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Dnia 27 Kwietnia br. o godzinie dwunastej ksiądz kardynał
Macharski, prezydent Majchrowski dokonali uroczystego otwarcia
nowego basenu przy ulicy Kurczaba 29. Na otwarcie stawiło się
wielu zaproszonych gości. Basenem będzie zarządzało stowarzy-
szenie „Siemacha” Wszyscy mamy nadzieję , że basen będzie
służył nam wszystkim i będzie promował zdrowy styl życia i rozwój
kultury fizycznej.

Święcenie pokarmów

W Wielką Sobotę, już po raz trzeci w ponad 90-letniej historii
Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim, na stadionie klubowym
w Parku Jerzmanowskich odbyło się wielkanocne świecenie pokar-
mów. Na zaproszenie Zarządu Klubu Sportowego Kolejarz Proko-
cim wśród uczestników uroczystości obok zawodników i ich

najbliższych, mieszkańców Prokocimia i Bieżanowa, przedstawicieli
placówek i organizacji oświatowych i kulturalnych, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, radnych
Dzielnicy XII, obecni byli: Zbigniew Lach – członek Zarządu PZPN, Grażyna Fijałkowska-radna Miasta Kra-
kowa, Franciszek Kostrzewa – Prezes PKP CARGO Serwis, Paweł Lempard – Dyrektor basenu przy ul.
Kurczaba, Edward Iwański – Prezes PPN Kraków, Zbigniew Kożuch – Przewodniczący Rady Dzielnicy XII,
Zygmunt Szewczyk – Prezes K.S. „Bieżanowianka”, Zbigniew Mieszkowski – były menager Szkółki Piłkar-
skiej T.S. „Wisła” Kraków, Jerzy Piotrowski – były reprezentant Polski, zawodnik Prokocimia, Legii War-
szawa, Wisły Kraków. Uroczystego świecenia pokarmów dokonał tradycyjnie O. Jan Biernat – Prowincjał
Polskiej Prowincji Św. Augustyna. W trakcie uroczystości Prezes Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przy-
jaciele” – Pan Mieczysław Lasota przekazał dla klubu sprzęt sportowy w postaci 4 bramek do gry w piłkę
nożną, natomiast Pan Zbigniew Lach ufundował gadżety z logo PZPN. W uroczystości wzięło udział pra-
wie 200 osób, a organizatorzy zapraszali już na przyszłoroczne święcenie pokarmów, które na stałe wpi-
sało się do kalendarza imprez organizowanych na terenie dzielnicy XII Bieżanów Prokocim. 

Finały lig w ramach programu 
„Bezpieczny Kraków”.

20 kwietnia 2012r w zespole szkół samorządowych na osiedlu
Rżąka odbyły się finały piłki nożnej halowej chłopców oraz koszy-
kówki dziewcząt szkół podstawowych Dzielnicy XII Miasta Krakowa.
Ligi rozgrywane były w cyklu jesień-wiosna w ramach programu
prewencyjnego „Bezpieczny Kraków”. W lidze koszykówki dziew -

cząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 157, drugie miejsce Sz.P.
nr 123, trzecie Sz.P. nr 41. W rozgrywkach ligi piłki nożnej halowej chłopców zwyciężyła Sz.P. nr 24, dru-
gie miejsce Sz. P. nr 123, trzecie Sz.P. nr 157. Rozgrywki zostały sprawnie przeprowadzone dzięki za-
angażowaniu nauczycieli W-F oraz Zespołu Koordynacyjnego Dzielnicy XII. Natomiast dzięki otrzymanej
dotacji z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa szkoły otrzymały
nagrody oraz puchary i dyplomy.

Mieczysław Lasota

Dzień otwarty w „Lajkoniku”

„Nasze przedszkole kultywuje tradycje regionu krakow-
skiego. Każdemu dziecku tworzymy warunki do wszechstronnego
rozwoju”.

Jak co roku, w drugą sobotę marca, w Przedszkolu „Lajkonik”
odbył się Dzień Otwarty. Propozycja spotkania skierowana została

do dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczą próg
przedszkola oraz do ich Rodziców. W spotkaniu uczestniczyły także nasze przedszkolaki, które swoją
obecnością, wspólną zabawą i pokazem tańca towarzyskiego zachęciły młodszych kolegów i koleżanki
do aktywnego udziału w proponowanych zajęciach. Dzieci obejrzały pokaz tańca towarzyskiego,
uczestniczyły w zabawie plastycznej „Strojenie Pani Wiosny”, w zabawach wiosennych w kąciku przy-
rody, wzięły udział w zabawach muzyczno – ruchowych, a także obejrzały teatrzyk pt. „Złota rybka”.
W tym czasie Rodzice mieli możliwość zasięgnąć informacji dotyczących oferty i zasad funkcjonowa-
nia Przedszkola nr 87 „Lajkonik”. Mamy nadzieję, że te chwile spędzone w naszym przedszkolu, po-
zwolą naszym nowym wychowankom śmielej wkroczyć w nasze progi, a Rodzicom dokonać
właściwego wyboru przedszkola dla swojej pociechy. Serdecznie zapraszamy!

Elżbieta Bielak
Katarzyna Pelczar-Mamel

Wydarzyło się…
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1. Sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru PROKOCIM – BIEŻANOWSKA
Granice planu obejmują tereny północnego Prokocimia, wchodzącego

w skład Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Tereny te usytuowane są pomię-
dzy ulicą Bieżanowską a linią kolejową Kraków – Tarnów, na odcinku od
ulicy Gierymskich do cmentarza komunalnego Prokocim. Jest to rejon
przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności,
w głównej mierze budownictwa jednorodzinnego. Ze względu jednak na
istniejące rezerwy terenów niezabudowanych oraz kontekst przestrzenny
w postaci nieodległych osiedli wielorodzinnych z wysoką, 11-kondygna-
cyjną zabudową, istnieje zagrożenie, że chaotyczne zainwestowanie reali-
zowane w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych zaburzy ład
przestrzenny i doprowadzi do nadmiernej intensyfikacji zabudowy nie-
zgodnej z charakterem osiedla. Polityka przestrzenna Miasta zawarta w Stu-
dium przewiduje w tym rejonie kontynuację istniejących form
zagospodarowania i jedynie plan miejscowy może zapewnić realizację tych
zamierzeń. Na terenie boiska sportowego Kolejarz- Prokocim zostanie za-
chowana obecna funkcja.

2. Przedszkole na os. Rżąka 
Inwestycja o którą od kilku lat starają się radni Dzielnicy XII i radni

miasta z naszej dzielnicy; Rozbudowa budynku szkoły o część zawierającą
przedszkole wraz z parkingiem przy ul. Rydygiera 20 na os. Rżące otrzymała
zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Jest szansa że in-
westycja rozpocznie się w przyszłym roku.

3. Aukcja charytatywna na rzecz Stypendium edukacyjnego im. Erazma
i Anny Jerzmanowskich dla uzdolnionej młodzieży z Prokocimia. 
W dniu 20 kwietnia w holu kamiennym Urzędu Miasta Krakowa, od-

była się aukcja części prac plastycznych krakowskich twórców przekazanych
na rzecz stypendium edukacyjnego dla młodzieży z Prokocimia. Ponieważ
prac wpłynęło bardzo dużo około 70, aukcja pozostałych prac odbędzie się
w niedziele 3 czerwca w Starym Prokocimiu obok kościoła rektoralnego pw.
św. Mikołaja z Tole	no przy ul. Górników. Prace przeznaczone na aukcję bę-
dzie można zobaczyć 27 maja w pałacu Jerzmanowskich, oraz na stronach
Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia i Klubu Sportowego Kolejarz- Prokocim.
Wszystkie środki finansowe uzyskane z aukcji będą przeznaczone na 2 sty-
pendia dla uzdolnionej młodzieży z Prokocimia. 

Stypendium zostało przyznane po raz pierwszy w roku 2011 podczas
Dni Prokocimia. Otrzymał je Krys	an Figiel uczeń Szkoły Muzycznej II stop-
nia, wybitnie uzdolniony wiolonczelista.

