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Dzień Dziecka w Nowym Prokocimiu

2 czerwca na terenie Sz. P. nr 117 odbyła się impreza z okazji
Dnia Dziecka 2012r.

Tym razem była to wspólna i bardzo udana inicjatywa Szkoły
Podstawowej nr. 117, Klubu Kultury „Zachęta” Spółdzielni Miesz-
kaniowej Nowy Prokocim . Przedszkola Samorządowego nr. 150

oraz Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”. W następnym
numerze „Dwunastki „ zamieścimy szerszą relację z tej imprezy.

Mieczysław Lasota

FESTYN NA KOZŁÓWCE

Dnia 13 maja 2012 r. odbyła się na Kozłówce impreza plene-
rowa pod hasłem „Budujemy nowy dom”. Żywiołowo zaprezen-
towały się grupy śpiewające i tańczące z zaprzyjaźnionych
przedszkoli i szkół. Mieszkańcy osiedla mogli skosztować tortu ju-
bileuszowego z okazji 10-lecia prezesowania pana Radosława
Gruszki. Na boisku szkolnym odbyły się zawody w 5-boju rekrea-

cyjnym o Puchar Prezesa. Czas umilił nam spektakl baśniowy
o złotej rybce i koncert młodych wokalistek. Zatańczyły również grupy tańca nowoczesnego z Centrum
Kultury ”Na Kozłówce”. Mali i duzi mogli wziąć udział w konkursie plastycznym. Nie zabrakło również
zabawy w lunaparku. Mimo zimnej aury do późnych godzin wieczornych rozgrzewała nas muzyka ze-
społów „Jedziebaba” oraz „Telomery”.

Agata Gwiazda

25 lecie Zespołu Szkół przy Żabiej

W dniach 29 i 30 maja odbyły się uroczyste obchody 25 lecia Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie, przy
ulicy Żabiej 20. W czasie uroczystości miały miejsce spotkania byłych
nauczycieli, pracowników oraz absolwentów szkoły. Spotkaniom to-
warzyszył program artystyczny „Benefis Szkoły”, w którym uczniowie

wcielili się w rolę patronów szkoły – polskich noblistów, przedsta-
wiając ich dzieła i osiągnięcia. Atystyczną oprawę wydarzenia umilał również szkolny chór oraz występy
taneczne. Aby upamiętnić 25 lecie ZSOI nr 4, została wydana okolicznościowa publikacja, w której przed-
stawiona jest historia szkoły, wspomnienia absolwentów, nauczycieli oraz największe osiągnięcia jakimi
szkoła może się szczycić przez cały okres swojego istnienia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przed-
stawiciele władz Krakowa, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Rady Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy XII,
Rady Rodziców oraz wszyscy, którzy zaangażowali się w organizację jubileuszu.

Konrad Spryńca

Gimnazjum nr 29 świętuje

Pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek modlitwy” 17 maja 2012 roku Gimnazjum nr 29 obchodziło
Święto Szkoły. Minęło osiem lat, odkąd szkoła otrzymała imię błogosławionego już dzisiaj papieża Jana
Pawła II. Tradycyjnie o godzinie dziewiątej uczniowie, przedstawiciele rodziców, nauczyciele i inni pra-
cownicy szkoły zebrali się w Sanktuarium Najświętszej Rodziny, aby uczestniczyć we mszy św. odpra-
wionej w ich intencji. Następnie wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami przemaszerowali do szkoły,
gdzie odbyła się główna część uroczystości. Podczas części oficjalnej trzy uczennice gimnazjum otrzy-
mały nagrody za zwycięstwo w szkolnym konkursie „Moja modlitwa do błogosławionego Jana Pawła
II”. Pozwalamy sobie przytoczyć tę modlitwę, która zajęła pierwsze miejsce. Tak mądrze zaplanowane
obchody święta szkoły, zostaną zapewne w pamięci jej uczestników, a młodym ludziom pokażą, czym
jest szacunek do tradycji szkoły i jak bliski sercom jest błogosławiony Jan Paweł II.

