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 Drodzy Państwo, czytelnicy naszej dzielni-
cowej gazety, nazywam się Tomasz Guzik i  po 
raz kolejny zostałem wybrany Redaktorem Na-
czelnym ,,Dwunastki” . Będę miał przyjemność  
prowadzić tą gazetę dla Państwa wraz z całym  
Zespołem Redakcyjnym w imieniu  Rady Dzielni-
cy XII.  Wracamy do Państwa po  pięciomiesięcz-
nej  przerwie, spowodowanej kwestiami prze-
targów na gazety dzielnicowe w mieście, były to 
procedury całkowicie, niezależne od Rady Dziel-
nicy, ani Zespołu Redakcyjnego, dlatego nie 
mieliśmy żadnego wpływu na przyspieszenie 
procedur i wcześniejsze wydanie ,,Dwunastki”. 
W tym roku oprócz tego numeru, planujemy wy-
dać jeszcze siedem  innych. W tej kadencji Rady 
Dzielnicy XII w zespole redakcyjnym  razem ze 
mną pracują Radni Dzielnicy XII: Grażyna Fijał-
kowska, Elżbieta Matykiewicz, Barbara Leśniak, 
Mieczysław Lasota, Rafał Buchelt i Piotr Fąfara. 
Jako zespół redakcyjny chcemy zbudować men-
talność, że  ta gazeta jest naszym wspólnym 
dzielnicowym dobrem, dlatego zachęcamy do 
pisania artykułów i informowania nas o tym co 
dzieje się w Państwa enklawie i  o  czym chcie-
liby Państwo poinformować swoich sąsiadów  
i czytelników naszej gazety. Najważniejszym 
zadaniem tej gazety według polityki Zespołu 
Redakcyjnego ma być funkcja informacyjna 
i  sprawozdawcza. Dlatego też postaramy się 

Słowo Redaktora Naczelnego
prowadzić, kalen-
darz dzielnico-
wych imprez i wy-
darzeń. Wszystkie 
artykuły i zdjęcia, 
które nie zmiesz-
czą się na łamach 
dwunastu stron gazety, zamieszczane będą na 
stronie internetowej Rady Dzielnicy. Niektóre 
artykuły będą przedstawiane w gazecie w for-
mie skrótowej a ich rozwinięcie będzie można 
znaleźć na stronie internetowej. W każdym nu-
merze postaramy się,  przedstawić Państwu sta-
łe rubryki: Wydarzyło się,  Z Prac Rady, Oczami 
Przewodniczącego, Wiadomości dla mieszkań-
ców. Planujemy też rubrykę w której postaramy 
się wyjaśnić Państwu nazwy ulic znajdujących 
się na terenie  naszej dzielnicy. Ponieważ nie je-
steśmy profesjonalnym zespołem redakcyjnym 
i  nie mamy wykształcenia dziennikarskiego, 
dlatego jesteśmy otwarci, w ramach budowania 
społeczeństwa obywatelskiego, na wszystkie 
sugestie, uwagi i współpracę z nami.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Zespołu Redakcyjnego

Radny Dzielnicy XII
Redaktor naczelny ,,Dwunastki”

Tomasz Guzik

 W dniu 17.03.2015 r. w Przedszkolu nr 150 
odbyły się organizowane przez firmę FLORA 
warsztaty z recyklingu.  Dzieci brały udział w 
zabawach o tematyce ekologicznej i podczas 
praktycznych zajęć uczyły się jak z wydawałoby 
się nieprzydatnych odpadów (np. makulatura, 
plastikowe nakrętki, pojemniki po jogurtach 
i wytłaczanki na jajka) wykonać najróżniejsze 
ozdoby okolicznościowe. Warsztaty pokazały 
dzieciom, że ze zwykłych rzeczy, trafiających 
codziennie do kosza można wykonać rzeczy 
doprawdy niezwykłe, przedłużając ich życie 
i nie zaśmiecając naszej Ziemi.
 Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy 
EKO BOHATERA za udział w zajęciach dotyczą-
cych problematyki recyklingu.
 Organizacja warsztatów recyklingowych 
w Przedszkolu nr 150 to część z zaplanowanych 

Warsztaty z recyklingu w Przedszkolu nr 150
przez naszą firmę działań mających na celu bu-
dowanie świadomości ekologicznej wśród naj-
młodszych mieszkańców Krakowa – powiedział 
na koniec wydarzenia Grzegorz Kozioł, Prezes 
firmy FLORA – Dziękujemy władzom przedszkola, 
że pozwoliły nam się wykazać oraz Stowarzysze-
niu Nowy Prokocim „Przyjaciele”, które wspierało 
nas przy organizacji eventu. Mamy nadzieję na 
dalszą, równie owocną współpracę ukierunkowa-
ną na kształtowanie poczucia odpowiedzialności 
względem środowiska naturalnego, wśród naj-
młodszych mieszkańców naszej dzielnicy i całe-
go miasta. Wierzymy że edukacja recyklingowa 
to jeden z ważnych i skutecznych sposobów aby 
w przyszłości razem pozytywnie wpływać na jego 
czystość, a tym samym jakość życia nas wszystkich. 
– podsumował Grzegorz Kozioł.  

Firma „ FLORA” 
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 W niedzielę 1 marca 2015 r w Klubie Kultury 
„Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Pro-
kocim odbył się Turniej Szachowy „VI Prokocimski 
Szach Mat”. Do tegorocznego turnieju przystą-
piło 77 zawodników w dwóch  kategoriach:  20 
seniorów i juniorów starszych oraz 57 juniorów 
młodszych  co w porównaniu z pierwszym na-
szym   turniejem  w 2010 r do którego  przystąpiło 
wówczas   w obu kategoriach 28 zawodników jest 
rekordem. Organizatorami turnieju od 2010 r. są 
Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” oraz 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim”. 
Zawodników, kibiców, oraz zaproszonych gości 
przywitał w imieniu organizatorów Przewod-
niczący Rady Nadzorczej S.M. „Nowy Prokocim” 
Marek Lelo. Turniej otworzył Prezes S.M.” Nowy 
Prokocim” Zbigniew Socha a Przewodniczący 
Rady i Zarządu Dzielnicy XII Zbigniew Kożuch 
życzył zawodnikom samych zwycięstw. Wśród 
tegorocznych uczestników przystąpiło do turnie-
ju 15 zawodników Sz.P nr.117, w której to szkole 
nasze stowarzyszenie w porozumieniu z dyrekcją 
w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowało i sfinan-
sowało dla uczniów  projekt nauki gry w szachy. 
Uznaliśmy że skoro udało nam się zrealizować 