Mimo że stypendium przyznawane jest dopiero drugi raz, znalazło
uznanie wśród mieszkańców Prokocimia i Krakowa, o czym świadczy ilość
prac plastycznych przekazanych na ten cel. Oprócz prac uznanych twór-
ców, znalazły się prace studentów Akademii Sztuk Pięknych, twórców nie-
profesjonalnych, oraz prace plastyczne młodzieży z Domu Kultury im.
Gałczyńskiego. 

Pomysłodawcami stypendium jest Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia
im. E i A. Jerzmanowskich, Zakon OO Augus	anów, oraz Młodzieżowy Dom
Kultury im. Gałczyńskiego. Akcję charytatywną wspiera Rada Dzielnicy XII,
oraz Klub Sportowy Kolejarz – Prokocim. Patronat nad akcją objął prezy-
dent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, który wręczy stypendium
w czerwcu podczas Dni Prokocimia. Regulamin stypendium znajduje się na
stronach internetowych MDK im. Gałczyńskiego, Rady Dzielnicy XII, oraz
Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia. 

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII
Grażyna Fijałkowska

WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

Wydarzyło się…

Pani dyr. Teresa Grzybowska, rozpoczyna aukcję

Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty, Błogosławiony Janie Pawle II
W siódmą rocznicę śmierci błogo sła wionego Jana Pawła II odbył się

już po raz szósty konkurs recytatorski „Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty”,
który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Kato lickich EDEN
w Krakowie-Bieżanowie. Konkurs pozwolił na realizację marzeń artystycz-
nych dzieci, pomagając w odkrywaniu zdolności i wrażliwości na otaczający
świat, pozwolił zbliżyć się do Wielkiego Polaka-jakim jest niewątpliwie

błogosławiony Jan Paweł II. Jury konkursu w skład, którego weszły: Anna
Leszczyńska-Lenda (prezes SRK), Barbara Kumon i Marta Biernat (nauczy-
cielki SP 124) przyznało następujące nagrody: w kategorii klas I-III pierwsze
miejsce zajął Bartosz Godula, drugie Jakub Godula, trzecie Joanna Kotarba,
a wyróżnienie Filip Gastoł. W kategorii klas IV-VI przyznano dwa pierwsze
miej sca Annie Lewińskiej i Aleksandrze Wiśniewskiej, dwa drugie Marci-

nowi Potocz nemu
i Agnieszce Wiśniew-
skiej, trzecie Zuzannie
Goduli i trzy wyróżnie-
nia  Jackowi Nawro-
towi, Karolinie
Sąsiadek i Julii Wołek.
Laureaci, uczniowie
Szkoły Podstawowej
nr 124, otrzymali dy-
plomy i piękne albumy
poświęcone Janowi
Pa wło wi II. Pozostali
uczestnicy konkursu

otrzymali drobne upominki. W tym konkursie nie było przegranych, po pro-
stu wszyscy wygrali. Każdemu należy się nagroda za chęci, odwagę i wy-
siłek. Gratulujemy!!!

tekst:Marta Biernat
fot: Stanisław Kumon
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A jak ARTYSTYCZNE KLASY I A, II A, IIIA autorski program z warsztatami:
kultura żywego słowa
ARTYSTYCZNO-LITERACKIE SUKCESY 
– wyróżnienie w Małopolskim Konkursie Literacko-Recytatorskim

o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – Angelika Graczyk IIA
– wyróżnienie w krakowskim konkursie literackim na wiersz o Krakowie

– Paulina Kalisz II A – ubiegłoroczna laureatka MIEDZYNARODOWEGO
KONKURSU – Polak to brzmi dumnie – Białystok 2011

B jak BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO KLASY (autorski program realizo-
wany we współpracy z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną) – w pro-
gramie podstawy pierwsze pomocy, zajęcia z funkcjonariuszami służb
mundurowych, wspinaczka na skałkach, tyrolka 
C jak CERTYFIKAT BEZPIECZNA SZKOŁA
CHARYTATYWNE AKCJE:
– szlachetna paczka
– koncert na rzecz żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach poza

granicami kraju 
CHÓR SZKOLNY
– I nagroda w Dzielnicowym Koncercie Kolęd - Konrad Chlebda II A
– III miejsce w Małopolskim Przeglądzie Piosenki Europejskiej – Konrad

Chlebda II A 
CHOREOGRAFIA – sztuka komponowania poloneza studniówkowego –
kl. III LO
CODZIENNA ŻMUDNA PRACA
D jak DZIEŃ MATKI – zaproszenia na premiery Teatru VIRTUS VERBUM
i warsztaty artystyczne MAMO BAW SIĘ RAZEM Z NAMI
DZIEŃ OJCA – zaproszenia na rozgrywki sportowe: OJCOWIE – SYNOWIE
DZIEŃ NAUCZYCIELA – życzenia, życzenia… 
DZIEŃ OTWATY: G 30 i XXV LO – 19.IV. 2012 od 15.30 do 17.30
E jak EKOLOGICZNO-TURYSTYCZNE klasy IIB, IIIB
ELIMINACJE do Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego z udziałem na-
szych uczniów – Paulina Konieczna I A XXV LO
ESTRADA Familiadowa przy XXV LO a na niej prezentacje młodzieżowych
EFEKTOWNE EKOLOGICZNE DRZEWO – stanowiło dekorację holu głównego
F jak FAMILIADA Tor 2011 coroczne święto osiedla Nowy Bieżanów, któ-
rego współorganizatorem i gospodarzem było XXV LO i G 30
FUTBOL, FUTBOL – etiuda sceniczna autorstwa II A upadek Angi „ efek-
towny element choreograficzny na estradzie familiadowej”
G jak GALERIA Teatru Virtus Verbum – ekspozycja plakatu – parter XXV LO
GOŚCIE OCZEKIWANI:
– absolwenci XXV LO – obecnie studenci krakowskich uniwersytetów,

szkół policealnych i wyższych, ludzie różnych profesji
– niemieccy uczniowie z wychowawcami – projekt realizowany z XXV LO
H jak HISTORIA – wystawa w 30 rocznicę stanu wojennego: Multimedialny mur
I jak INAUGURACJA roku szkolnego 2011/2012 – plac apelowy
INICJATYWA UCZNIOWSKA: Program wsparcia żołnierzy rannych i po-
szkodowanych w misjach zagranicznych – SERCA NA FRONCIE
J jak JĘZYK ROSYJSKI – laureat olimpiady 
K jak KLASYFIKACJA okresowa, podsumowująca wysiłek uczniów od wrześ-
nia 2011 do czerwca 2012
KOMPETENCJE – egzaminy gimnazjalne 
KONFERENCJA PRASOWA z dziennikarzem Marcinem Ogdowskim repor-
terem wojny w Afganistanie i autorem książki Z Afganistanu.pl. Alfabet pol-
skiej misji.
KONKURS KOLĘD i PASTORAŁEK dzielnicowa uroczystość w ZSO nr12
L jak LALKA
– szkolny test wiedzy z lektury, jako przygotowanie licealistów do kon-

kursu Angelika Graczyk II A XXV LO – laureatka eliminacji rejonowych,
kwalifikacja do finału Małopolskiego Konkursu Czytelniczego

Ł jak ŁACIŃSKA nazwa Szkolnego Teatru VIRTUS-VERBUM świętującego
swoje sukcesy na deskach TEATRU GROTESKA, Teatru im. J. SŁOWACKIEGO,
na scenach CM SOLVAY i DK im. DR. H. JORDANA, DK im. A BURSY podczas
małopolskich teatralnych festiwali, konkursów młodzieżowych i tournee
do Wiednia, Wrocławia, Gdańska… i Białegostoku.
M jak MAM TALENT – uczniowskie i nauczycielskie pasje i zainteresowania 