Ewa Madej

Wydarzyło się…

W związku z zapytaniami dot. godzin  otwarcia w miesiącu maju br. Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego
„Moje Boisko – Orlik 2012 – nr 1” przy ulicy Jerzmanowskiego 4, wyjaśniam:
1) z powodu choroby jednego z animatorów, boisko było dostępne tylko w godzinach wyznaczonych

 harmonogramem drugiego animatora,
2) stąd zamiast 160 godzin funkcjonowania kompleksu sportowego, boisko otwarte było przez 84 godziny,

zgodnie z harmonogramem drugiego animatora, co zostało zalecone przez  Wydział Sportu UMK.

Józef Małecki, Prezes K.S. Kolejarz Prokocim
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1. Dnia 27 kwietnia 2012 r. został otwarty kryty basen przy ul. Kurczaba.
Prace rozpoczęły się w październiku 2010 r. Budowa basenu koszto-
wała 16 ml zł i została w całości sfinansowana z budżetu miasta
 Krakowa. Basen budowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze-
mysłowego Chemobudowa- Kraków SA pod nadzorem Zarządu Infra-
struktury Sportowej. Opiekę nad basenem sprawuje Stowarzyszenie
SIEMACHA ze swoim Centrum rozwoju Com- com Zone, prowadzącym
od kilku lat ośrodek sportowo- rekreacyjny w Nowej Hucie. 
Na terenie obiektu znajduje się: sześciotorowy basen sportowy
o głębokości 110-180 cm, basen rekreacyjny o głębokości 105 cm wy-
posażony w zatokę z ławkami rurowymi z masażem wodnym, szeroki
masaż karu, oraz gejzer denny powietrzny, brodzik dla dzieci o głębo-
kości 30 cm ze zjeżdżalnią, dwie wanny jacuzzi, sauna sucha oraz pa-
rowa, zjeżdżalnia od długości 40 metrów, pomieszczenia do odnowy
biologicznej, a także sklep z artykułami sportowymi i kawiarnia.
Obsługujący basen system uzdatniania wody należy do najnowocześ-
niejszych w Polsce. Precyzyjne filtrowanie zapewnia doskonałą jakość
wody bez konieczności wprowadzania dodatkowych substancji che-
micznych, a filtry podciśnieniowe zapewniają mniejsze zużycie wody.
Cały budynek zaprojektowano w sposób przyjazny dla osób nie-
pełnosprawnych.
Od pierwszych dni otwarcia, z basenu korzysta ponad 500 osób dzien-
nie, co świadczy o tym jak bardzo był potrzebny. Od września z ba-
senu będą korzystać również szkoły i kluby sportowe.

2. 14 maja 2012 r. w komnatach zamku Królewskiego na Wawelu odbyła
się uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzma-
nowskich, pod patronatem Województwa Małopolskiego oraz Towa-
rzystwa Przyjaciół Prokocimia. Nagrodę otrzymał prof. Adam Bielański,
najstarszy naukowiec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagroda im
E i A Jerzmanowskich była przyznawana w latach 1915- 1938. Zyskała
wtedy wielki pres�ż , nazywano ją ,, polskim Noblem”. Finansowana
była z ogromnego majątku Jerzmanowskiego wartego 365 kg. złota,
powierzonego na ten cel PAU w zapisie testamentowym. Do odno-
wienia nagrody w 2009 r. przyczyniło się w istotny sposób Towarzy-

stwo Przyjaciół Prokocimia i PAU. Nagrodę w wys. 100 tys. zł ufundo-
wał Sejmik Województwa Małopolskiego. 
Profesor Adam Bielański urodził się 14 grudnia 1912 roku w Krakowie.
Jest znakomitym chemikiem, absolwentem UJ, nadal czynnym nau-
kowcem i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem podręcz-
ników akademickich z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej,
w szczególności wielokrotnie wznawianej „Chemii ogólnej i nieorga-
nicznej”, którą w roku 1984 zastąpiły „Podstawy chemii nieorganicznej”.
Podręcznik ten stanowi podstawę nauczania chemii nieorganicznej na
wielu polskich uczelniach. Dzięki wieloletniej pracy naukowej i wycho-
wawczej stworzył w Krakowie ośrodek nowoczesnej chemii.
Z okazji przyznania nagrody list gratulacyjny do Laureata wystosował
prezydent RP Bronisław Komorowski

