to: historia średniowiecza, historia zakonów 
i bractw rycerskich, literatura fantasy, podróże.”

sTanisŁaW dziOB
– Osiedle: Stary Bieżanów, okręg: 2
– Lat 73, Projektant
– Przewodniczący Rady Dzielnicy XII minionej 

kadencji, Filantrop Miasta Krakowa roku 2004. Od 
przeszło 50 lat pracuje społecznie na rzecz Starego 
Bieżanowa i Dzielnicy XII.

graŻYna fiJaŁkOWska
– Osiedle: Stary Prokocim, okręg: 16
– Lat 50, Nauczyciel
– Nauczyciel dyplomowany, ukończone cztery kie-

runki studiów podyplomowych na WSP, AP i UJ, 
członek Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. 
Erazma i Anny Jerzmanowskich, autorka książek 
promujących  naszą dzielnicę, Radna Miasta Krako-
wa i Dzielnicy XII od 1998 r. W obecnej kadencji w 
RMK pracuje w  komisjach: budżetowej, praworząd-
ności, planowania i ochrony środowiska, oraz w ko-
misji do spraw wykorzystania funduszy europejskich. 
W R Dz. XII pracuje w komisjach: budownictwa i 
informacji.

Maria anTOnina HOŁUJ
– Osiedle: Na Kozłówce, okręg: 20
– Lat 58, Radca Prawny

kaziMiera JeLOnek
– Osiedle: Nowy Prokocim, okręg: 11
– Lat 59, Nauczyciel
– Dyrektor Pzedszkola Samorządowego nr 150 w 

Krakowie. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję 
przewodniczącej Komisji Edukacji, prowadzi prace 
charytatywną na rzecz świetlicy środowiskowej 
przy Parafii Miłosierdzia Bożego. Priorytetem w jej 
działalności jako radnej Dzielnicy XII jest wspieranie 
dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych. 
Lider integracji dzieci niepełnosprawnych w środo-
wisku lokalnym.

daWid kWiatkOWski
– Osiedle: Stary Prokocim, okręg: 15
– Lat 29, Handlowiec 
– Członek Zarządu Dzielnicy XII minionej kadencji. 

Obecnie chciałby się skupić na problemach infra-
struktury i edukacji, oraz budowie parku Aleksandry

jOLanta kOWaLik
– Osiedle: Nowy Bieżanów, okręg: 6
– Lat 31, mgr Politologii
– W obecnej kadencji rady chciałaby się skupić na 

problemach infrastruktury i edukacji oraz budowie 
parku Aleksandry

zBignieW kOŻUcH
– Osiedle: Nowy Bieżanów, okręg: 3
– Lat 31, mgr Prawa i Administracji
– W minionej kadencji członek Rady Dzielnicy XII, W 

obecnej kadencji chciałby się skupić na problemach 
infrastruktury i edukacji i budową parku Aleksandry.

MicHaŁ MaJerczak
– Osiedle: Nowy Bieżanów, okręg: 5
– Lat 25, Informatyk
– Radny Dzielnicy XII minionej kadencji, Współor-

ganizator Piłkarskiej Ligi Lektorskiej Archidiecezji 
Krakowskiej, Starosta Grupy i Starosta Roku Kierunku 
Informatyka AGH. W Radzie Dzielnicy poprzedniej 
kadencji pracował w Komisjach Edukacji, Kultury i 
Sportu, Komisji Informacji, Komisji Handlu i Usług, a 
także w Zespole Redakcyjnym „Dwunastki”, Zespole 
ds. zieleni m.in. Parku Aleksandry, oraz Dzielnicowym 
Zespole Koordynacyjnym ds. bezpieczeństwa. Prioryte-
ty na najbliższą kadencję to: ogólny dostęp do obiektów 
sportowych poprzez budowę boisk sportowych, budowę 
basenu przy ul. Kurczaba, a także budowa komisariatu 
Policji przy ul. Aleksandry, oraz Parku Aleksandry. 

krzYszTOf regUŁa
– Osiedle: Nowy Prokocim, okręg: 12
– Lat 30, Nauczyciel Akademicki
– „Jestem nauczycielem akademickim. Pracuję w Klinice 

Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, prowadząc zajęcia ze studentami fizjoterapii 
UJ. W chwili obecnej rozpocząłem badania naukowe 
celem otwarcia przewodu doktorskiego na UJ.”

TadeUsz ŚLiWiŃski
– Osiedle: Na Kozłówce, okręg: 17
– Lat 45, Ekonomista

Marek WaLaWander
– Osiedle: Nowy Prokocim, okręg: 10
– Lat 51, Psycholog
– Mgr psychologii, studia na UJ ukończone w 1979 r. 