– szkolny konkurs z wielkimi nagrodami 
MARCOWE IGRCE ze szkolnym Teatrem VIRTUS VERBUM 
MIKOŁAJOWE PREZENTY – radość obdarowywania
MONITORING SZKOLNY – bezpieczna szkoła
MUSZTRA REPREZENTATYWNA w wykonaniu klas wojskowych
N jak NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI:
– prezentacja widowiska słowno-muzycznego KAZANIE SKARGI przez

klasę artystyczną II A w Starym Bieżanowie
– apel poległych przygotowany przez klasę wojskową
O jak OBCHODY JUBILEUSZU XX-lecia XXV LO – Majówki z absolwentami
OBOZY SZKOLENIOWO-SPORTOWE klas mundurowych
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA – premiera szkolnego Teatru Virtus Verbum w gru-
pie starszej
P jak PARADA PATRONÓW – październikowe świętowanie 14. X. w po-
chodzie spod Wawelu – na Rynek Główny z udziałem „młodego Żerom-
skiego w Szklanym Domu” 
PINOKIO – premiera w grupie młodszej Teatru Virtus Verbum 
PRACA WOKÓŁ SYLWETKI PATRONA SZKOŁY – Wielki test wiedzy o Pa -
tronie – STEFANIE ŻEROMSKIM
PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE – XXV LO 
R jak REKRUTACJA do G nr 30 i XXV LO
ROK PIOTRA SKARGI – prezentacja żywego obrazu wg Jana Matejki, w San-
ktuarium Najświętszej Rodziny – 23.01.2011
ROZGRYWKI SPORTOWE 
– I liga siatkówki dziewcząt – LICEALIADA – 7 miejsce
– III liga siatkówki chłopców – LICEALIADA
S jak SCENARIUSZ AUTORSKIEGO (UCZNIOWSKIEGO) FILMU
SZKLANY DOM SYMBOL ŻEROMSZCZAKÓW – UCZNIÓW ZSO NR 12 
SZKOLNY KLUB SPORTOWY
– siłownia z profesjonalnym sprzętem
– sportowe sukcesy
– samoobrona w klasach bezpieczeństwa publicznego
SPORTOWA KLASA – G 30
SPRZĄTANIE ŚWIATA
STRZELNICA
STYPENDYSTKA PREZESA RADY MINISTRÓW:
– Paulina Kalisz – IIA
STYPENDYŚCI FAMILIADY Tor 2010
– Paulina Kalisz II A
– Konrad Chlebda II A
STUDNIÓWKA 2012 – szampańska zabawa w restauracji Reduta
Ś jak ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH – podniosła chwila w tradycji szkoły,
w tym roku wpisanie roty uczniowskiej w kontekst przysiąg lekarskich,
prawniczych, wojskowych, harcerskich.
ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ SAL I HOLLI jako tworzenie obrzędowości Szkoły
T jak TARGI EDUKACYJNE – promocja Szkoły
TYDZIEŃ MÓZGU – wykłady na UJ z udziałem naszej młodzieży – 12.III –
16. III.
TYDZIEŃ TEATRU 26.III. – 30.III
– prezentacje: Mam talent
– premiery spektakli Szkolnego Teatru Virtus Verbum
– konkurs Młodzieżowe Prezentacje Teatralne – DK im. H. Jordana

z udziałem Teatru Virtus Vebum 
TYDZIEŃ z SZYMBORSKĄ 16. IV. – 20.- Szymborska „pod lupą”
– przekład intersemiotyczny wybranych wierszy
U jak UCZNIOWSKIE OSIĄGNIĘCIA – nagrody w Urzędzie Miasta Krakowa:
Paulina Kalisz i Jarosław Dudnik
W jak WOJSKOWE KLASY z autorskim programem – Puchar Dowódcy 5 Ba-
talionu im. Gen. Hallera
WALENTYNKOWE SZKOLNE ŚWIĘTO
WIGILIJNE SPOTKANIA z WYCHOWAWCĄ
WYJAZDY na OBOZY do NIDZICY i do USTRZYK
WSPÓŁPRACA z RODZICAMI
Z jak ZIEMIA OBIECANA – premierowy spektakl Teatru im. J. Słowackiego
z udziałem klas artystycznych

ABECADŁO
XXV LO i G 30, czyli ZSO nr 12

Z pasji, żmudnej pracy, wysiłku nauczycieli i uczniów, współpracy rodziców, starań, zabiegów oraz twórczych
 pomysłów w roku szkolnym 2011/2012 – jubileuszowym XXV LO – powstało, kontynuowane od lat:
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Fundacja „Z uśmiechem przez życie” zajmuje się propagowaniem pro-
filaktyki nowotworów jamy ustnej. W kwietniu i w maju organizujemy
bezpłatne badania stomatologiczne pod kątem występowania nowotwo-
rów jamy ustnej.

Badania będą odbywały się:
26.05.2012 – Fabryka Uśmiechu ul.Teligi 26 B lokal 03 – Tel. 881 773 776 

7-26.05.2012 – Alfa Dental Centrum Stomatologi Estetycznej ul. Zwierzy-
niecka 26 B lok. 200 B - tel. 12 431 15 62
19.05 godz. 10-14 i 24.05 godz. 16-20 Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
Zięba ul. Pachońskiego 8A, tel. 503 161 558

Więcej informacji na naszym facebookowym evencie: h�p://www.fa-
cebook.com/events/345692465481072/

Najważniejsze zadania wskazane do realizacji z budżetu Rady Dziel-
nicy XII w okresie od stycznia 2012 r.:
– 2 200 zł na zakup szafy specjalistycznej KG-1 dla Wydziału Ruchu Dro-

gowego KMP w Krakowie;
– 4 000 zł na wydanie monografii w ramach obchodów jubileuszu

25-lecia dla ZSOI Nr 4 w Krakowie; 
– 37000 zł na zadanie pn. Remont pomieszczeń budynku klubowego

KS Kolejarz – Prokocim” oraz zaplecza sanitarno-szatniowego wraz
z wyposażeniem; 

– 13 000 zł na dofinansowanie remontów oraz zakup wyposażenia dla
Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – filie nr 1,2,14,16 oraz
Czytelnia i Wypożyczalnia znajdujące się na terenie Dzielnicy XII;

– 2 000 zł na piknik integracyjny „Witaj Smoku” organizowany przez PS
Nr 28 w Krakowie; 

– 28 000 zł na remont schodów w XV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO
nr 10) przy ul. Dygasińskiego w Krakowie; 

– 1 000 zł na przedsięwzięcia realizowane przez Młodzieżową Radę
Dzielnicy XII; 

– 1 000 zł na realizację projektu Młodzi dla Krakowa przez DK „Podgórze”; 
– 1 000 zł dla filii DK „Podgórze” – Dwór Czeczów na dofinansowanie

działalności Grupy Kabaretowej Seniorów; 

Radni rozdzielili również środki w wysokości 12 000 zł na zadanie pn.
rozbudowa monitoringu w szkołach na terenie Dzielnicy XII” w następujący
sposób: 
1. ZSO Nr 15 zakup kamer wraz z osprzętem, 1 900 zł
2. ZSOI Nr 4 zakup kamer wraz z osprzętem, 1 300 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 111 zakup kamer wraz z osprzętem, 1 300 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 124 zakup kamer wraz z osprzętem, 900 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 61 zakup kamer wraz z osprzętem, 1 300 zł
6. Szkoła Podstawowa Nr 41 zakup kamer wraz z osprzętem, 1 200 zł
7. Szkoła Podstawowa Nr 117 zakup rejestratora i kamer wraz z osprzę-

tem, 2 800 zł
8. Szkoła Podstawowa Nr 24 zakup kamer wraz z osprzętem, 1 300 zł

Najważniejsze wnioski i opinie wystosowane przez Radę Dzielnicy XII
w okresie od stycznia 2012 r.:
– pozytywna opinia dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. Budowa boiska sportowego z zagospodarowaniem terenu i bu-
dynkiem zaplecza przy ul. Lipowskiego w Krakowie;

– negatywna opinia dla warunków zabudowy inwestycji pn.: Budowa
zespołu 20 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami pod-
ziemnymi i infrastrukturą techniczną oraz budynku handlowego przy
ul. Bieżanowskiej w Krakowie; 

– wniosek do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krako-
wie o postawienie wiaty przystankowej na osiedlu Złocień; 

– wniosek do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krako-
wie o postawienie automatu biletowego z obsługą Krakowskiej Karty
Miejskiej przy przystanku autobusowym Prokocim Szpital w stronę
centrum miasta; 

– wniosek do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krako-
wie o uruchomienie usługi Telebus na osiedlu Złocień; 

– pozytywna opinia dla warunków zabudowy inwestycji pn. Budowa
ogródka jordanowskiego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy
Ks. Jerzego Popiełuszki w Krakowie; 

– negatywna opinia dla warunków zabudowy inwestycji pn. Budowa bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zjazdem i infrastrukturą
techniczną przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie; 

– negatywna opinia dla możliwości zbycia części działki o pow. ok.
0,0123 ha, położonej przy ulicy Jaglarzów celem poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiednich;

– negatywna opinia dla warunków zabudowy zamierzenia inwestycyj-
nego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudo-
wanymi garażami przy ul. Imielnej w Krakowie; negatywna opinia dla
możliwości zbycia części działek w rejonie ul. Prostej w Krakowie; 

– opinia pozytywna dla przedłużenia umowy najmu części powierzchni
dachu budynku ZSS nr 11, al. Dygasińskiego w Krakowie, firmie
 POLKOMTEL SA , w okresie od 1.07.2012 r. do 30.06.2015 r. 