3. W niedzielę 27 maja 2012 r. odbyła się uroczystość 10 rocznicy
odsłonięcia pomnika Lotników z Prokocimia. Po Mszy Świętej w in-
tencji Lotników z Prokocimia, która została odprawiona się w kościele
pw. św. Mikołaja z Tolen�no, pochód ze sztandarami Towarzystwa
Przyjaciół Prokocimia im. E i A. Jerzmanowskich, Klubu Sportowego
Kolejarz- Prokocim oraz prokocimskich szkół przeszedł pod pomnik
lotników, gdzie odbyła się uroczystość składania kwiatów. Oprócz
przemówień okolicznościowych, został wygłoszony również wiersz au-
torstwa mieszkańca Prokocimia Mariana Majchera. 
Przed II wojną światową Prokocim liczył ok. 8000 mieszkańców. Spoś-
ród nich wywodziło się 21 lotników. Pochodzili oni najczęściej z rodzin
kolejarskich a wstępując do wojska wybierali lotnictwo i tworzący się
w Krakowie 2. Pułk Lotniczy. Podczas II wojny światowej walczyli na
wszystkich frontach Europy. Podczas działań wojennych zestrzelili 19
samolotów wroga, a 4 uszkodzili. Dziewięciu z nich zginęło bohaterską
śmiercią. Nazwiska wszystkich lotników zamieszczone są na tablicy
 pamiątkowej, a o ich losach można przeczytać w książce autorstwa
Andrzeja Chytkowskiego Lotnicy z Prokocimia.

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim 
Grażyna Fijałkowska

WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

W dniu 30 maja 2012 została przegłosowana uchwała przygotowana
przez Pana Prezydenta Miasta Krakowa ws. likwidacji Gimnazjum nr 31 przy
ul. Spółdzielców 5 w Krakowie. Gimnazjum nie będzie już prowadzone jak
do tej pory przez samorząd miasta Krakowa. W dniu 31 maja 2012 r. Pan
Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski zdecydował, że nowym
zarządcą szkoły będzie Towarzystwo Jezusowe (Jezuici), posiadające wie-
loletnią tradycję i doświadczenie na polu edukacji. Gimnazjum Jezuitów bę-
dzie nadal szkołą rejonową, publiczną i bezpłatną. 

Przypomnijmy w skrócie, jak do tego doszło, że zmienił się zarządca
szkoły. W listopadzie 2011 r. w ramach procesu racjonalizacji wydatków
w oświacie, Prezydent Miasta Krakowa ds. oświaty pani Anna Okońska-
Walkowicz przygotowała listę szkół przeznaczonych do likwidacji. Wśród
nich znalazło się również Gimnazjum Nr 31 ze względu na małą liczbę
uczniów, oraz wysokie koszty utrzymania budynku szkolnego. W roku szkol-
nym 2011/2012 do szkoły uczęszcza 74 uczniów zorganizowanych w 4 od-
działach, w tym 38 uczniów w klasach pierwszych, w szkole nie ma klas
drugich i 34 uczniów w klasach trzecich. W budynku szkolnym jest 22 sale
lekcyjne, sala gimnastyczna oraz stołówka. Uczniowie mają również do dys-
pozycji boiska ze sztuczną nawierzchnią. Koszt utrzymania ucznia w roku
2011 r. wynosił ok. 16 tys. zł przy średniej kwocie wydatków na ucznia ok.
8 tys. zł. 

W dniu 8 lutego 2012 r. została przegłosowana uchwała dotycząca za-
miaru likwidacji szkoły. Poprawka dotycząca utworzenia zespołu szkół sa-
morządowych nie uzyskała wymaganej ilości głosów. Swoją ofertę
dotyczącą prowadzenia Gimnazjum złożyło Towarzystwo Jezusowe oraz
Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego. Od marca do maja odbywały liczne spot-
kania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, oraz uczniów z przed-
stawicielem Towarzystwa Jezusowego. W kwietniu 2012 r. Rada Dzielnicy
poparła uchwałą starania Towarzystwa Jezusowego. Otrzymało ono rów-
nież poparcie Rady Pedagogicznej i Pracowników Administracji, oraz lokal-
nej społeczności. W maju odbyło się również wspólne spotkanie
z przedstawicielami Jezuitów i Wyższej Szkoły im. B. Jańskiego. 