Żona Magdalena od 1979 roku, dwaj synowie [ur. 
1980 i 1982]. Bogate i różnorodne doświadczenie 
zawodowe: psycholog niezależny, wolny strzelec, 
własna firma usług psychologicznych, stała współ-
praca z Pracownią Psychologii Pracy Kolejowego 
Ośrodka Medycyny Pracy. Sprzedawca, prowadzi 
działalność handlową (salonik prasowy). Inne przy-
gody zawodowe: krytyka filmowa i scenopisarstwo, 
kierowca i motorniczy tramwajów, kwiaciarnia, pisze 
i występuje, udziela się społecznie i charytatywnie.

janusz zadWÓrny
– Osiedle: Rżąka, okręg: 8
– Lat 48, Operator Ruchowo-Handlowy
– „Urodziłem się w Kłodzku, ( woj. dolnośląskie). Po 

uzyskaniu średniego wykształcenia, przeprowadzi-
łem się do Krakowa. Jestem żonaty i mam sześcioro 
dzieci. Od 16 lat mieszkam wraz z rodziną na osiedlu 
Rżąka. W 1991 r. rozpocząłem działalność handlową. 
Jestem równocześnie wieloletnim działaczem Rady 
Rodziców funkcjonującej w Szkole Podstawowej nr 
157 w Krakowie. Moje zainteresowania to numizma-
tyka oraz kulinaria.”

Opracowanie: Michał Majerczak
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Samorządowe Przed-
szkole nr 150 jest placówką 
wprowadzającą dzieci w 
świat ekologii, ma na celu 
rozwijanie postaw proeko-
logicznych i kształtowa-
nie ich w toku aktywnego 
działania w bezpośrednim 
kontakcie z przyrodą.

Aby przybliżyć dzie-
ciom ważną rolę, jaką jest 
pomoc najbardziej potrze-
bującym, zorganizowana 
została w przedszkolu akcja 
charytatywna pod hasłem 
„Wszystkie dzieciaki ko-
chają zwierzaki”.

Akcja trwała od począt-
ku listopada, zakończona 
została na początku grudnia 
i przyniosła oczekiwane 
rezultaty.

 Celem akcj i  było 
kształtowanie u dzieci 
opiekuńczego stosunku do 
zwierząt oraz rozumienia 
konieczności niesienia po-
mocy bezdomnym zwierzę-
tom, zwłaszcza w czasie zimy. 

Słowa wiersza  ułożonego przez nauczy-
cielki, były inspiracją i zachęceniem do aktyw-
nego uczestnictwa w akcji i niesienia pomocy 
zwierzętom.

„Wszystkie dzieciaki kochają psiaki: 
Małe i rude, rasowe, kundelki 
Harty, jamniki oraz pudelki 
I te w schroniskach – które na pomoc Waszą 
czekają  
A w zamian za to – łapę przyjazną dzieciakom 
podają 
Potrzebne im karmy, konserwy i ciepłe koce 
By głód im nie dokuczał – w mroźne, zimowe 
noce…”   

„A kiedy na pysznego snikersa przyjdzie Ci 
znów ochota 

„Wszystkie dzieciaki kochają zwierzaki” 
 

Pomyśl – może tym razem, wybrać konserwę 
dla kota…??
Bo tyle głodnych kotów na Twoją pomoc 
czeka 
A przecież ich los – zależy od dobrego serca 
człowieka…”

Postawa otwartości wśród rodziców oraz 
personelu pedagogicznego miała przede wszyst-
kim duże znaczenie wychowawcze.

Wszystkie dzieci chętnie i aktywnie uczest-
niczyły w pomocy bezdomnym zwierzętom, 
do akcji włączały się także nauczycielki po-
szczególnym grup, pani dyrektor oraz personel 
techniczny.

Zebrane zostały najbardziej potrzebne dary 
rzeczowe: konserwy dla psów i kotów, suche 
karmy, koce, oraz datki pieniężne. 

Wszystkie dary rzeczowe zostały prze-
kazane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt przy ul. Rybnej 3.w Krakowie 
Wsparcie finansowe dla potrzebujących 

zwierząt zebrane w specjalnej puszce(na 
podstawie decyzji o pozwoleniu na przepro-
wadzenie zbiórki publicznej) wyniosło 123,39 
gr. i zostało przekazane na rzecz Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami przy ul. Floriańskiej 
53 w Krakowie.

Po zakończeniu akcji Przedszkole otrzymało 
dyplom i podziękowania za udział w pomocy i 
przekazane dary rzeczowe oraz finansowe. 