W trakcie dwóch sesji nadzwyczajnych Radni debatowali nad dalszymi
losami Gimnazjum Nr 31 przy ul. Spółdzielców w Krakowie. Wyrażając ka-
tegoryczny sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Gimnazjum, zawnioskowali
do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie działań
mających na celu utworzenie na terenie osiedla Na Kozłówce Zespołu Szkół,
w skład którego wchodziłyby Gimnazjum Nr 31 i Szkoła Podstawowa nr 123. 

W związku z negatywną opinią Rady Miasta Krakowa w tej sprawie,
Radni przychylili się do wniosku, by nową placówkę, powstałą w wyniku lik-
widacji Gimnazjum Nr 31 prowadziło Towarzystwo Jezusowe Prowincji
Południowej w Krakowie. 

Opracowała Patrycja Bień

Z prac Rady Dzielnicy XII

Z uśmiechem przez życie

Tradycyjnie jak co roku z okazji Dnia Dziecka zapraszamy wszystkie
dzieci na festyn, który odbędzie się w dniu 02 czerwca 2012 r w godzi-
nach od 10,00 do 15,00 /sobota/ na obiektach Szkoły Podstawowej
nr. 117 oraz S.M. „Nowy Prokocim.” przy ulicy Kurczaba. Organizatorami
festynu są Klub Kultury „Zachęta” Spółdzielni .Mieszkaniowej. Nowy Pro-
kocim, Szkoła Podstawowa nr. 117 oraz Stowarzyszenie Nowy Prokocim
„Przyjaciele”. Dzieciom zapewniamy moc atrakcji i niespodzianek 

W imieniu Organizatorów
Mieczysław Lasota

Zapraszamy na festyn z okazji
Dnia Dziecka!
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Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich
Noblistów w Krakowie

29 maja 2012 r.
9.00 – 12.00
Program artystyczny Benefis Szkoły i film przedstawiający szkołę – pre-
zentacja dla uczniów ZSOI nr 4. Zwiedzanie przez uczniów wystaw pre-
zentujących historię i teraźniejszość szkoły.

17.00 – 19.00
• Spotkanie pracowników szkoły i absolwentów
• program artystyczny Benefis Szkoły
• prezentacja jubileuszowej publikacji i filmu prezentującego szkołę
• wieczór wspomnień i poczęstunek.

30 maja 2012 r.
10.00-13.00
Główne obchody Jubileuszu XXV-lecia Szkoły
I. Spotkanie z udziałem zaproszonych Gości
• część oficjalna – przemówienia, listy gratulacyjne
• program artystyczny Benefis Szkoły
• prezentacja jubileuszowej publikacji i filmu prezentującego szkołę
• zwiedzanie wystaw prezentujących historię i teraźniejszość szkoły 
• poczęstunek.

II. Udział uczniów w wyjściach tematycznych związanych z patronem
i historią Szkoły.

Program uroczystości
obchodów XXV-lecia Szkoły

Nazywam się Natalia Cieplińska, jestem uczennicą III klasy Gimnazjum
nr 32 imienia Polskich Noblistów w Krakowie. Moja szkoła mieści się przy ul.
Żabiej 20, stąd też nasze logo – zielona żaba pod kolorowym parasolem. Za-
cznę od tego, co wielu z Was najbardziej interesuje: wysokiego poziomu nauki
w naszej placówce – regularnie osiągamy bardzo wysokie i wysokie wyniki
egzaminów gimnazjalnych (jesteśmy na kuratoryjnej liście „szkół sukcesu”),
co roku możemy także pochwalić się osiągnięciami w konkursach przedmio-
towych – mamy wielu finalistów oraz laureatów. Dzięki temu nasi absolwenci
nie mają problemów z dostaniem się do wymarzonych szkół ponadgimnaz-
jalnych. Ponadto zdobyliśmy Certyfikat Przynależności do Krajowej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie oraz Certyfikaty Szkoły Wyróżnionej za Wychowanie
i „Szkoły z Pasją” wydane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

W mojej szkole panuje przyjazna atmosfera, uczniowie są dla siebie
mili, a nauczyciele wyrozumiali i chętni do pomocy. Jesteśmy placówką
z oddziałami integracyjnymi (klasy integracyjne są mniej liczne – do 20
osób, na lekcji jest nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający, opie-
kujący się uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych). Świetnie
wiemy więc, czym jest tolerancja i potrafimy zaopiekować się niepełnos-
prawnymi kolegami. 

Do szkoły jest dobry dojazd, zarówno tramwajem jak i autobusem.
Mamy do dyspozycji nowoczesny kompleks boisk szkolnych, z boiskiem do
piłki nożnej, koszykówki i z placem zabaw. Niedaleko szkoły usytuowany
jest Park Jerzmanowskich - często w lecie, na lekcje wychowania fizycz-
nego, wychodzimy tam, aby pobyć na świeżym powietrzu. Posiadamy rów-
nież dużą i małą salę gimnastyczną, salę fitness i siłownię. Każdy, kto lubi
sport znajdzie u nas idealne warunki do jego uprawiania! Mamy także
stołówkę ze smacznymi obiadami, gabinet pielęgniarski i stomatologiczny,
a także sklepik ze zdrową żywnością. Szkoła jest też bezpieczna – zamykana
i w pełni monitorowana.

Gimnazjum jest wyposażone w bibliotekę z czytelnią i centrum mul	-
medialnym, dwie pracownie informatyczne, kilka pracowni do nauki języków
obcych (jedna ze słuchawkami, pozostałe z tablicami mul	 medial nymi), ję-
zyka polskiego, a także fizyczną, chemiczną, matematyczną, historyczną, bio-
logiczną i geograficzną. Dzięki temu nauka staje się łatwiejsza i ciekawsza!
Ponadto nasza szkoła oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych, które pomagają nam
rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Uczestniczyliśmy też w wielu pro-

jektach edukacyjnych, w tym unijnych np. w „Azymucie Kariery Edukacyjno –
Zawodowej”, programach „DiAMEnT” i „Okno na Europę”, Młodzieżowej e-
Akademii Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. Obecnie przystępujemy do
programu COMENIUS opartego na współpracy międzynarodowej.

W naszej szkole działa aktywnie działa Koło Wolontariatu, Szkolny Klub
Przyjaciół Żonkila, Samorząd Uczniowski (jestem jego członkiem), gazetka
szkolna „Rechotka” i drużyna ZHP. W Gimnazjum można się też świetnie
bawić! Organizowane są wyjazdy za granicę, np. do Francji. Ponadto co
roku wyjeżdżamy na zielone szkoły i bierzemy udział w licznych wyciecz-
kach. Mamy także dyskoteki i zabawy, a w ramach zdrowego odżywiania
przeprowadzamy „Kolorowe Dni,” podczas których na przerwach uczniowie
sprzedają zdrową żywność, owoce, warzywa, ciasta owocowe, soki, gala-
retki… Nasza szkoła słynie również z wyjątkowego zaangażowania w liczne
akcje charytatywne.

Uczymy się dwóch języków – angielskiego i francuskiego, jesteśmy po-
dzieleni na grupy w zależności od stopnia zaawansowania. Języki obce są
w naszej szkole na bardzo wysokim poziomie – jestem w klasie z rozsze-
rzonym językiem francuskim i pomimo tego, że wcześniej nie uczyłam się
tego języka, teraz wiem, że bez problemu potrafię się porozumieć. Aby pod-
szlifować nasze umiejętności prowadzimy korespondencję z rówieśnikami
z Francji. Uczniowie są też przygotowywani do egzaminu DELF, który po-
twierdza znajomość języka na różnych poziomach.