Oferta którą przedstawiło wybrane przez prezydenta miasta Krakowa
Towarzystwo Jezusowe jest merytoryczna i rozwojowa dla edukacji młod-
zieży. Skupia się na wysokim poziomie wychowania i nauczania otwartym
dla wszystkich, oraz inwestycjach pod kątem pomocy dydaktycznych, szko-
leniowych oraz remontowych. Będzie to szkoła nowoczesna i otwarta na
współpracę z lokalną społecznością oraz placówkami edukacyjno-wycho-
wawczymi oraz sportowymi działającymi na terenie naszej dzielnicy. Szkoła
która może dać obecnym Uczniom Gimnazjum nr 31, ich Rodzicom, Pra-
cownikom Szkoły, jak również kandydatom do klas pierwszych poczucie
stabilizacji na najbliższe lata i umożliwi im rozwój intelektualny, fizyczny
i duchowy. 

Jezuici planują również otwarcie za dwa lata liceum ogólnoksz-
tałcącego a może nawet klasy o profilu techniczno-zawodowym, co na
pewno wzbogaci ofertę edukacyjną na osiedlu Na Kozłówce. Będzie to rów-
nież ciekawa alternatywa dla potencjalnych uczniów spoza rejonu.

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII
Grażyna Fijałkowska

Gimnazjum Na Kozłówce prowadzi rekrutację na rok szkolny 2012/2013

Drodzy Czytelnicy „Dwunastki”

Z wielką radością dzielę się z Wami dobrą wiadomością, że gimnaz-
jum przy ul. Spółdzielców 5 zostało uratowane. Było to możliwe dzięki ini-
cjatywie Radnych Miasta Krakowa i Dzielnicy Nr XII oraz Waszemu
ogromnemu wsparciu, jako społeczności lokalnej. W ostatnim tygodniu
maja, decyzją Pana Prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, Towa-
rzystwo Jezusowe Prowincji Polski Południowej potocznie znane jako Je-
zuici, zostało nowym organem prowadzącym publiczne i rejonowe
gimnazjum. ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ na rok 2012/13 do Gimnazjum
Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki.  Dobrze wiecie, że los Gimnazjum
Nr 31 przez ostatnie lata nie był pewny. To zmusiło wielu rodziców i dzieci

dokończenie na str. 12
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11 maja 2012 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących na osiedlu
Rżąka odbył się finał szkolenia realizowanego przez Dzielnicowy Zespół Ko-
ordynacyjny Dzielnicy XII Miasta Krakowa w ra-
mach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla
Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” w edycji
roku szkolnego 2011/2012. Przeprowadzone
szkolenia były zgodne z wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji z 2010 roku mającego na celu
nabycie podstawowych umiejętności udzielania
pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.
Jednym z podstawowych celów szkolenia było
między innymi przekonanie młodzieży że udzie-
lanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia
życia to tylko kilka prostych czynności, które
mogą uratować komuś życie. To także przełama-
nie lęku wobec drugiego człowieka, oraz pokaza-
nie że nauczanie udzielania pierwszej pomocy to
również kształtowanie właściwej postawy społecznej ,nakierowanej na in-
nych ludzi. Szkolenia jak również finał konkursu zostały przeprowadzone
przy współpracy z Panią Katarzyną Szoch –Jędrys z Fundacji Świat Dzieciom,
Komisariatu Policji VI, Straży Miejskiej Odział Wola Duchacka, oraz Jedno-

stki Ratowniczo Gaśniczej nr. 6, W finale konkursu wzięło udział dziewięć
trzyosobowych drużyn reprezentujących szóste klasy wszystkich szkół pod-

stawowych z Dzielnicy XII. Po bardzo wyrówna-
nej rywalizacji najlepszą wiedzą wykazała się
drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową
nr.61 w składzie Kinga Serafin, Kamil Dziura,
 Maciej Gwizdowski, drugie miejsce zajęła Sz. P.
nr 117, Krzysztof Barnaś, Maria Tworzydło, Pat-
ryk Kotowicz, natomiast trzecie Sz.P. nr 111,
Małgorzata Chmielnik, Michał Górecki oraz Kata-
rzyna Hawryszko.