VI Prokocimski Szach-Mat 2015
nasz projekt z uczniami szkoły podstawowej więc 
w 2014/2015 r przystąpiliśmy  w porozumieniu 
z  dyrekcją Samorządowego Przedszkola nr 150 
do podobnego projektu z przedszkolakami  i  li-
czymy że w następnych turniejach zawodnicy 
z Nowego Prokocimia będą zwyciężać. W tego-
rocznym turnieju  wśród seniorów  puchar Zarzą-
du S.M. „Nowy Prokocim” za zwycięstwo  odebrał 
z rąk Prezesa Zbigniewa Sochy  Jacek Wolak re-
prezentujący najstarszy klub szachowy w Pol-
sce  KKSz Kraków. II miejsce zdobył  Arkadiusz 
Piwowarczyk z MLKSz Myślenice, III miejsce zajął  
Dariusz Okarmus.  Puchar Stowarzyszenia Nowy 
Prokocim „ Przyjaciele” za zwycięstwo wśród ju-
niorów z rak Prezesa  Mieczysława Lasoty  ode-
brał Karol Starzyk zawodnik TS Wisła Kraków, 
II miejsce zajął Bartłomiej Piwowarczyk z MLKSz 
Myślenice a III Franciszek Dutkiewicz z Parafii 
Don Bosco SP nr.62.Najlepszy zawodnik z Proko-
cimia  Alan Loc otrzymał ufundowany przez Klub 
Sportowy Kolejarz Prokocim zestaw kibica, na 
który składał się klubowy szalik, proporczyk oraz 
książkowe wydanie historii klubu. Organizatorzy 
tradycyjnie wręczyli wszystkim juniorom dy-
plomy za uczestnictwo w turnieju, pamiątkowy 

breloczek oraz dużą czekoladę, którą 
ufundował  jeden z naszych spon-
sorów firma „FLORA”. Został również 
uhonorowany najmłodszy  zawod-
nik turnieju 5 letni Nikodem Sobelga 
oraz najstarszy uczestnik 88 letni Mi-
chał Ostrowski. Podziękowania nale-
żą się  Panu Jackowi Przybylskiemu 
z Parafii Don Bosco, który zaangażo-
wał się w pomoc przy sędziowaniu. 
Sędzią Głównym  Turnieju był Pan  
Stanisław Cichorz, który współpra-
cuje z organizatorami nieprzerwanie  
od 2010 roku.

Stowarzyszenie
Nowy Prokocim”Przyjaciele”

 Kapituła Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w skład której 
wchodzą przedstawiciele Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa 
Przyjaciół Prokocimia wyłoniła laureata na 2015 rok. Otrzymał ją profesor 
Jerzy Limon. Wręczenie nagrody odbyło się 4 maja, jak co roku w Sali 
Senatorskiej na Wawelu. Stałym patronem i fundatorem nagrody jest Sej-
mik Województwa Małopolskiego.
 Pomysłodawcą i fundatorem nagrody był Erazm Jerzmanowski 
(1844- 1909): powstaniec styczniowy, emigrant polityczny, przemysło-
wiec, filantrop, wielki polski patriota.  
 Kwota funduszu wynosiła 1 200 000 koron, co stanowiło równowartość 
365 kg złota. W zapisie testamentowym Jerzmanowski umieścił następują-
cą dyspozycję: Co roku ma być wypłacana jedna nagroda pieniężna w wys. 
9/10 części całego dochodu z majątku fundacyjnego, Polakowi, względnie 
Polce, urodzonemu, względnie urodzonej w granicach Polski z roku 1772, 
religii rzymskokatolickiej, który, względnie która przez swe prace literacki, 
naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kra-
ju, potrafi lub potrafiła zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polski. 
Wybór osoby nagrodzonej być mającej, należy do Akademii Umiejętności 
w Krakowie, do której należy  zarząd majątkiem fundacyjnym.  
 Nagroda była wypłacana w latach 1915- 1938 i zyskała wielki rozgłos, 
tak ze względu na wybitnych laureatów, jak i na swą wysokość. Otrzymali 
ją m. in.: ks. Biskup Adam Stefan Sapieha, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan 
Paderewski, Jan Kasprowicz.  W 2009 r.- w stulecie śmierci Erazma Jerz-
manowskiego – staraniem PAU i Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, przy 
wsparciu Marka Nawary, ówczesnego marszałka  Województwa Małopol-
skiego nagroda została wznowiona. Laureatami nagrody w kolejnych la-

Nagroda im. E. i A. Jerzmanowskich dla prof. Jerzego Lemona

tach zostali: Janina Ochojska-Okońska ( 2009), Jerzy Nowosielski ( 2010), 
prof. Maciej Grabski ( 2011), prof. Adam Bielański (2012), prof. Andrzej 
Zoll ( 2013),  Jerzy Owsiak ( 2014).
 Uhonorowany nagrodą w 2015 roku prof. Jerzy Limon, doprowadził 
m. in. do powstania niezwykłego dzieła – Gdańskiego Teatru Szekspirow-
skiego, nawiązującego do wielkiej tradycji Gdańska, gdzie już cztery wie-
ki temu, w Szkole Fechtunku – pierwszym publicznym teatrze ówczesnej 
Rzeczypospolitej - grano sztuki Szekspira.
 Serdecznie gratulujemy!

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
Grażyna Fijałkowska

Dnia 26 marca w Klubie Garnizonowym 
w  Krakowie odbył się jubileusz 25-lecia 
niepublicznej działalności oświatowej w na-
szym mieście. Mowa oczywiście  o  I prywat-
nym LO, gimnazjum i szkole podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego miesz-
czącej  się  na terenie naszej dzielnicy przy 
Al.  Dygasińskiego. W programie uroczy-
stości  była rekonstrukcja Polski szlachec-
kiej, Powstania Warszawskiego i okupacji 
oraz rozdanie krzyży i medali. Najbardziej 
zasłużeni nauczyciele otrzymali krzyże na 
100-lecie Wymarszu I Kampanii Kadrowej  
i medale ,,Summa cum Laude”. Honorowy-
mi gośćmi byli Małopolski Kurator Oświaty, 
Przewodniczący Rady Miasta i Generał Bry-
gady SZ RP . Szkoła rozpoczęła działalność 
w 1990 roku a pierwszym dyrektorem był 
Roman Byszwski – prawnik z wykształcenia 
a historyk z  pasji. 
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 Z okazji Dnia Patrona naszej szkoły Wojska 
Polskiego 24. 04. 2015 roku uczniowie kl. 5b i 5a 
pod kierunkiem pani Agnieszki Korpak – Perza-

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr  111

 Dnia 29 kwietnia 2015 r. w auli Szkoły odbyła się konferencja nauko-
wa „Krok po kroku. Blaski i cienie integracji”. Konferencja, objęta honoro-
wym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, stanowiła zwieńcze-

XX lecie integracji w szkole na Żabiej

 W czwartek 26 marca w nowej hali widowiskowo sportowej przy 
Gimnazjum nr 29 w Krakowie Fundacja ,,Wygrajmy Siebie”  organizo-
wała niezwykły koncert - ,,Trzy magiczne słowa - proszę. przepraszam. 
dziękuję”. Był to przegląd dla Przedszkoli z terenu Dzielnicy XII. Part-
nerami akcji była Rada Dzielnicy XII, DK ,,Podgórze” oraz Gimnazjum 
nr 29 w Krakowie. Honorowy patronat nad akcją objął Przewodniczą-
cy Rady Miasta Bogusław Kośmider. Na koncercie zjawili się: Pan Józef 
Lassota - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady Dzielnicy XII - Zbi-
gniew Kożuch, Dyrektorka DK ,,Podgórze” - Marta Perucka-Tytko oraz 
Radni Dzielnicy XII. Zabawę uświetnił Klaun Feliks oraz występ dzieci 
ze Studia Teatru i Tańca. Akcję obsługiwało prawie trzydziestu wolon-
tariuszy Fundacji.