Mówimy, że jesteśmy „Szkołą małych i dużych sukcesów”. Nauczyciele
i wychowawcy dostrzegają i doceniają tutaj nasze postępy, pomagają nam
przezwyciężać trudności, są naszymi przyjaciółmi. Mówią do nas: „To moja,
Twoja i nasza szkoła.” Bardzo chciałabym, aby w przyszłym roku szkolnym
moją szkoła stała się jednocześnie Waszą. Wiem, że wybierając Gimnazjum
nr 32 podjęłam świetną decyzję, ponieważ jednocześnie możemy odebrać
tu dobre wykształcenie i znakomicie przygotować się do egzaminów i kon-
kursów, rozwinąć swoje umiejętności i zainteresowania, a także świetnie się
bawić. Mam nadzieję, że i Wy zdecydujecie się pójść w moje ślady, a za-
pewniam – nie będziecie żałować ☺

Więcej informacji możecie uzyskać na stronie internetowej naszej
szkoły – www.zsoi4.pl

Pozdrawiam serdecznie i życzę małych i dużych sukcesów,
Natalia Cieplińska

Gimnazjum nr 32 – szkoła małych i dużych sukcesów 
z dwudziestopięcioletnią tradycją
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Kilka dni temu na Naszej Szkole zawisł baner przypominający miesz-
kańcom osiedla, że to już od 25 lat Szkoła na Żabiej kształci i wychowuje
Nasze Dzieciaki i Młodzież. 

Intensywnie przygotowujemy się do obchodów ważnego dla nas
święta. Przeglądając kroniki szkolne uznaliśmy, że 25-lecie jest dobrą okazją
do przygotowania publikacji o historii szkoły i osiągnięciach naszych
uczniów i nauczycieli. A mamy się czym chwalić: Od wielu lat zapewniamy
wysoki poziom kształcenia, a co za tym idzie wysokie wyniki sprawdzianów
i egzaminów gimnazjalnych. Mamy imponującą ilość finalistów i laureatów
konkursów przedmiotowych. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę w dużej,
jasnej i nowocześnie wyposażonej szkole. Nasi nauczyciele są świetnie wy-
kwalifikowani i przyjaźni uczniom. Dbamy szczególnie o wychowanie, zdro-
wie i bezpieczeństwo naszych uczniów - otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły
Wyróżnionej za Wychowanie, Certyfikat Szkoły z Pasją oraz Certyfikat Przy-
należności do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego
Programu Szkoły dla Zdrowia Europy. Szkoła jest monitorowana, ucznio-
wie czują się w niej bezpiecznie, a rodzice wiedzą, że ich dzieciaki są
w dobrych rękach.

Potwierdzają to wspomnienia Emilki, absolwentki 2008/09, obecnie
maturzystki II LO: „Co najbardziej utkwiło mi w pamięci z tych 9 lat? Więc
po kolei. Rozpoczęcie szkoły – siedziałam na auli z mamą, przede mną sie-
działa dziewczynka – Kasia, okazało się, że będziemy razem chodzić do
klasy. Dostaliśmy tego dnia zielone teczki z żabą i napisem „szkoła małych
i dużych sukcesów”; mam ją do dzisiaj. W klasach 1-3 co roku jeździliśmy na
zielone szkoły. Pamiętam wychowawczynię, Panią Lidię Z. i jej lekcje – gdy
pilnowała żebyśmy czytali w domu i prowadzili zeszyty ‘w grubą linię’. Co
roku wystawialiśmy różne przedstawienia, najlepiej pamiętam to o Krako-
wie, w którym grałam Wandę i które wystawialiśmy nawet w teatrze. W kla-
sach 4-6 chodziłam na kółko teatralne prowadzone przez Panią Kasię S.,
polonistkę. Pamiętam też różne rzeczy, które przygotowywałam na lekcje

techniki – sukienki dla lalek, torebki, witrażyki, modele samolotów i całe
sterty kartek papieru milimetrowego z pismem technicznym, które nigdy
nie chciało wychodzić. Pamiętam też plastykę i wydmuszki, które co roku
obklejałam wężykami z bibuły, które dla ułatwienia skręcałam za pomocą
wiertarki. Skok między podstawówką a gimnazjum był dość dużym
przeżyciem – nagle okazało się, że trzeba się uczyć dłużej niż godzinę dzien-
nie i nie jest już tak łatwo mieć średnią 5,5. Pamiętam ogrom konkursów ze
wszystkich dziedzin, przygotowania do olimpiad, a także zajęcia dodatkowe,
takie jak próby chóru. Jednym ze szczególniejszych wydarzeń był przyjazd
Hiszpanów, którzy chcieli posłuchać o szkolnictwie w Polsce. Pamiętam też
najfajniejsze zawody matematyczne – Czar Par. Co roku, podobnie jak
w podstawówce, jeździliśmy na zielone szkoły, wychodziliśmy też do kina,
teatru czy muzeum. Ostatnie wydarzenie, które pamiętam to test gimnaz-
jalny, komers, na którym otarły mnie buty i uroczyste zakończenie na sali
gimnastycznej połączone z wręczaniem dyplomów za szczególne osiągnię-
cia. Bardzo ciepło wspominam te lata, zawarłam dużo znajomości z ludźmi,
z którymi mam kontakt do dzisiaj, uważam też, że szkoła dobrze przygoto-
wała mnie do dalszej edukacji. Niektórych nauczycieli zapewne będę pa-
miętać do końca życia – za ich wytrwałość, cierpliwość i wielkie serce, które
wkładali w pracę każdego dnia.”

Odwiedzaliśmy ostatnio uczniów i rodziców w przedszkolach i szkołach
naszego osiedla, aby zachęcić do kontynuowania edukacji właśnie u nas.
Dziękujemy za miłe przyjęcie i tyle dobrych słów pod naszym adresem. 

Na koniec przytoczę fragment listu napisanego przez Natalkę, uczen-
nicę obecnej klasy III naszego Gimnazjum do młodszych kolegów: 

„…Mówimy, że jesteśmy „Szkołą małych i dużych sukcesów”. Nauczy-
ciele i wychowawcy dostrzegają i doceniają tutaj nasze postępy, pomagają
nam przezwyciężać trudności, są naszymi przyjaciółmi. Mówią do nas: „To
moja, Twoja i nasza szkoła…”

pedagog szkolny Agnieszka Dąbrowska

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich oraz Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Kraków – Prokocim po wielu staraniach został
odsłonięty w 2002 roku, pomnik poświęcony
walczącym i poległym Lotnikom z Prokocimia. Stanął
on na terenie b. ZSZ Nr 3 u zbiegu ulic Na Wrzosach
i Górników i obecnie jest to teren MDK im. K. I.
Gałczyńskiego. Na podstawie najnowszych doniesień
21 lotników z Prokocimia walczyło na frontach II
wojny światowej w kraju i zagranicą. Co sprawiło, że
tylu młodych ludzi akurat z tej stosunkowo niewiel-
kiej gminy Prokocim wstąpiło do elitarnych formacji
lotniczych?. Powodów może być wiele. 

Andrzej Chytkowski, autor wstępu do monogra-
fii poświęconej Lotnikom z Prokocimia, zwraca
uwagę m.in.:
– na specyficzne środowisko kolejarskie w którym

dzieci wychowywano w duchu patriotyzmu.
Wzorem patriotyzmu byli sami rodzice, którzy
w 1918 roku brali czynny udział w odzyskaniu
niepodległości państwa polskiego,

– umiejętne przekazywanie pozytywnych wzorców przez pedagogów,
którzy w świadomości młodych ludzi rozbudzali umiłowanie Ojczyzny, 

– zamiłowanie do techniki, której rozwój obserwowano na kolei,
– spojrzenie ku niebu, na którym od czasu do czasu pojawiał się aparat

powietrzny, pobudzając wyobraźnie młodych ludzi,
– możliwość wstąpienia do formacji lotniczej, która jako nowy rodzaj

wojsk cierpiała na brak personelu,
– i wreszcie ludzkie odczucia, takie jak: chęć wykazania się samodziel-

nością, przezwyciężenia strachu i zaimponowania w środowisku –
zwłaszcza płci pięknej.
W świadomości tych młodych ludzi zapewne nigdy nie powstała myśl,

że w tej przyszłości będą tworzyć historię, tak bardzo będą potrzebni Oj-
czyźnie, a ich nazwiska znać będą nie tylko najbliżsi sąsiedzi. 