Wszyscy finaliści otrzymali Certyfikaty po-
twierdzające odbycie szkolenia w zakresie
„Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” oraz upo-
minki. Natomiast zwycięskie szkoły otrzymały dy-
plomy oraz nagrody. 

Przeprowadzenie tego szkolenia, zakup ma-
teriałów oraz nagród było możliwe dzięki pomocy finansowej Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa.

Mieczysław Lasota
Dzielnicowy Zespół Korordynacyjny Dzielnicy XII

Finał konkursu „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”

Małopolski konkurs plastyczny „Z Lajkonikiem po Krakowie” jest or-
ganizowany w Samorządowym Przedszkolu nr 87 „Lajkonik” od sześciu lat.
Corocznie, przedszkole gości w swoich progach chętne przedszkolaki, by za
pomocą różnych technik plastycznych wyraziły swoją wiedzę, doświadcze-
nia i emocje związane z Krakowem. 

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci legendami i tradycją Kra-
kowa oraz rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez wykorzystywanie
ciekawych technik plastycznych. Skierowany jest on do dzieci 5 i 6-letnich
uczęszczających po przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych. 

Obecna, VI edycja konkursu nawiązywała do obchodów Jubileuszu
40-lecia Przedszkola „Lajkonik” i miała odmienną niż zawsze formę. Zada-
niem uczestników było wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką
przestrzenną lub płaską, której tematem była postać krakowskiego lajko-
nika. Nad wykonaniem prac czuwali nauczyciele i rodzice, którzy zadbali
o to, by dostarczyć je do organizatora. 

Do konkursu zgłosiło się 111 uczestników z 30 małopolskich przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Prace na-
desłano z Krakowa, Bochni, Tarnowa, Koźmic Wielkich, Sułkowic, Dobczyc,
Myślenic, Palczy, Ropy k. Sieradza, oraz Zakopanego. 

Oceny prac dokonało profesjonalne jury w składzie: Pani Krystyna Dzie-
dzic – artysta plastyk, Pani Maryla Śmigle – artysta plastyk, wykładowca Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Pan Józef Szeląg – artysta plastyk,
Pani Dyrektor Przedszkola „Lajkonik” Urszula Sokół – dekorator wnętrz, Pani
Agnieszka Solarczyk – artysta plastyk, nauczyciel Przedszkola „Lajkonik”.

Wysoki poziom nadesłanych prac sprawił, że jury miało nie lada kłopot
z wyłonieniem najciekawszych – wszystkie były wyjątkowe. Po długich na-

radach w kategorii prac płaskich jury przyznało nagrody: I miejsce: Szymon
Jachimczyk z Przedszkola nr 3 im. K. Szymanowskiego z Zakopanego;
II miejsce: Anna Osiak z Przedszkola Publicznego nr 32 z Tarnowa; III miejsce:
Aleksandra Puch z Przedszkola nr 3 im. K. Szymanowskiego z Zakopanego;
Wyróżnienia: Ewa Sowińska z Samorządowego Przedszkola nr 11 im. Misia

Uszatka w Krakowie; Gabriela Janus z Samorządo-
wego Przedszkola nr 33 w Krakowie; Julia Stefa-
niuk z Samorządowego Przedszkola nr 123
Tęczowa Kraina Przedszkolaka w Krakowie; Bar-
bara Wajda z Samorządowego Przedszkola nr 163
w Krakowie; Weronika Mrowca Kuscorz z Przed-
szkola nr 3 im. K. Szymanowskiego z Zakopanego;
oraz wyróżnienie specjalne: Anna Skowronek z Sa-
morządowego Przedszkola nr 6 w Krakowie.