Tomasz Guzik – Prezes Zarządu Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”

 Dnia 13 maja na pływalni w centrum Com-Com Zone przy ul. Kur-
czaba odbyła się kolejna edycja międzyszkolnych zawodów pływackich. 
Dziewczęta i chłopcy z jedenastu szkół podstawowych mieszczących się 
na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim konkurowały o Puchar Tau-
rona.  W zmaganiach udział wzięło 150 uczestników, którzy rywalizowali 
w konkurencjach indywidualnych oraz sztafetach. Najlepsze wyniki osią-
gali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 117 w Nowym Prokocimiu, któ-
rzy zwyciężając zawody powtórzyli swój sukces sprzed roku.

Międzyszkolne zawody pływackie
o Puchar Taurona

nowskiej i pani Magdaleny Sznajder przygoto-
wali uroczysty apel , w którym uczestniczyła 
cała społeczność szkolna oraz licznie przybyli 

goście: rodzice uczniów,  radna Dzielnicy XII 
pani Barbara Leśniak, major Paweł Wójcik z Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego  w Krakowie 
oraz uczniowie klas wojskowych   z  Gimnazjum 
nr 30 i Liceum Ogólnokształcącego nr XXV wraz 
z opiekunami.
 Program artystyczny uczniów opierał się 
przede wszystkim na pieśniach patriotycznych,   
które towarzyszyły polskim żołnierzom walczą-
cym o wolność Ojczyzny w okresie zaborów    
oraz podczas I i II wojny światowej.
 Po apelu, zgodnie z tradycją szkoły, młod-
si uczniowie wzięli udział w zawodach sporto-
wych, którym towarzyszyło hasło „ Sprawni jak 
żołnierze”, starsi zaś udali się do miejsc pamięci 
narodowej    w naszym mieście.
 Pamiętajmy, że kto traci pamięć historycz-
ną, traci suwerenność. Warto więc wspominać 
tych, którzy cierpieli i umierali za nasze wspólne 
dobro – prawo do wolności, do własnej kultury 
ijęzyka.

A. Korpak-Perzanowska

nie obchodów XX-lecia integracji w naszej szkole. Partnerem konferencji 
było Miasto Kraków. Patronat medialny sprawował Hejnał Oświatowy.
 Pani Dyrektor Maria Jolanta Kurcz, witając gości i uczestników konfe-
rencji, podkreślała znaczenie integracji w procesji wychowawczym i edu-
kacyjnym. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz 

oświatowych, którzy na ręce Pani Dyrektor złożyli gratulacje 
z okazji znamienitego jubileuszu. Zarówno pani inspektor Ma-
riola Jezuita z Wydziału Edukacji UM Krakowa, jak i pan Jacek 
Urban – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, pod-
kreślali wkład włożony   w propagowanie idei integracji. Swoją 
obecnością zaszczycili nas również dyrektorzy innych szkół inte-
gracyjnych, przedszkoli integracyjnych oraz poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych z całego Krakowa. 
 Z okazji tego szczególnego jubileuszu w naszej 
szkole odbywały się liczne konkursy o różnorodnym charak-
terze, warsztaty integracyjne dla uczniów szkoły podstawo-
wej i gimnazjum oraz inne imprezy promujące integrację. 

Joanna Majchrzak-Broda, Jolanta Ślęczka
ZSOI nr 4
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 - Nie będzie w tym cienia przesady, jeśli 
powiem, że jesteśmy świadkami historycznego 
wydarzenia. Początkiem Maja  urzeczywistnił 
się projekt, o który władze Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego – Collegium Medicum walczyły od lat 
– uważa prorektor UJ ds. CM prof. dr hab. Piotr 
Laidler.. Poprzez wmurowanie kamienia węgiel-
nego pod budowę nowej siedziby Szpitala Uni-
wersyteckiego w  Krakowie-Prokocimiu faktycz-
nie rozpoczynamy proces budowy największej 
inwestycji szpitalnej w ochronie zdrowia  w kra-
ju – dodaje Laidler.
 Na uroczystość związana\ą z rozpoczęciem 
inwestycji do Nowego Prokocimia przybyło wie-
lu wysokich rangą urzędzików państwowych. 
Gościem głównym była pani premier Ewa Ko-
pacz.. Wraz z szefową rady ministrów pojawiła się 
rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska 
oraz sekretarz stanu Michał Kamiński. Obecny 
był także m.in. minister pracy i polityki społecz-
nej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz metropolita 
krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz. Nie zabra-
kło także przedstawicieli samorządu, a wśród 
nich wojewody krakowskiego Jerzego Millera, 
marszałka województwa Marka Sowy, oraz pre-
zydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. To bę-
dzie szpital na miarę tych, które otwierają teraz 
Hiszpanie, czy Francuzi. To będzie inwestycja na 

Rusza długo oczekiwana budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego UJ w Prokocimiu

miarę XXI wieku – przekonywała premier Ko-
pacz. Budowana w sąsiedztwie szpitala dziecię-
cego nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego 
powstanie na ponad 15-hektarowym obszarze, 
mieszczącym się u zbiegu ulic. Jakubowskiego 
i Konstanckiego. Na 109 tys. m2 powierzchni 
użytkowej będzie się znajdować 925 łóżek, 24 
sale operacyjne, 28 poradni klinicznych, od-
dział ratunkowy oraz zaplecze dydaktyczne. 
Do budowanej w Prokocimiu nowej siedziby 
Szpitala Uniwerysteckiego przeniesiona zosta-

 17 maja 2015 w pałacu Jerzmanowskich w Prokocimiu odbyła się ko-
lejna aukcja charytatywna na rzecz Stypendium Edukacyjnego im. Erazma 
i Anny Jerzmanowskich dla uzdolnionej młodzieży z Prokocimia.
 Pomysłodawcami stypendium jest Towarzystwo Przyjaciół Proko-
cimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, zakon oo Augustianów i Mło-
dzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego. Mimo że stypendium jest 
przyznawane dopiero po raz piąty, znalazło uznanie wśród mieszkańców 
Krakowa o czym świadczy ilość prac plastycznych przeznaczanych na 
ten cel, a także liczbę osób biorących udział w aukcji. Swoje prace ofiaro-
wali krakowscy twórcy: m. in. Marcin Cziomer, Wiesław Domański, prof. 
Stefan Dousa,  Maria Figiel, Grażyna Fijałkowska, Izabela Kierska, Paweł 
Kołodziejczyk, Lidia Mucha, Maciej Kauczyński, prof. Wincenty Kućma, 
Tomasz Pałka, Małgorzata Swolkień, Małgorzata Toborowicz, Jan Stop-
czyńska, Bolesław Szpecht, Anita Rotter- Pucz, Natalia Wiernik. Na aukcji 
znalazły się również projekty witraży i witraże przekazane przez: Pracow-
nię Witraży Jacka Białoskórskiego, Pracownię Witraży FURDYNA,  Pra-
cownię Wiraży Zbigniewa Gustaba, Pracownię Witraży Ryszarda Łobody, 
Pracownię Witraży TESTOR Macieja Szwagierczaka, oraz świece w kształ-
cie kwiatów przekazane przez Tomasza Lilpopa.  Swoje prace ofiarowali 
również studenci krakowskiej ASP, Środowiskowy Dom Samopomoc 
z Nowego Prokocimia oraz dzieci i młodzież MDK im. K. I. Galczyńskiego. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy.   Stypendia zostaną wręczone pod-

Aukcja charytatywna  na rzecz stypednidum edukacyjnego im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

czas  czerwcowych Dni Prokocimia przez prof. Jacka Majchrowskiego 
Prezydenta miasta Krakowa. Regulamin stypendium znajduje się na stro-
nie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego.