Pomnik – mający kształt paraboli lotu samolotu, zwieńczony jest

krzyżem oraz wbudowanym autentycznym fragmen-
tem śmigła polskiego samolotu Autorem projektu po-
mnika był Wiceprezes TPP mgr inż. Janusz M. Ludwig.
Przy udziale członków Towarzystwa powstał projekt
tablicy pamiątkowej a jej konsultantem i wykonawcą
był mgr rzeźbiarz Tomasz Pałka. Pomnik ma 3,5 m.
wysokości, stojący na postumencie o wym. 2,4 x 1,0
m. i wysokim na 0,5 m.

W pomniku wmurowana jest tablica pa-
miątkowa o następującej treści:

W HOŁDZIE LOTNIKOM Z PROKOCIMIA
Mo�o:

„Drugim obowiązkiem człowieka po miłości Boga
jest obowiązek miłości swojej Ojczyzny”

ks. kard. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia

oraz wmurowana w 2007 roku tablica pamiątkowa
z nazwiskami Lotników:
Kpr. mech. Stanisław Brzegowy, St. sierż. pil. Adam
Bujak, Ppłk pil. Stanisław Chałupa, Sierż. pil. Leopold

Flanek, Kpt. pil. Mieczysław Gorzula, Por. pil. Jan Grzech Por. pil. Adam Ha-
bela i Kazimierz Janus, Kpr. pil. Mieczysław Janus, Plut. pil. Roman Janus,
Mjr pil. Stefan Janus, Plut. pil. Jan Korepta, Mjr naw. Stanisław Król, St. sierż.
pil. Józef Murzyn i Tadeusz Niemczy, Sierż. pil. Franciszek Oprych, St. szer.
Józef Poprawski, Stanisław Sidor i Eugeniusz Stępień, Por. pil. Józef Stępień,
Ppłk pil. Stanisław Żurek

Sprawy przy załatwieniu budowy pomnika zajęły nam bardzo wiele
czasu.  Duży wkład w ich mieli m.in. Radna Dzielnicy XII i Radna Miasta Kra-
kowa – Grażyna Fijałkowska, Prezes TPP – Roman Rozlachowski oraz Wice-
prezes TPP – Jan Banaś. 

Fundusze na budowę pomnika zapewnili sponsorzy, m.in.: dużą część ze
swoich zadań priorytetowych dała Rada Dzielnicy XII, O.O. Augus	anie z O.
Janem Biernatem – Prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu Św. Augustyna,

W poszukiwaniu dużych i małych sukcesów– 25 lat historii Szkoły na Żabiej.

Z tej „Małej Ojczyzny”

DOKOŃCZENIE NA STR. 12



DZIELNICA XII
BIEŻANÓW – PROKOCIM

8

Obecna sytuacja Gimnazjum nr 31, mieszczącego się przy ul. Spółdziel-
ców 5, jest nie do pozazdroszczenia. Działania Władz Miejskich i Prezydenta
Krakowa, ukierunkowane są na likwidację dobrze utrzymanego gimnazjum
i rejonu nauczania na Osiedlu „Na Kozłówce”. Po zapewnieniach sprzed
dwóch lat Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego o tym, iż
szkoła nadal będzie mogła działać jako publiczna , rodzice dzieci kończących
naukę w klasach 6 posłali swoje pociechy do tej szkoły w roku szkolnym
2011/2012, licząc na to, że właśnie tam ich dzieci będą kontynuować dalszą
edukację. Chcę zauważyć, że młodzież obecnie ucząca się w Gimnazjum
nr 31, to w większości dzieci z wysoką średnią nauczania i nagle pojawił się
plan oszczędnościowy miasta Krakowa, przewidujący likwidację szkoły i re-
jonu nauczania.

Z punktu widzenia mieszkańców osiedla jest to dziwna polityka. Jak
14 tysięcy ludzi – podatników – nie będzie miało szkoły publicznej na włas-

nym terenie? Oburzenia mieszkańców jest duże, rodzice wzburzeni, a dzieci
zawiedzione. W całej tej batalii najgorsze jest to, że głosy w tej sprawie,
wypowiadane przez nauczycieli, dyrektorów, radnych miejskich i prezy-
denta, są słyszalne, a głos mieszkańców osiedla nie, i nikt nie chce go
przyjąć za najważniejszy. A ich głos to przede wszystkim dobro dzieci: ich
wygoda, bezpieczeństwo, swobodny dostęp do nauczania. To wszystko
można zapewnić wyłącznie wtedy, kiedy na terenie osiedla będzie rejon
nauczania i gimnazjum publiczne, utrzymywane z podatków, gdyż w obec-
nej sytuacji tylko taka forma gwarantuje stabilność ekonomiczną placówki.
Mowa jest o oszczędnościach w dziedzinie edukacji, ale nie tędy droga.
Czternastotysięczne osiedle wymaga planowania, z udziałem przede
wszystkim mieszkańców, a nie chaotycznych posunięć i coraz to bardziej
egzotycznych rozwiązań.

Kinga Witkowska

CO DALEJ Z NASZYM GIMNAZJUM 
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RADA DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

oraz

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W KRAKOWIE

informują, 

IŻ W DNIU 23 MAJA BR. W GODZ. 17-18 

ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY 

DYŻUR PRZEDSTAWICIELA MIEJSKIEJ  KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE

W TRAKCIE DYŻURU BĘDZIE MOŻNA  UZYSKAĆ

INFORMACJE DOTYCZĄCE  MOTYWOWANIA OSÓB

UZALEŻNIONYCH DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO,

PROCEDURY SĄDOWEGO ZOBOWIĄZANIA DO PODJĘCIA

LECZENIA ORAZ O INSTYTUCJACH, UDZIELAJĄCYCH

POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM.
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Stop dewastacji.. Stop agresji ..Stop przemocy…Stop wandalizmowi…Stop chuliganom ! 
Szanowni Mieszkańcy!
Z inicjatywy Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Dzielnicy XII

Miasta Krakowa działającego w ramach programu „Bezpieczny Kraków”
w dniu 19 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji, Straży
Miejskiej, Radnych Dzielnicy XII oraz przedstawicieli Spółdzielni Mieszka-
niowych. Celem spotkania było podjęcie wspólnych działań mających na
celu poprawę bezpieczeństwa oraz porządku na naszych osiedlach. Świa-
domi wagi problemu postanowiliśmy podjąć działania profilaktyczne, które
przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz wspólnie przeciwdziałać
nasilającemu się chuligaństwu i wandalizmowi.

Często spotykamy się z sytuacjami:
• Spożywania alkoholu w miejscach publicznych , które często

związane jest z zanieczyszczaniem tych miejsc.
• Zakłócaniem spokoju w godzinach nocnych poprzez głośne

krzyki, śpiewy czy też wulgarne słownictwo. 
• Dewastacją wspólnego mienia, na przykład ławek, skrzynek

pocztowych, urządzeń zabawowych czy wybijaniem szyb.
• Malowaniem pseudo-graffi	 na odnowionych elewacjach na-

szych budynków czy śmietników.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że każdy powie że jest to sprawa

Policji i Straży Miejskiej. Ale nie zawsze w/w służby mają możliwość być
w każdym miejscu aby natychmiast zareagować. Musimy również sami

częściej się zaangażować choćby poprzez anonimowe poinformowanie tych
służb gdy zauważymy niepokojące przypadki.

Jeżeli nie akceptujesz takich zachowań i uważasz że są one nie
zgodne z przyjętymi normami społecznymi możesz skorzystać anonimowo
z telefonu:
• Do Komisariatu Policji VI w Krakowie przy ulicy Ćwiklińskiej 4 pod nu-

merem 12 61 52 917 lub 997.
• Do Straży Miejskiej Miasta Krakowa Oddział V Wola Duchacka przy

ul. Cechowej 19 pod numerem 12 688 22 50 lub 986.