W kategorii prac przestrzennych jury przy-
znało nagrody: I miejsce: Antonia Czajkowska
z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Najświętszej
Duszy Chrystusa Pana w Krakowie; II miejsce:
Piotr Gólski z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej nr 16 w Krakowie; III miejsce: Nata-
lia Różańska z Samorządowego Przedszkola nr 87
„Lajkonik” w Krakowie; Wyróżnienia: Szymon
 Alibożek z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Naj -

świętszej Duszy Chrystusa Pana w Krakowie; Paulina Dulny z Samorządo-
wego Przedszkola nr 182 w Krakowie.

Nagrodę specjalną w drodze głosowania przyznała także społeczność
Przedszkola nr 87 „Lajkonik” – rodzice, dzieci, personel placówki. Otrzymał
ją Maciej Brzeżański z Prywatnego Przedszkola nr 16 „Domowe Przed-
szkole” w Krakowie. 

Wszyscy laureaci konkursu zostali zaproszeni na uroczystość rozdania
nagród do Przedszkola „Lajkonik” w dniu 24 kwietnia 2012 r., które uś-
wietnił występ dzieci z gr. V, a także obecność członków jury i przedstawi-
ciela Rady Dzielnicy XII - Pani Patrycji Bień. 

Konkurs nie mógłby się odbyć bez wsparcia wielu instytucji i firm. Pat-
ronatem medialnym i honorowym konkurs objęli: Teatr Lalki i Maski Gro-
teska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Rada Dzielnicy XII, Bliżej
Przedszkola, Bliżej Przedszkola.pl, Portal Nauczycieli Przedszkola. Sponso-
rzy to: Teatr Lalki i Maski Groteska, Rada Dzielnicy XII, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Na Kozłówce”, StudioSol Projektowanie Architektoniczne, Ciuciu
Cukier Ar�st Najmniejsza Fabryka Cukierków na Świecie, Sklep Spożywczy
Piotr Jacaszek, Sala Zabaw dla Dzieci Smykoland, Firma E-ventus, Dedalus
Tania Książka, Piekarnia Dom Chleba, Pani Agnieszka Sośnicka, Państwo Sta-
nisławczykowie. Organizatorzy pragną serdecznie wszystkim podziękować. 

Elżbieta Bielak

VI edycja małopolskiego konkursu plastycznego „Z LAJKONIKIEM PO KRAKOWIE”
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ARtystyczny TURniej Przedszkoli Dzielnicy XII ma już 5 lat, tyle, co kla-
syczny, zaawansowany przedszkolak. Dzieci polubiły „Artura” i chętnie
biorą w nim udział – śpiewają i bawią się w teatr, oczywiście pod kierun-
kiem pań nauczycielek. We wszystkich edycjach turnieju, który jest rodza-

jem przeglądu prezentującego dorobek artystyczny przedszkoli, wzięło
udział Przedszkole nr 176, zdobywało też Puchar Przewodniczącego Rady
Dzielnicy XII, a w tym roku wraz z Przedszkolem nr 87 zajęło II miejsce. 

I miejsce i tegoroczny Puchar przypadł w udziale reprezentacji Przed-
szkola nr 135, która z radością odebrała go z rąk Pana Przewodniczącego
Zbigniewa Kożucha. Mocnym punktem „Artura” w 2012 roku była piosenka.
Można się było o tym przekonać w sobotę, 26 maja w ogrodzie Filii Młod-
zieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach 57.
Koncert Laureatów turnieju był jednym z punktów programu Artystyczno-
Prokocimskiej Majówki. Wzmocniony o popisy laureatów Konkursu Piose-
nek ze Starego Śpiewnika „Rodzina Tralalińskich” trwał ponad półtorej
godziny. Repertuar koncertu był różnorodny - od historycznych pieśni pat-
riotycznych takich, jak „Bartoszu”, poprzez piosenki ludowe „Owiecki”, „Gó-
ralu, czy ci nie żal” i uniwersalne –„Stokrotka”, „Kwiatki, bratki” oraz hity
popularne od kilkudziesięciu lat takie, jak – „Deszczowa piosenka”, „Or-
kiestry dęte”, „Kawiarenki” po piosenki dziecięce – „Wiosenny bal” czy
„Jadą, jadą misie”. Wykonawcy oraz publiczność bawili się doskonale, za-
równo na plenerowej „estradzie”, jak i w trakcie zabaw towarzyszących.
Słoneczna pogoda potwierdziła znaczenie takich rodzinno-artystycznych
spotkań dzieci, rodziców, nauczycieli z wielu okolicznych przedszkoli. 