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
Grażyna Fijałkowska  

 Dnia 22 maja młodzież z Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII 
oraz osoby, które  brały udział w konkursach ,,Samorządowy 
Krak ów w kadrze młodego pokolenia” i ,,Selfie z Podgórza” 
miały możliwość odwiedzić Sejm i Senat RP. Wyjazd doszedł 
do skutku dzięki posłowi Józefowi Lassocie, który go ufun-
dował i umożliwił młodzieży zwiedzanie miejsc tak ważnych 
dla naszego kraju. Młodzież oprócz zwiedzania Sejmu, wzię-
ła udział w symulacjach głosowania w Senacie i zjadła obiad 
w  restauracji Sejmowej.  Na koniec młodzież zwiedziła Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.

Aleksandra Żelazowska 
Przewodnicząca  Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII

nie większość klinik zlokalizowanych obecnie 
przy ul.Kopernika i Śniadeckich. Wyjątek stawią 
oddziały ginekologiczno-położniczy i neonato-
logii, psychiatrii oraz geriatrii, które pozostaną 
w centrum Krakowa. Inwestorem Nowej siedziby 
Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim jest 
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum. 
Wartość kosztorysowa całej inwestycji wyniesie 
ponad 1 mld 200 mln zł. Jej budowa zajmie około 
dwóch lat, a uruchomienie placówki nastąpić ma 
w kwietniu 2019 roku.
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 Dnia 17 maja młodzież z naszej Dzielnicy wzięła udziale w nagraniu 
półfinału słynnego muzycznego programu ,,Must be the music”. Wiązało 
się to z wyjazdem do Warszawy, dla wielu młodych ludzi była to pierwsza 
wizyta w stolicy. Młodzież podczas nagrania miała możliwość  kibicować 
na widowni swoim faworytom. Wyjazd zorganizowała Fundacja ,,Wygraj-
my Siebie”.

Artur Synowski
Lider w Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”

 Zuzia Golonka uczennica klasy IIIa  Szko-
ły Podstawowej nr 111 zajęła I miejsce w X Ju-
bileuszowym „Krakusku” 2014/2015.
 Konkurs ten przeznaczony jest dla 
uczniów klas III szkół podstawowych i ma na 
celu zachęcanie dzieci do poznawania Kra-
kowa oraz zdobywania i poszerzania wiedzy 
o jego zabytkach oraz historii. Organizatora-
mi konkursu są: Zamek Królewski na Wawe-
lu, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 oraz 
Akademia Żakowska. W tegorocznej edycji 
uczestniczyło 4000 uczniów. Do finału do-
stało się 150 dzieci. Organizatorzy byli pod 
wrażeniem dużej wiedzy,  jaką wykazali się 
uczniowie startujący w finale konkursu. Na 
uroczystej gali, która odbyła się na Wawelu, 
Zuzia odebrała swoją wspaniałą nagrodę. 

 Wioletta Burdek

Zuzanna Golonka zwyciężczyni  „Krakuska”

 W dniach 27.04. - 01.05.15r. w Szkole Podsta-
wowej nr 24 został zorganizowany „Tydzień Zdro-
wia”. Celami takiego wydarzenia były m. in. pod-
niesienie świadomości dzieci w zakresie zdrowego 
odżywiania, budzenie zainteresowania własnym 
zdrowiem, kształtowanie nawyków zdrowego od-
żywiania oraz dbałości o odpowiednią ilość wysił-
ku fizycznego. W każdym dniu były realizowane 
inne zadania związane ze zdrowym odżywianiem 
oraz ruchem. Oprócz programu na każdy dzień 
,przez cały tydzień uczniowie starali się przynosić 
do szkoły zdrowe przekąski i wodę mineralną. Sto-
łówka także przyłączyła się do „Tygodnia
Zdrowia” , rozszerzając ofertę o owoce, jogurt ,soki, 
wodę.
 Trudno wymienić wszystkie działania, które 
zostały zainicjowane w klasach. Jedno jest pewne, 
uczniowie byli zainteresowani tematem, a taka ak-
cja powinna na stałe zapisać się w kalendarzu szko-
ły, a najlepiej w życiu codziennym.

Izabella Kunc

W środę 25 marca Młodzieżowa Rada Dzielnicy jako grupa projektowa 
Fundacji , zorganizowała już po raz drugi ,,Podgórską Bitwę na Talen-
ty”. Po raz kolejny gospodarzem było XV LO w Krakowie, a partnera-
mi Rada Dzielnicy XII i DK ,,Podgórze”. Patronat honorowy nad akcją 
objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Jury przyznało nagrody 
i wyróżnienia w trzech kategoriach: taniec, śpiew i teatr. Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulujemy.
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Opis  od Lewej strony 
Dół (siedzą) Małgorzata Stawarz, Kinga Witkowska, Barbara Frączek, Grażyna Fiałkowska, Kinga Witkowska, Elżbieta Matykiewicz
Góra (stoją) Rafał Buchelt, Piotr Wojciechowski, Janusz Zadwórny, Wiesław Markowicz, Dawid Kwiatkowski, Zbigniew Kożuch, Barbara Leśniak,
Andrzej Józefczyk,Tomasz Lis, Agata Gwiazda, Mieczysław Lasota, Tomasz Guzik, Rafał Jońca, Potr Fąfara, Marcin Szymański.

Zarząd Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Przewodniczący: Zbigniew Kożuch

Z-ca Przewodniczącego: Wiesław Markowicz

Członkowie Zarządu: Rafał Buchelt, Mieczysław 
Lasota, Kinga Witkowska

Przewodniczący dzielnicowych komisji 
merytorycznych:

Komisja Architektury i Urbanistyki Komisja 
Architektury i Urbanistyki
Przewodniczący: Rafał Jońca

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący: Janusz Zadwórny

Komisja Edukacji i Kultury
Przewodnicząca: Barbara Leśniak

Komisja Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami
Przewodniczący: Piotr Fąfara

Komisja Infrastruktury
Przewodniczący: Piotr Wojciechowski

Komisja Ochrony Środowiska
i Zagospodarowania Terenów Zielonych
Przewodnicząca: Elżbieta Matykiewicz

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Kinga Kwiatkowska

Komisja Sportu i Współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Przewodniczący: Dawid Kwiatkowski

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Przewodnicząca: Barbara Frączek

Komisja ds. Redagowania Gazetki Dzielnicowej 
“Dwunastka”
Przewodniczący:  Tomasz Guzik

Komisja ds. Promocji, Monitorowania
i Wykorzystywania Budżetu Partycypacyjnego
Przewodniczący: Marcin Szymański

Grażyna Fijałkowska, nauczyciel dyplomowany, radna miasta 
Krakowa i Dzielnicy XII (od 1998 r.), członek zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (od 1993 
r.), Klubu Sportowego Kolejarz-Prokocim (od 2010 r.), Stowarzy-
szenia Światowego  Dziedzictwa Kulturowego Polonii (od 2010 r.), 
Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego im. A. i E. Jerzmanow-
skich przy MDK im. K. I. Gałczyńskiego ( od. 2011 r.), Stowarzysze-
nia TAK KRAKÓW (od 2011 r.) oraz Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” (od 
2014 r.). Interesuje się historią Krakowa oraz witrażownictwem. 
Jest autorką kilku książek i wielu artykułów. Maluje obrazy, które  
przekazuje na aukcje charytatywne, m. in. Aukcje Wielkiego Ser-
ce, Stypendium Edukacyjne im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. 
Współorganizatorka m.in. Dni Prokocimia oraz Aukcji Obrazów na 
rzecz Stypendium Edukacyjnego im. A. i E. Jerzmanowskich. Od lat działa aktywnie na rzecz 
powstawania nowych inwestycji drogowych, sportowych, oświatowych, kulturalnych i parków 
na terenie Dzielnicy XII. 