W imieniu wszystkich bezdomnych piesków 
i kotów serdecznie dziękujemy dzieciom i ich 
Rodzicom za okazane serce i życzliwość. 

Monika Kwiecień, Małgorzata Barutowicz 
Przedszkole Samorządowe nr 150 

W 2007 r. w naszej dzielnicy rozpoczną się 
dwie ważne inwestycje realizowane z budżetu 
państwa: budowa Szpitala Uniwersyteckiego w 
Prokocimiu, oraz autostrady A-4. Na rozpoczę-
cie budowy szpitala w 2007 r. przeznaczono 2 
ml zł. Na kontynuacje budowy w następnych 
dwóch latach blisko 170 ml. zł.

W 2007 r. rozpocznie się realizacja 19 km. 
odcinka autostrady A-4, od strony węzła Wielicka 
przez Bieżanów do węzła Szarów. Inwestycja 

Nowe inwestycje w Dzielnicy XII
obejmuję budowę korpusu i jezdni autostrady z 
pasami technologicznymi, budowę pasów włącze-
nia i wyłączania dla węzłów: Bieżanów i Szarów, 
budowę dróg wewnętrznych i krzyżujących się z 
autostradą, oraz urządzeń ochrony środowiska. 
Zostaną również wybudowane nowe wiadukty 
nad linią kolejową PKP Kraków- Wieliczka, nad 
ul. Bogucicką i w ciągu ulic Potrzask i Kokotow-
ską. Powstaną nowe mosty m. in. nad potokami: 
Drwinka, Podłężanka, Zakrzówek, Zabawa. 

W ramach inwestycji nastąpi  regulację 
cieków wodnych i rowów melioracyjnych. 

W Podłężu i Zakrzowie powstaną miejsca 
obsługi podróżnych. Przygotowania do inwe-
stycji trwały 4 lata. Wykupiono 1738 działek. 
Inwestycja będzie kosztować około 500 ml. zł. 
Przewidywany termin zakończenia tego etapu 
inwestycji planowany jest na 2009 rok.

 Grażyna Fijałkowska
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Budowa Parku Aleksandry rozpoczęta!
W listopadzie 2006 r. w bezpośrednim 

sąsiedztwie osiedli Nowy Prokocim, Nowy 
Bieżanów, Zielone Wzgórze, Rżąka, rozpoczę-
to długo oczekiwaną inwestycje. W miejscu 
zarośli i nieuporządkowanej zieleni powstanie 
park leśny. Zgodnie z opinią Wydziału Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z 
dnia 14.10.2005 r. powstający park Aleksandry 
spełnia wymagania tego typu zamierzeniom. Po-
siada cenne walory przyrodnicze, a wśród nich 
fragmenty zbiorowisk leśnych o charakterze 
naturalnym, ścisłe powiązanie z systemem par-
ków rzecznych i od 1998 r. znajduje się na liście 
rankingowej inwestycji miejskich w zakresie 
zieleni. Stanowi ponadto korytarz ekologiczny, 
ciągnący się wzdłuż Potoku Bieżanowskiego, 
pośród terenów o intensywnej zabudowie 
mieszkaniowej i jak taki wymaga zachowania 
w stanie pozwalającym na funkcjonowanie. 
Zagospodarowanie terenu w formie parku z 
zachowaniem enklaw o naturalnej strukturze 

zieleni pozwoli ochronić siedliska i ostoje 
chronionych gatunków znajdujących się na tym 
terenie m. in. paproci orlicy i gatunków leśnych 
jej towarzyszących zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( 
Dz. U. Nr 92, poz. 880).  

Zakres inwestycji obejmuje ogółem ok.15 
ha z czego grunty stanowiące własność Gminy 
Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa stanowiły 
11 ha, a właścicieli prywatnych 3,5 ha. Park 
powstanie na terenie znajdującym się  miedzy 
ulicami: Ćwiklińskiej, Wielickiej, Jerzmanow-
skiego, Aleksandry. Inwestycja jest realizowana 
z budżetu miasta. Przygotowania trwały cztery 
lata. W 2004 r. została opracowana ,, koncepcja 
programowo – przestrzenna zagospodarowania 
terenu” przez firmę projektową wyłonioną 
w przetargu zorganizowanym przez Zarząd 
Gospodarki Komunalnej.  W 2005 r. Wydział 
Skarbu Miasta zakupił od osób fizycznych po 
cenie 50 zł / m 2 za kwotę ok. 470 tys. zł. 1, 3 

ha. Pod koniec 2006 r. po uzyskaniu prawo-
mocnego pozwolenia na budowę przystąpiono 
do realizacji I etapu budowy parku. 