Danuta Czopik

Oto krótkie zestawienia najważniejszych spraw, nad którymi Radni
Dzielnicy XII obradowali w trakcie ostatnich Sesji:

1. Dofinansowanie Święta Piłki Amatorskiej „Grosswots Day 2012” na
kompleksie sportowym „Orlik 2012 – Nr 1” organizowanego przez
Szkołę Podstawową Nr 41 w Krakowie w kwocie 1.000 zł. W roku
ubiegłym w imprezie zorganizowanej przez KS Kolejarz uczestniczyło
ok. 200 dzieci i młodzieży z naszej Dzielnicy. Impreza była znakomitą
promocją sportu i rekreacji, a przede wszystkim wspaniałą zabawą dla
młodych mieszkańców naszej Dzielnicy.

2. Dofinansowanie I Dzielnicowego Dnia Dziecka organizowanego na
osiedlu Rżąka (realizator Dom Kultury „Podgórze”) w kwocie 3.500 zł. 

3. Wydanie pozytywnej opinii dla propozycji wpisania do obwodu Szkoły
Podstawowej Nr 124 ulicy Henryka i Karola Czeczów. 

4. Wydanie pozytywnej opinii dla propozycji wpisania do obwodu Gim-
nazjum nr 30 ulic: Henryka i Karola Czeczów w całości, ulicy Domagały
w zakresie numerów nieparzystych od numeru 59 do numeru 65 oraz
ulicy Mała Góra w zakresie numerów nieparzystych.

5. Uzupełnienie listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w za-
kresie prac remontowych placówek oświatowych o zadania: 

– wyposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 49 w meble –
dostosowanie do wymagań HCCP w kwocie 19.000 zł,

– wymiana wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 24 w kwocie
8.500 zł,

– dofinansowanie remontu tarasu w ZSOI Nr 4 w kwocie 8.500 zł,
– remont ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym Nr 87 w kwocie

5.000 zł, 
– wejścia oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej

Nr 24 w kwocie 14.000 zł.
6. Przeznaczenie środków finansowych pozostałych po przetargu na za-

danie priorytetowe Dzielnicy XII na 2012 r. pn. „Osiedle Kozłówek –
budowa parkingów (miejsc parkingowych)” w kwocie 36.000 na rea-
lizację następujących zadań:

– dofinansowanie działalności kulturalnej Domu Kultury „Podgórze”
w kwocie 16.000 zł, 

– dofinansowanie działalności kulturalnej Młodzieżowego Domu Kul-
tury im. K. I. Gałczyńskiego w kwocie 6.000 zł, 

– dofinansowanie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego ZSO
Nr 12 (reaktywowanie sekcji zapasów) w kwocie 6.000 zł,

– zakup sprzętu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Szkole Podsta-
wowej Nr 117 w kwocie 3.000 zł, 

– dofinansowanie konkursów w Przedszkolu Samorządowym Nr 36
w kwocie 800 zł, 

– dofinansowanie imprezy plenerowej „Familiada” w kwocie 4.200 zł. 
7. Przeznaczenie środków finansowych w wysokości 2.000 zł na zakup

drukarki kolorowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Oddzia -
łu V Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

8. Wydanie pozytywnej opinii dla projektu budowy miejsc postojowych
wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładką kolidującego uzbro-
jenia przy ulicy Kurczaba w rejonie bloku 1 i 2 w Krakowie.

9. Wydanie pozytywnej opinii dla warunków zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego – Rodzinnego
Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Górników w Krakowie”. 