Lasota Mieczysław – emeryt – 64 lata, żona Małgorzata, dwóch sy-
nów: Artur i Dariusz oraz dwoje wnuków Gabrysia i Szymon.
W latach 1998-2002 oraz  2011- 2014  byłem Radnym Dzielnicy XII.
W obecnej kadencji 2014- 2018 reprezentuję osiedle „Nowy Pro-
kocim” – Okręg nr 12.
W 1985 roku otrzymałem Srebrną Odznakę „Za pracę społeczną 
dla Miasta Krakowa”.
W 2010 roku zostałem wyróżniony przez Prezydenta Miasta Kra-
kowa Jacka Majchrowskiego Odznaką „Honoris gratia”.
Otrzymałem wyróżnienie  w konkursie „ Filantrop Krakowa AD 
2011”
Pełnię również funkcję prezesa Stowarzyszenia Nowy Prokocim 
„Przyjaciele” www.stowarzyszenie-przyjaciele.org.
Moją pasją jest działalność społeczna, wędkarstwo, polityka oraz sport.

Zbigniew Kożuch lat 40 żonaty, syn Szymon, absolwent Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa i Administracji. Mieszka-
niec osiedla Nowy Bieżanów. W radzie dzielnicy skupia się przede 
wszystkim na poprawie infrastruktury technicznej budowa miejsc 
parkingowych. Jego priorytetem na tą kadencję będzie powstanie 
miejskie instytucji kultury na terenie dzielnicy. Zainteresowania 
zagadnienia związane z ekonomią i gospodarką. Już trzecią ka-
dencję jest Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy XII. 

Zdecydowaliśmy, że w każdym numerze będziemy przedstawiali postacie trzech  losowo wy-
branych Radnych Dzielnicy XII. Dzięki temu w najbliższych siedmiu numerach poznają Pań-
stwo wszystkich Radnych naszej dzielnicy.

Poznaj swoich radnych dzielnicowych
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 Budżet- zwykłe słowo z ang budget, czy-
li mieszek z łaciny ten mieszek to bulga, a ze 
starofrancuskiego bouge to już skórzany wór. 
Tak, czy inaczej ileż to emocji.
 Uchwalono, przegłosowano w Radzie 
Dzielnicy XII „KASĘ” na rok 2015.
 Środki zwyczajowo skromne jak na po-
trzeby drugiej pod względem ilości miesz-
kańców dzielnicy Krakowa. Ekscytacja jednak 
ogromna. Do podziału na wszystkie zadania, 
na 7 osiedli dostaliśmy 3,5 ml złotych. W tym 

Z PRAC RADY
mieści się finansowanie prac remontowych 
w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Budo-
wa , remonty i modernizacja ogródków jor-
danowskich, zieleńców i skwerów. Wszystkie 
prace dotyczące infrastruktury drogowej. 
Budowa, modernizacja i remonty obiektów 
sportowych i rekreacyjnych. Nakłady na 
imprezy oświatowe , kulturalne , sportowe 
i rekreacyjne . Dotacje na zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańców. Fundusze na 
dzielnicowy program wspierania osób nie-

pełnosprawnych, a także dotacje na  ochro-
nę zdrowia i profilaktykę zdrowotną..Bardzo 
skromny fundusz pozostaje na finansowanie 
łączności z mieszkańcami w tym gazetkę 
i  materiały promocyjne .Radni ze swej stro-
ny starają się gospodarować funduszami jak 
najoszczędniej. Mieszkańcom przypominamy 
o funduszu partycypacyjnym, za pomocą któ-
rego mogą współuczestniczyć w zarządzaniu 
finansami.

Radna Dz.XII Elżbieta Matykiewicz

DOBRE WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW 
 Dzięki staraniom radnych miasta Krakowa i Dzielnicy XII w Bu-
dżecie Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w budżecie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej zostały zarezerwowane środki finansowe na 
realizację wielu zadań inwestycyjnych ważnych dla mieszkańców:

1. Przebudowa ul. Bieżanowskiej od ul. Mała Góra do ul. Jerzma-
nowskiego – I etap przebudowy obejmuje m.in.: wykonanie 
1 471 m ulicy o szerokości jezdni 6 m, obustronnych chodników 
oraz 4 skrzyżowań. Koszt inwestycji: 5 817 460 zł. Przebudowa 
powinna zakończyć się w 2015 r..

2. Przebudowa ul. Solarzy obejmująca m.in. wykonanie 377 m uli-
cy wraz z chodnikami o  zmiennej szerokości 7- 7, 5 m i jednym 
skrzyżowaniem. Koszt inwestycji: 970 000 zł. Inwestycja powinna 
zakończyć się w 2015 r.

3. Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej. 
Koszt inwestycji: 3 490 000 zł. Inwestycja będzie realizowana w 
latach:2015-2016 . 

4. Przebudowa ul. Żabiej oraz wykonanie drogi dojazdowej do Ze-
społu Szkół Integracyjnych nr 4. Koszt inwestycji: 2 000 000 zł. In-
westycja będzie realizowana w latach:2015-2016 . 

5. Rozbudowa ul. Domagały obejmująca m.in. wykonanie ulicy o 
szerokości jezdni 7 m wraz z chodnikami o szerokości 2 m, kanali-
zacji opadowej i oświetlenia oraz ścieżki rowerowej. Ul. Domagały 
połączy ul. Agatową z ul. Nad Drwiną. Koszt inwestycji: 9 230 430 
zł. Inwestycja będzie realizowana w latach: 2015- 2018 .

6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej. Koszt 
inwestycji: 1 612 000 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach: 
2015- 2016 .

7.  Modernizacja parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w ra-
mach, której powstaną m.in. dwa nowe place zabaw, ścieżka 
zdrowia dla dorosłych, ścieżka edukacyjna, ścieżka rowerowa. W 
wyschniętym stawie koło placu zabaw zostanie zamontowana 
fontanna prof. Zina, która dawniej stała w Rynku Głównym w Kra-
kowie, zostanie również wyremontowana fontanna koło pałacu 
Jerzmanowskich. Powstanie nowe oświetlenie, ławeczki, mostki, 
ogrodzenie wokół stadionu KS Kolejarz- Prokocim, duża altana 
koło placu zabaw oraz toaleta. Ponadto zostaną usunięte znisz-
czone krzewy i drzewa z koryta rzeki Drwinki. W projekcie zapla-
nowano również nowe nasadzenia. Koszt inwestycji: 2 350 800 zł. 
Inwestycja będzie realizowana w latach:2015- 2016 r. 