Tylko wspólne zadbanie o spokój i estetykę w miejscach naszego
zamieszkania zapewni każdemu z nas potrzebne poczucie bezpie-

czeństwa.
Szanowni Mieszkańcy, powiadamianie służb mundurowych

czy reagowanie na patologiczne zachowania oraz chuligańskie
wybryki to nie jest „donoszenie czy kapowanie” jak twierdzą ci
którzy rozrabiają i dewastują nasze wspólne mienie. Jest to pra-

widłowa reakcja oraz dbanie o porządek i nasze wspólne bezpie-
czeństwo, Powinniśmy szczególnie naszym dzieciom oraz

młodzieży ciągle uświadamiać że za wszelkie dewastacje płacimy za-
wsze solidarnie my lokatorzy czyli ich rodzice.

Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny Dzielnicy XII Miasta Krakowa

Saint Patrick’s Day – Dzień Świętego Patryka w MDK
16 marca, z okazji Dnia Św. Patryka, sekcja języka angielskiego Młod-

zieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie zorganizowała
zajęcia otwarte. Święty Patryk jest patronem Irlandii, a jego święto jest pre-
tekstem do uczczenia wszystkiego co związane z Zieloną Wyspą. Kolor zie-
lony jest jednym z najważniejszych symboli
Irlandii. Kojarzony jest on także ze św. Patry-
kiem, który według legendy użył trójlistnej koni-
czyny do wyjaśnienia dogmatu o Trójcy Świętej.
Dlatego też ważnym elementem obchodów Dnia
Św. Patryka jest noszenie zielonych ubrań. Rów-
nież wszyscy uczestnicy spotkania w MDK mieli
na sobie coś zielonego. Miało to ich uchronić
przed uszczypnięciami, gdyż zgodnie z tradycją,
każdy kto tego dnia nie ma na sobie nic zielo-
nego, może być bezkarnie uszczypany. Spotka-
nie rozpoczęło się konkursem, w którym
uczestnicy starali się napisać jak najwięcej słów związanych z życiem św.
Patryka oraz irlandzkim folklorem. Podczas prezentacji mul	medialnej
dzieci mogły poszerzyć swą wiedzę na temat patrona Irlandii. Przedsta-
wiono najważniejsze informacje z życia świętego, między innymi mało
znany fakt, że w młodości został uprowadzony przez… irlandzkich piratów!
Dalsza część prezentacji poświęcona była obchodom Dnia Św. Patryka.

Oglądano wielobarwne parady, korowody tancerzy oraz zabarwioną na zie-
lono rzekę Chicago. Goszcząca na spotkaniu grupa baletowa zaprosiła
wszystkich zebranych do wspólnej zabawy. Każdy z uczestników miał możli-
wość poznać podstawy trudnej sztuki tańców irlandzkich. Dzień Św. Pat-

ryka, jako celebracja wszystkiego co irlandzkie,
nie mógł się obyć bez leprechaunów (czyt. lepri-
konów), ubranych na zielono skrzatów pil-
nujących garnka pełnego złota. Dlatego też
pośród wielu konkursów nie zabrakło również
takiego, w którym najmłodsi uczestnicy z za-
wiązanymi oczami dorysowywali części twarzy
leprechauna, nie mogąc oczywiście zapomnieć
o szpiczastych uszach! Irlandzkie święto w MDK
im. K. I. Gałczyńskiego zakończyło się tradycyjną
grą „Hot potato” (z ang. gorący ziemniak). Ziem-
niaki przez wiele lat były podstawą wyżywienia

Irlandczyków i są silnie związane z historią Zielonej Wyspy. Dlatego mówiąc
o Irlandii nie sposób nie wspomnieć o tych warzywach. Po skończonej za-
bawie trzeba było się pożegnać. Dzieci biorące udział w imprezie nie kryły
swojego rozczarowania, że całe spotkanie trwało tak krótko. Ale przecież za
rok znów będzie Dzień Świętego Patryka :) 

Agnieszka Nowak

„Art – styl” – sekcja plastyczna działająca w MDK im. K. I. Gałczyńskiego 
przy ul. Na Wrzosach 57

Tu dzieci od piątego do osiemnastego roku życia mają szansę pozna-
wać nowe techniki plastyczne i rozwijać swój warsztat pracy artystycznej
tradycyjnymi technikami.Mogą doświadczyć tego co lekkie i przyjemne
w sztuce, uczestnicząc w różnych formach zabaw plastycznych, ale mogą
też uczyć się samodzielności i trudnej konsekwentnej pracy, bez której nie
można osiągnąć poważnych efektów w dziedzinie twórczości. 

Wielu absolwentów naszych zajęć realizuje swoje pasje plastyczne
w życiu dorosłym. Niektórzy ukończyli już studia artystyczne i prowadzą np.
własną firmę reklamową lub pracują w instytucjach kulturalnych. Uczest-
nicy zajęć, którzy są jeszcze na początku kariery artystycznej mają okazję
konfrontować swoją twórczość w inny sposób np. biorąc udział w konkur-
sach plastycznych, wystawach i wernisażach czy nawet w aukcji. 

Dnia 20 maja 2012r. w Urzędzie Miasta Krakowa, podczas aukcji chary-
tatywnej na rzecz Stypendium Edukacyjnego im. E. i A. Jerzmanowskich, obok

prac znanych i uznanych artystów krakowskich; prof. Stefana Dousy czy prof.
Krzysztofa Tomalskiego, były licytowane również prace naszych uczestników. 

Praca Zuzi Witkowskiej przedstawiającą Państwa Jerzmanowskich na
tle pałacu została sprzedana za 70 zł. Taką samą cenę uzyskała „Szkoła na
Szutrach” Joasi Bokwy. Sprzedane zostały również prace Oliwii Ćwierz, Mo-
niki Madejskiej i Marcina Dąbrowskiego. To dla nas zaszczyt, że mogliśmy
brać udział w tak ważnym dla Dzielnicy Prokocim wydarzeniu.

Tradycją sekcji są wernisaże wystaw podsumowujące pracę każdego
półrocza, na które zapraszamy rodziców i gości. Gościem honorowym na
jednym z wernisaży był m. in. Pan Roman Ficek Prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci w Krakowie. Ale jest to przede wszystkim święto uczestników
sekcji, młodych artystów. Ostatni wernisaż odbył się w lutym 2012r.; na na-
stępny zapraszamy w czerwcu bieżącego roku.

Maria Guzik
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Konkurs filmowy o tematyce
bezpieczeństwa

Żyjemy w Krakowie w jednej z jego dzielnic, na jednym z osiedli.
Pewnie nie raz zadaliśmy sobie pytanie na ile tu jest bezpiecznie. Nie raz
przerażają nas okrzyki pseudokibiców, którzy po nocach grasują na na-
szych osiedlach. Czasem boimy się przejść koło kilkunastu młodych ludzi
siedzących na ławce z puszkami piwa. A najgorsze jest to, że już kilka-
krotnie dobiegały nas informacje, że ktoś został pobity, dźgnięty nożem
a nawet zabity bo kibicował nie tej drużynie, której większość osiedla. 

Musimy wyjść z jednego założenia. Chuliganów jest mniej niż nie
chuliganów, pseudokibiców mniej niż kibiców a wandali mniej niż nie
wandali. To powinno utwierdzić nas w przekonaniu, że jak widzimy pa-
tologię, przestępstwo, czy chuligański wybryk to reagujemy, bo ludzie
którzy mają właśnie takie normy społeczne jak my i oceniają te zjawiska
negatywnie są zdecydowaną większością. 

My młodzi mieszkańcy tej dzielnicy postanowiliśmy zorganizować
konkurs filmów krótkometrażowych właśnie na temat bezpieczeństwa,
by uwrażliwiać społeczeństwo aby się nie bało walczyć z patologią, chu-
ligaństwem i rozbojami, bo lepiej budować niż niszczyć. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie: stworzenia krótkomet-
rażowego filmu poruszającego właśnie tą tematykę. Może zdarzyło się
kiedyś, że przeżyliśmy na własnej skórze zagrożenie i chcemy o tym opo-
wiedzieć kręcąc film, albo chcemy przedstawić nasze rozwiązania co zro-
bić, by było bardziej bezpiecznie. Biorąc udział w konkursie przyczyniamy
się do uwrażliwienia społeczeństwa na tą tematykę. 