Na terenie znajdującym się między chod-
nikiem łączącym os. Nowy Prokocim i Nowy 
Bieżanów a ul. Wielicką zostaną wykonane z 
kostki brukowej lub asfaltu ścieżki spacerowe 
o łącznej długości 1500 m. ścieżka spacerowo 
– rowerowa o długości 380 m i szerokości 3, 5 
m.  Zostaną ustawione ławeczki i kosze, oraz 
dwa stoły do gry w szachy. W przyszłości po-
wstanie ogródek jordanowski i boisko do gry w 
piłkę siatkową i koszykówkę. Budowa I etapu 
parku będzie kosztowała około 700 tys. zł. 

Rada Dzielnicy XII i Radni Miejscy podej-
mą starania o zabezpieczenie w budżecie Miasta 
Krakowa na 2007 r. i lata następne, środków 
finansowych na realizację budowy II etapu 
parku Aleksandry.        

                                                           
Grażyna Fijałkowska

Dnia 15 października 2006 roku, w ogrodzie 
Przedszkola nr 150, przy ul. Teligi 28, odbyła się 
Parafiada, zorganizowana przez: Przedszkole nr 
150, Dzielnicę XII, Parafię Miłosierdzia Bożego 
w Prokocimiu Nowym oraz przedstawicieli 
Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego.

Występy dzieci z przedszkoli nr: 150, 154 i 
135 oraz liceów nr: 15 i 10 były ozdobą imprezy. 
Konkursy takie jak: „Co wiesz o dzielnicy XII? 
i osiedlu Prokocim Nowy?”, układanie hasła 
promującego osiedle, konkursy plastyczne oraz 

Wydarzyło się
muzyczny pt. „Śpiewać każdy może” były dużą 
atrakcją. Swoją obecnością zaszczyciła imprezę: 
Policja, Straż Miejska i Straż Pożarna. Punktem 
kulminacyjnym Parafiady był taniec z ogniem 
w wykonaniu profesjonalnego zespołu. Dotację 
na zorganizowanie Parafiady przyznała Rada 
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Dochód z 
Parafiady w wysokości 1010 zł, oraz telewizor i 
DVD został przekazany na ręce księdza probosz-
cza naszej parafii, z przeznaczeniem dla dzieci, 
które uczęszczają do świetlicy środowiskowej. 

Za pomoc w zorganizowaniu w/w Parafiady 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli 
się w jej przygotowanie, a w szczególności 
przedstawicielowi Dzielnicowego Zespołu 
Koordynacyjnego przy dzielnicy XII, panu 
Markowi Lelo.

Do zobaczenia w przyszłym roku – na 
Parafiadzie 2007

K.J.

fot. Michał Majerczak fot. Michał Majerczak
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Dnia 10 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla naj-
młodszych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 124 pt. „Poznaj swojego 
dzielnicowego”. Konkurs zorganizował dzielnicowy mł. asp. Wojciech 
Wolski.

Dzieci z grupy „0” chętnie wzięły w nim udział i przygotowały cie-
kawe prace. Jury, w skład którego wchodzili: p. dyrektor Ewa Kazberuk, 
Komendant VI Komisariatu Policji mł. isp. mgr inż. Mirosław Skwarka, 
zastępca komendanta KP VI nadkom. mgr Jerzy Krawczyń, mł. asp. Woj-
ciech Stramek, asp. Danuta Drwięga oraz p. Urszula Grzybowska miało 
bardzo trudne zadanie z wyborem najładniejszych rysunków. Smokami 
policyjnymi nagrodzono prace uczniów: 
– Roksany Janiak
– Kamila Spiralka
– Szymona Kołodzieja

Została też wyróżniona specjalnym wpisem przez Komendanta VI 
Komisariatu praca Kacpra Zawardka. 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały wspaniałe 
upominki ufundowane przez sponsorów:
– Rada Dzielnicy XII, która przekazała pieniądze na nagrody w wysokości 

400 złotych 
– p. Jan Zawiślak i p. Jan Dymek z firmy KW Trade Sp. Z o.o. Kraków 

ul. Mała Góra 91B

Szkoła Podstawowa nr 124, dzieci i rodzice dziękują Komisariatowi 
Policji VI i liczą na dalsza owocną współpracę. Mają też nadzieję, iż w 
przyszłym roku szkolnym Dzielnicowy mł. asp. Wojciech Wolski ponow-
nie zorganizuje cykl spotkań dla uczniów klas 0–3 oraz kolejną edycję 
konkursu pt. „Poznaj swojego dzielnicowego”.

mgr Renata Tylek

„Poznaj swojego dzielnicowego”