8. Kontynuacja wykupów terenów pod budowę I etapu parku 
Drwinki na os. Kozłówek.

9. Wykonania oświetlenia parku Aleksandry.

10. Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 15 ul. Rydygiera 20. Koszt inwestycji: 5 246 000 zł. Inwestycja 
będzie realizowana w latach: 2015- 2017 . 

11.  Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr. 61 przy ul. 
Popławskiego. W ramach inwestycji zostanie wybudowane boisko 
wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, bieżnia lekkoatletyczna oraz 
skocznia w dal. Koszt inwestycji: 1 300 000 zł. Planowane zakoń-
czenie prac w 2015 r. 

12.  Modernizacja boisk  przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. We-
igla . Inwestycja zostanie zrealizowana w 2015 r. 

13. Budowy Centrum Sportu i Rekreacji na os. Kozłówek. Koszt in-
westycji:  15 300 000 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach: 
2015- 2020 . 

14. Budowa boiska treningowego dla Klubu Sportowego Bieżano-
wianka. Koszt inwestycji: ok. 800 000 zł. Inwestycja będzie reali-
zowana  w 2015 r. 

15. Budowa boiska treningowego dla Klubu Sportowego Kolejarz- 
Prokocim w parku Jerzmanowskich. Koszt: ok. 600 000 zł. Inwe-
stycja będzie realizowana w latach:2015 – 2016.

16. Wykonanie termomodernizacji budynku Młodzieżowego Domu 
Kultury przy ul. Na Wrzosach.  Inwestycja będzie  wykonana 
w 2015 r.

17.  Zakończenie budowy zbiornika retencyjnego ,,Bieżanów” na rze-
ce Serafie w Starym Bieżanowie. Budowany na 7–hektarowym 
obszarze zbiornik retencyjny będzie mieć 130 tys. metrów sze-
ściennych pojemności. Będzie pierwszym, a zarazem najwięk-
szym z pięciu zbiorników, które mają zabezpieczać przed wyle-
waniem Serafy. Wartość całego projektu wynosi ponad 23 mln zł, 
z czego ok. 18 mln zł pochodzi ze środków unijnych. 

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
Grażyna Fijałkowska 
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KOLEJARZ PROKOCIM Kraków

 Z okazji uchwalenia Konstytuacji 3 maja na boisku przy ul. Jerzma-

nowskiego odbył się turniej piłkarski. Wzięły w nich udział drużyny orli-

ków Kolejarz Prokocim, Cracovii, Baszty oraz Szkółki Piłkarskiej Trzciana 

2008.

 W lutym odbyło sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków i 

sympatyków Kolejarz Prokocim. W jego trakcie na kolejną kadencję wy-

brany został prezes Józef Małecki. W skład zarz ądu klubu weszli także 

Bogusław Bułat, Piotr Fąfara, Grażyna Fijałkowska, Grzegorz Kmita, Alek-

sander Kucabiński, Robert Moskal, Konrad Spryńca i Janusz Zapała.

 Piłkarscy juniorzy starsi Kolejarza Prokocim wicemistrzami Krakowa. 

Drużyna młodych zawodników z Prokocimia pod wodzą trenera Rober-

ta Oczkosia została pokonana tylko przez zwycięzców rozrywek zespół 

Kmity Zabierzów.

Ostatnie wyniki i najbliższy terminarz I drużyny Kolejarza Prokocim:

Prokocim Kraków - Podgórze Kraków  0-0

Zjednoczeni Branice - Prokocim Kraków  4-3

Prokocim Kraków - KS Borek Kraków  2-2

Piast Wołowice  - Prokocim Kraków 24 maja

Prokocim Kraków - Skawinka Skawina  30 maja

Liszczanka Liszki - Prokocim Kraków  6/7 czerwca

Prokocim Kraków - Lotnik Kryspinów  13 czerwca

Tabela liga okręgowa (gr. Kraków II)

1. Skawinka Skawina  19  43  13  4  2  38-17 

2. Kaszowianka Kaszów  19  41  13  2  4  56-25 

3. Sokół Kocmyrzów  20  37  11  4  5  54-35 

4. Podgórze Kraków  20  31  8  7  5  41-30 

5. Prokocim Kraków  19  31  9  4  6  25-27 

6. Garbarnia II Kraków  19  28  8  4  7  43-27 

7. Piast Wołowice  19  28  8  4  7  30-33 

8. Zjednoczeni Branice  20  24  7  3  10 24-35

9. AP 2011 Zabierzów  20  24  6  6  8  22-28 

10.Lotnik Kryspinów  20  19  5  4  11 18-34 

11.KS Borek Kraków  19  18  4  6  9  27-36 

12.Liszczanka Liszki  19  15  4  3  12 26-49 

13.Pozowianka Pozowice  19  12  3  3  13 19-47 

 Będziemy „Grać w zielone”. Wychodząc naprzeciw modzie na upra-
wianie sportu, ale przede wszystkim w trosce o zdrowie mieszkańców, 
Rada Dzielnicy XII wystąpiła do ZIKiT o opracowanie w 2015 roku sto-
sownej dokumentacji  pozwalającej na wybudowanie i włączenie ist-

niejących tras rowerowych , tworząc tzw. ZIELONY PIERŚCIEŃ. Obok 
tras rowerowych przebiegałaby pieszo – bieżnia, co w całości dawałoby  
możliwość szerokiego zakresu rekreacji. Zielony Pierścień połączyłby 
wszystkie enklawy naszej dzielnicy.

BIEŻANOWIANKA Kraków

 Pod koniec kwietnia podczas Turnieju Zapaśniczego im. Władysława 

Ruska odbywającego się w Myślenicach, reprezentant Bieżanowianki Ad-

rian Danielski zdobył brązowy medal w kategorii kadetów.

 Również w kwietniu odbyło się walne zebranie członków KS Bieżano-

wianka. Jego uczestnicy wybrali nowy zarząd klubu. Na jego czele stanął 

Mirosław Boryczko. Członkami zarządu zostali: Piotr Budzyń, Paweł Ga-

szyński, Jerzy Jamróz, Rafał Jońca, Zbigniew Kożuch,  Jacek Małek, Elżbieta 

Matykiewicz, Anna Mroczek, Leszek Poszeluźny i Marek Witek.

 W roku 2015 Klub Sportowy Bieżanowianka obchodzi 90. rocznicę 

założenia. W związku z tym  planowana jest organizacja imprez uświetnia-

jących to wydarzenie. Patronat nad obchodami zapewnił objąć Prezydent 

Krakowa Jacek Majchrowski.