Filmy które zostaną wyróżnione zostaną puszczone na jedynym
w swoim rodzaju evencie, który odbędzie się 1.06.2012 na placu przy
XV LO w Krakowie przy Al. Dygasińskiego 15. Pokaz filmów będzie prze-
platany z występami młodzieżowych zespołów. Całość imprezy nosi
nazwę „Wygrajmy Siebie”. Dla najlepszych filmów organizatorzy prze-
widzieli nagrody.

Więcej informacji na stronie internetowej rady dzielnicy lub w sie-
dzibie rady.

Tomasz Guzik

UDAŁO SIĘ
Chcielibyśmy by rubryka UDAŁO SIĘ zagościła u nas w gazecie na stałe,

to takie nasze młodzieżowe WYDARZYŁO SIĘ. Mamy nadzieję, że będziemy
tu mogli pisać o wszystkich inicjatywach, które udało nam się zorganizo-
wać.

Dnia16 kwietnia br. w Dworze Czeczów miało miejsce spotkanie młod-
zieży z Panią euro poseł Rożą Thun. Gospodarzem była Młodzieżowa Rada
Dzielnicy XII. Euro deputowana rozmawiała z młodymi ludźmi o tym czym
zajmuje się w Euro parlamencie oraz o polskiej prezydencji. Na spotkanie
przybyły reprezentacje szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z naszej

Dzielnicy. Uczniowie mieli wiele pytań, a kompetencja i merytoryczna wie-
dza Pani euro poseł zaspokoiły ciekawość młodzieży. Euro deputowana oka-
zała się bardzo miłą, sympatyczną i otwartą osobą. Warto wspomnieć, że
Pani Roża Thun zwyciężyła w plebiscycie na najlepszego euro parlamenta-
rzystę 2011 w kategorii Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów. „To
dla nas zaszczyt i ogromne wyróżnienie, że Pani euro poseł znalazła dla nas
czas i spotkała się z nami”- mówi jeden z uczestników spotkania.

Jan Jelonek

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju koncert pt. „Wy-

grajmy Siebie”. Zagrają kapele młodzieżowe z naszego miasta.
A wszystko po to by promować idee bezpieczeństwa w krakowskich
dzielnicach. Imprezę uświetni projekcja wyróżnionych w konkursie fil-
mów o bezpieczeństwie. Koncert odbędzie się dnia 1.06.2012 o godzinie
17.00 na dziedzińcu XV LO, które mieści się przy Al. Dygasińskiego 15. 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy XI
Fundacja „Wygrajmy Siebie”

OGŁOSZENIE
By czytelnicy naszej ,,Dwunastki” wiedzieli czym się zajmujemy i by

mieli świadomość, że działamy, chcieliśmy poinformować że w dniu
18 maja br. w Dworze Czeczów przy współpracy grupy projektowej
,,Młodzi do Akcji” organizujemy konferencje na temat edukacji. Zapro-
siliśmy przedstawicieli kuratorium, ZEO oraz panią vice prezydent ds.
Edukacji w Krakowie. Będziemy rozmawiać o różnych rodzajach szkół
działających w naszej gminie oraz zadamy pytanie czy nasza szkoła i sys-
tem edukacyjny dostosowany jest do mentalności młodzieży XXI w. 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII 
Grupa projektowa „Młodzi do Akcji”

Fundacja „Wygrajmy Siebie”



Nowy Prokocim 
• Sklep „Rarytas ” - ul. Ściegiennego
• Przychodnia – ul. Teligi 8 
• SM Nowy Prokocim – ul. Kurczaba 25
• Kościół Miłosierdzia Bożego – u. Kurczaba 5
• Cukiernia „Steskal” – plac targowy Nowy Prokocim
• „Trafica” – ul. Teligi 1
• Bloki przy ul. Lilii Wenedy i Jerzmanowskiego
• Biuro przy Orliku – ul. Jerzmanowskiego 4

Stary Prokocim i Kozłówek
• Okolice Rynku sklep „Leviatan” i sklep muzyczny
• Siedziba SM „Nowy Kozłówek”
• bloki przy ul. Jasińskiego 
• Kaplica OO. Augus	anów
• Biblioteka – ul. Spółdzielców 3 
• Przychodnia Zdrowia na Kozłówce
• Wypożyczalnia DVD „Tip Top”

Nowy i Stary Bieżanów
• Kiosk przy Deptaku – ul. Aleksandry 3 
• ZSO nr 12
• Dwór Czeczów
• Fryzjer – ul Ćwiklińskiej
• Sklep Spożywczy centrum Starego Bieżanowa

• Fryzjer – ul. Stacyjna
• Piekarnia – ul. Bieżanowska
• Kościół – ul. Popiełuszki
• Przychodnia Zdrowia – ul Popiełuszki
• Sklep przy ul. Pruszyńskiego
• Sklep przy ul. Złocieniowej
• Kiosk Ruchu koło Drożdżowni
• Kościół Najświętszej Rodziny – ul. Aleksandry 1
• Przychodnia Zdrowia – ul. Heleny 2
• SM Nowy Bieżanów

Złocień
• Market Spożywczy „As”
• Market Spożywczy „Lewiatan”

Rżąka
• Mini market „Oleńka”
• Sklep wielobranżowy „Kak”
• Zakład fryzjerski „Anna”
• Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny
• Zespół Szkół Nr 15
• Sklep „Smok”
• Sklep „ABC”
• Przychodnia

Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”

Spis Treści 

Wydarzy Się
Podstawową rolą naszej gazety jest funk-
cja informacyjna dlatego też od tego nu-
meru będziemy kłaść większy nacisk na
właśnie ten dział. Chcemy by w przy-
szłości nie było imprezy dzielnicowej,
której nie będzie w naszym swego ro-
dzaju kalendarzu. Większość wydarzeń,
które tu zamieszczamy dotyczą szeroko
rozumianych imprez o których już pisa-
liśmy dlatego nie będziemy podawać
w tym miejscu żadnych szczegółów.
Wszystkie informacje, można również
znaleźć na stronie internetowej dzielnicy.

10.05.12 – Rozpoczęcie obchodów 800 –
lecia Bieżanowa.
18.05.12 - Konferencja edukacyjna orga-
nizowana przez Młodzieżową Radę Dziel-
nicy XII
01.06.12 – Koncert „Wygrajmy Siebie” 
02.06.12 – Dzień Dziecka na Nowym Pro-
kocimiu
03.06.12 – Dzień otwarty magistratu
09.06.12 – Dzielnicowy Dzień Dziecka na
Rżące

PSI „Ochrona Mienia” z jej prezesem Sławomirem
Zębolem, „Animex” Zakłady Pierzarskie z jej preze-
sem Ryszardem Lubelskim, Zygmunt Włodarczyk -
Radny Miasta Krakowa, Ignacy Cieśla – Firma
„METAL-STYL”, Rodzina p. Banasiów, Członkowie
TPP oraz wielu mieszkańców Prokocimia i ich sym-
patyków.

W tym roku mija X rocznica jego odsłonięcia .
Uroczystości odbędą się w niedzielę 27 maja 2012 r. 
Program uroczystości będzie następujący:

godz. 11.30 – Msza Święta w intencji Lotników
z Prokocimia odbędzie się w Kościele Rektoralnym
OO. Augus	anów p.w. Św. Mikołaja z Tolen	no
w Parku Jerzmanowskich
godz. 12.30 – Uroczystości pod pomnikiem wraz ze

składaniem wiązanek kwiatów, przy ul. Na Wrzo-
sach 57.
Udział w uroczystościach zapewnili m.in.: 
Przedstawiciele Rady Miasta Krakowa i Rady Dziel-
nicy XII Bieżanów – Prokocim
Przedstawiciele organizacji wojskowych i cywil-
nych
Przedstawiciele sąsiednich parafii
Szkoły znajdujące się na terenie Prokocimia.

Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Era zma
i Anny Jerzmanowskich serdecznie zaprasza na po-
wyższe uroczystości mieszkańców naszej Dzielnicy
wraz z rodzinami oraz naszych sympatyków. 

Roman Rozlachowski
Prezes towarzystwa przyjaciół Prokocimia

im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

Z tej „Małej Ojczyzny”, dokończenie ze str. 7