Ostatnie wyniki i najbliższy terminarz I drużyny Bieżanowianki:

Bieżanowianka Kraków - Bratniak Kraków  1-2

Błękitni II Modlnica - Bieżanowianka Kraków  2-3

Bieżanowianka Kraków - Bronowicki KS Kraków  0-1

Wisła Rząska - Bieżanowianka Kraków (23/24 V)

Bieżanowianka Kraków - Topór Aleksandrowice (30/31 VI)

Potok Więckowice - Bieżanowianka Kraków (6/7 VI)

Bieżanowianka Kraków - Polonia Więcławice (13/14 VI)

Tabela B-klasa (gr. Kraków II)

1. JKS Zelków   17  37  11-4-2  48-19

2. Bratniak Kraków   17  37  12-1-4  30-19

3. Bronowicki KS Kraków   17  35  10-5-2  41-20

4. Płomień Jerzmanowice   17  32  9-5-3 32-17

5. Potok Więckowice  17  31  9-4-4 45-28

6. Wisła Rząska   17  22  7-1-9  31-41

7. Błękitni II Modlnica  17  21  6-3-8  28-45

8. Bieżanowianka Kraków   17  20  6-2-9  17-27

9. Orlęta Rudawa   17  17  5-2-10  37-45 

10.Polonia Kraków   17  16  4-4-9  29-38 

11.Topór Aleksandrowice   17  13  4-1-12  30-41 

12.Polonia Więcławice   17  9  3-0-14  18-46 

KRONIKA SPORTOWA DZIELNICY XII
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 Bieżanów wyróżnia się przede wszystkim  
dwoma ważnymi wydarzeniami. Był nim pro-
test głodowy ponad 370 osób, prowadzony od 
19 lutego do 31 sierpnia 1985 roku oraz 6 - letni 
pobyt w Parafii Narodzenia NMP niezłomne-
go i  heroicznego kapłana ks. kanonika Adolfa 
Chojnackiego. Dziś mamy inną Polskę, suweren-
ną. Walczyły o nią pokolenia Polaków w czasie 
zaborów, potem AK i Żołnierze Wyklęci, ludzie 
Solidarności i cała demokratyczna opozycja. 
Przed 30 laty Ci ludzie głodowali, bo chcieli 
wolnej Polski. Stanęli w obronie Kościoła i kapła-
nów, w obronie wolności i praw obywatelskich, 
przeciw przymusowej emigracji, o uwolnienie 
więźniów sumienia. Ta kropla wraz z wieloma in-

 SP nr 24 im. w Krakowie przy ul. Aleksandry 17, jako jedyna publicz-
na szkoła podstawowa z Krakowa bierze udział w międzynarodowym 
projekcie Erasmus +. Projekt w którym uczestniczymy nosi nazwę „No-
woczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” i ma na celu doskonalenie 
znajomości języka angielskiego przez nauczycieli, poznanie nowocze-
snych metod uczenia i innowacyjnych form doskonalenia.
 To wyjątkowa okazja umożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętno-
ści niezbędnych do twórczego zarządzania szkołą przez wprowadzenie 
innowacyjnych programów nauczania, zaangażowanie szkoły w mię-
dzynarodowe projekty zarówno na poziomie nauczycieli jak i uczniów 
oraz wzbogacenie wiedzy o marketingu i promocji placówki. Indywidu-
alne doświadczenie zdobyte przez uczestników projektu będzie miało 
przełożenie na jeszcze bardziej efektywną pracę z uczniami oraz całym 
środowiskiem szkolnym, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości 
nauczania w szkole.
 W projekcie Erasmus+ bierze udział dwunastu nauczycieli róż-
nych specjalności. Pierwsza grupa składająca się z sześciu nauczycieli w 
dniach 02.03. – 13.03.15 r. uczestniczyła w kursie Bi – Component Junior 
w Bournmouth oraz Margate w Wielkiej Brytanii. Przez pierwszy tydzień 
nauczyciele podnosili swoje kompetencje językowe w szkole języka 
angielskiego, natomiast drugi tydzień spędzili w angielskich szkołach 
podstawowych. Tam obserwowali pracę nauczycieli, uczestniczyli w za-
jęciach i prowadzili lekcje. Do szkoły nauczyciele powrócili z  nowymi 
pomysłami, a zdobyte przez nich doświadczenie i wyniki obserwacji są 
przekazywane pozostałym członkom grona pedagogicznego. 
 W głowach zrodziły się pomysły na dalszy rozwój szkoły. W planach 
na najbliższe lata – szereg innowacyjnych zmian, które pozwolą reali-
zować edukację globalną, wielokulturową otwartą na Polskę, Europę 
i świat. 

„Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”
– projekt Erasmus + w Szkole Podstawowej nr 24 w Krakowie

 Wyjazd grupy nauczycieli do Anglii był doskonałą okazją do nowa-
torskiego spojrzenia przez nich na metodykę nauczania, poszerzenia 
swoich horyzontów, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz 
nawiązania współpracy międzynarodowej między szkołami. Kolejni na-
uczyciele biorący udział w projekcie wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii już 
w kwietniu, lipcu i sierpniu. 
Nauczyciele SP 24: 

A. Gałązka, K. Kuklewicz, P. Magiera, M. Stempak

Sukces konferencji 30. Rocznicy protestu głodowego
nymi drążyła skałę, mur runął. 
Jesteśmy wolnym narodem! 
Niestety, nie wszystko prze-
biega w Polsce tak, jak wy-
marzyli sobie uczestnicy gło-
dówki sprzed lat. Wolność nie 
jest nam dana raz na zawsze! 
Jak mówił święty Jan Paweł II, 
o nią zawsze trzeba walczyć 
i zabiegać.
 Wiele haseł z modlitwy 
głodujących nie straciło na 
aktualności. Tylko zapał jak-
by inny, rozmyta hierarchia 
wartości, relatywizm na wielu 

płaszczyznach. 
Najważniejsze słowa w naszym 
polskim języku są pomijane. 
Wspominali o nich uczestnicy 
głodówki, których przyjechało do 
Krakowa ponad 50 osób. Padały 
pytania, czy dziś protest głodowy 
były możliwy? Czy ta historyczna 
spuścizna ma wartość dla przy-
szłych pokoleń. Jak przekonać lu-
dzi do patriotycznych postaw, nie 
blokować informacji, wystaw, nie 
cenzurować słów Bóg, Honor, Oj-
czyzna, Patriotyzm, Naród!
 Konferencja odbiła się 
szerokim echem w całej Polsce. 

Relacje zamieściły poczytne gazety, telewizja 
i media niezależne. Wspaniałe referaty wygło-
szone podczas pierwszego dnia będą wydane 
w postaci książki przez IPN Oddział Kraków. Za-
łącznikiem będzie płyta CD z filmowymi relacja-
mi, zdjęciami i pamiątkami z protestu. Okolicz-
nościową, towarzyszącą konferencji wystawę 
odwiedziło wiele osób. Z pewnością będzie ona 
pokazana w innych miejscowościach, udostęp-
niana przez Stowarzyszenie Patriotyczne im ks. 
Adolfa Chojnackiego ( SPACH), właściciela zbio-
ru. Od 19 lutego w kościele mamy także nową 
tablicę, pamiątkę katastrofy smoleńskiej.
 Przepiękną oprawę miała uroczysta Msza 
Święta. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił 
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ks. Ryszard Umański , także uczestnik głodów-
ki sprzed lat. W Eucharystię wprowadził nas 
pieśniami patriotycznymi chór z Morawicy. 
Głodujący ofiarowali Parafii piękny ornat z wi-
zerunkiem patrona Solidarności, bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki. Byli także współfundatorami tablicy 
SMOLEŃSK 2010. Po Mszy  wysłuchaliśmy pięk-
nego koncertu bardów Solidarności, Andrzeja 
Kołakowskiego i Stanisława Markowskiego.
 Drugi dzień konferencji oprócz elementu 
wspomnieniowego i dyskusji miał także ele-
ment duchowy, modlitewny (historyczna modli-
twa głodujących, droga krzyżowa ).
 Czytelników gazetki zachęcam do ogląda-
nia zdjęć i nagrań filmowych zrealizowanych 
podczas konferencji. To piękna i bardzo warto-
ściowa pamiątka po obchodach 30 -letniej rocz-
nicy Protestu Głodowego w Bieżanowie. Doku-
mentację wykonał pan Józef Wieczorek https://
wkrakowie2015.wordpress.com/.  To co zostało 
utrwalone jest trwałym śladem z naszej historii. 
Zapamiętałem na całe życie, że najtrudniejszy 
był los opozycji z małych miasteczek i wsi. Nie 
mieli za sobą podziemnych struktur, prawników, 
załóg zakładów pracy. Ponosili ofiarę nieporów-
nywanie większą, cierpieli z całymi rodzinami. 
Oni dziś nie są na świeczniku, właściwie zapo-
mnieliśmy o Nich. 

Zdjęcie i tekst  Stanisław Kumon
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Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”
Nowy Prokocim:
 Sklep Rarytas ul. Ściegiennego
 Przychodnia ul. Teligi 8
 SM Nowy Prokocim ul. Kurcza-
ba 25
 Kościół pw. Miłosierdzia Bo-
żego
 Punkt Totolotka Plac Targowy
 Kiosk Trafica ul. Teligi 1
 Boisko Orlik ul. Jerzmanow-
skiego 4
 Firma MJM ul. Teligi 34D
 Basen ul. Kurczaba 29
 KRD Dyliniarnia ul. Wallenroda 
55/56
 Sklep spożywczy ul. Republiki 
Korczakowskiej 11

Prokocim i Kozłówek:
 Sklep Lewiatan na Rynku Pro-
kocimiskim
 SM Na Kozłówce ul. Spółdzielców
 Kaplica OO. Augustianów
 Bibliotek ul. Spółdzielców

 Przychodnia ul. Na Kozłówce
 Wypożyczalnia DVD Tip Top
 Stowarzyszenie Siemacha ul.Na Ko-
złówce

Bieżanów:
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
EDEN
 Przychodnia ul. Popiełuszki
 Sklep ul. Pruszyńskiego
 Sklep ul. Złocieniowa
 Dwór Czeczów
 Auto Robot System ul. Mała Góra 56
 Sklep Planeta ul. Łaczka
 Sklep przy Skwerze 800 lecia Bieża-
nowa
 Sklep Jawor
 Market Kefirek
 Zakład fryzjerski ul. Stacyjna

Nowy Bieżanów:
 Kościół pw. Najświętszej Rodziny
 Kiosk na deptaku ul. Aleksandry
 Przychodnia ul. Heleny

 Dom Kultury SM Nowy Bie-
żanów
 Kiosk przy deptaku (obok 
marketu Biedronka)
 Kiosk ul. Mała Góra 16
 Kiosk ul. Aleksandry 23
 Samorządowe Przedszkole 
nr 176

Złocień:
 SM Śnieżka
 Przychodnia
 Sklepy osiedlowe

Rżąka:
 Mini market Oleńka
 Sklep Kak
 Zakład fryzjerski Anna
 Kościół pw. Najświętszej 
Maryji Panny
 Zespół Szkół nr 15
 Sklep Zielony Smok
 Sklep ABC
 Avita ul. Schweitzera 13

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

XXII DNI BIEŻANOWA

 Tegoroczne Dni Bieżanowa będą miały miejsce  14 czerwca.   Jak co roku 
weźmie w nich udział liczna reprezentacja dzieci ze szkół  i przedszkoli Dziel-
nicy. Będą spektakle,  występy taneczne i  recitale.  Zgłoszenia przyjmuje DK 

Dwór Czeczów,  aktywnie wspomagający Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich. KS Bieżanowianka   
zaprezentuje pokazy  zapaśnicze i gimnastyczne  
oraz poprowadzi Turniej Dzikich Drużyn. Atrak-
cją dla dzieci będą warsztaty  naukowe. Na czte-
rech stanowiskach  będą mogły uczestniczyć 
w  doświadczeniach z  wodą, optyką, elektrycz-
nością i mechaniką . Zapowiedziały swój występ 
Bieżanowski Trubadurki.  Spodziewane są wystę-

py  grup działający w DK Dwór Czechów ( balet,  cheerleaderki) . Zaprezentują 
się harcerze ze szczepu „Uroczysko”.  Spodziewamy się pokazów kulinarnych 
z udziałem słynnej bieżanowskiej restauracji i pizzerni  „Magillo”. 
 Na estradzie  wystąpi kilka zespołów m innymi  Abba coover band .  Trwają 
zapisy do sobotnich uroczystości „ Jubileuszu małżeństw 25 i 50 latków”. Nie-
dzielne obchody rozpoczniemy Mszą  św.  o godzinie 11.  Przypadająca w tym 
roku 30 rocznica  „Protestu głodowego”  jest  okazją do przypomnienia tych 
czasów  pamiątkami z głodówki  i  wystawą „Znaczki pocztowe  i koperty stanu 
wojennego” .   Gwiazdą  wieczoru będzie Andrzej Kołakowski  - bard  Solidarno-
ści z Gdańska. 
 Na boiskach  Szkoły  Podstawowej Nr 124  przy ulicy Weigla  2  oprócz 
estrady zagoszczą karuzele, zamki dmuchane, będzie wata cukrowa, ciastka, 
lody , kawa, herbata, mała loteria- każdy los wygrywa, pamiątkowe podkoszul-
ki, zabawy i konkursy dla dzieci. 
 Na dobrą integracyjną i rodzinną imprezę, zakupy  w licznych stoiskach 
handlowych,  degustacje,  zabawy dziecięce, koncerty   zapraszamy nie tylko 
Dzielnicę XII,  ale wszystkich  mieszkańców Krakowa. 
 Parking dla gości przy ośrodku zdrowia ul J.Popiełuszki 40 oraz przy ko-
ściele Narodzenia NMP ul J.Popiełuszki 35. Dojazd  autobusem 133 lub tram-
wajem  do pętli   w N. Bieżanowie i 10 minut pieszo do Bieżanowa.

Stanisław Kumon 

 

Najważniejsze wydarzenia
związane z Dniami Prokocimia

odbywać się będą
w sobotę i w niedzielę

20-21 czerwca. 

Głosowanie na projekty
do budżetu obywatelskiego

 Od 20 do 28 czerwca odbywa się głosowanie na  pro-
jekty budżetu obywatelskiego. Głosować będzie można  za 
pomocą elektronicznego formularza, który udostępniony 
zostanie na stronie internetowej www.budzet.krakow.pl. Od-
dając głosw formie elektronicznej nie trzeba drukować karty 
ani odwiedzać punktu do głosowania. Można zagłosować też 
osobiście w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic lub punktach 
głosowania.
 Listę projektów na które będzie można głosować, posta-
ramy się podać w następnym numerze oraz na stronie inter-
netowej.

,,Bieg po Zdrowie”

 W sobotę 13 Czerwca  przy XV LO w Krakowie odbędzie 
się trzeci już ,,Bieg po Zdrowie”. Będzie to pierwsza impreza 
w ramach Dni Prokocimia. Organizatorami jest XV LO z part-
nerstwem Rady Dzielnicy XII  i Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” . 
Całą impreza będzie miała cel charytatywny. Dokładne infor-
macje zostaną podane na stronie internetowej. 

Wydarzy się...