10. Wydanie negatywnej opinii dla warunków zabudowy dla inwestycji
pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem i po-
mieszczeniem usługowym na parterze wraz z wjazdami oraz infra-
strukturą techniczną przy ul. Bieżanowskiej oraz ul. Młodzieży
w Krakowie. Na podstawie przesłanych materiałów Rada Dzielnicy nie
mogła wydać pozytywnej opinii, gdyż pismo zawierało braki formalne:
brak wyliczenia powierzchni uszczelnionej, brak określenia, które
działki są własnością inwestora. 

11. Wydanie negatywnej opinii dla warunków zabudowy dla inwestycji
pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi
garażami przy ul. Imielnej w Krakowie. Procedowanie WZiZT zostało
już negatywnie zaopiniowane Uchwałą Nr XVII/268/2012 Rady Dziel-
nicy XII z dnia 13 marca 2012 r.

12. Wydanie negatywnej opinii dla warunków zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku oraz 2 Budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi, miejscami postojo-
wymi oraz infrastrukturą techniczną przy ulicy Smolarzy w Krakowie”.
W przedłożonych dokumentach brakuje podstawowych danych do
wydania opinii takich, jak: procent zabudowy działki, powierzchni
uszczelnionych, powierzchni biologicznie czynnych, sposób zagospo-
darowania wód opadowych. 

13. Uzupełnienie listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w za-
kresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w pkt. do-
tyczącym osiedla Złocień o zadanie pn. „remont ulicy Domagały
i Nefrytowej”.

14. Uzupełnienie listy rankingowej powierzonych na 2012 rok w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia w pkt. dotyczącym osiedla
Prokocim Stary o zadanie pn. „dofinansowanie remontu ulicy Prostej”.

15. Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania powierzonego na 2012 r. w za-
kresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia pn. „remont
chodnika przy ulicy Na Kozłówce 4” o zapis: „oraz dojścia do poczty”.

16. Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2012 r.
w zakresie pokrycie kosztów eksploatacji (opłata za media, prace na-
prawcze, zakup sprzętu sportowego) kompleksu sportowo – rekrea-
cyjnego „Orlik Nr 1” przy ul. Jerzmanowskiego 4 w Krakowie
o „utrzymanie obiektów sportowych Klubu Sportowego Baszta”.

Opracowała: Patrycja Bień 

Z prac Rady Dzielnicy XII 

„ARTUR – Przedszkolak” w MDK im. K.I. Gałczyńskiego
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Obchodząc Jubileusz 800 lecia Bieżanowa nie wypada nie wytłuma-
czyć się z pamiętnej daty 11 maja 1212 roku, symbolicznie przyjęto ją bo-
wiem za początek istnienie nazwy i historii miejscowości. W archiwum
Miasta Krakowa znajduje się dokument pisany tzw. legat testamentowy,
sygnowany licznymi pieczęciami i będący niezwykle cennym świadkiem his-
torii. Na plakacie okolicznościowej wystawy przedstawiono go w całej oka-
załości. Jest to oczywiście dokument sporządzony po łacinie. Dowiadujemy
się z niego o rycerzach, biskupie, kanonikach, urzędnikach książęcych, ko-
ligacjach i emocjach rodzinnych, perspektywicznych ugodowych rozstrzyg-
nięciach sporu. Jest też to co najważniejsze – pojawia się pisana nazwa
Bieżanów. Domniemać jednak należy, że historia miejscowości musi być
o wiele starsza niż 8 stuleci. Jak daleko sięga? Wykopaliska prowadzone
w latach 90 tych na okoliczność planów budowy autostrady prowadzone
w okolicy węzła wielickiego i dalej na wschód potwierdziły istnienie za-
siedlenia tych terenów już w epoce kamienia. Odnaleziono też ślady osad-
nictwa pochodzące w zdecydowanej większości z wczesnej epoki żelaza
(kultura łużycka) i okresu nowożytnego. Ponadto odkryto także kilkadzie-
siąt obiektów z okresu rzymskiego i z okresu epoki brązu. 

Organizatorzy bieżanowskie wchodzące w skład Komitetu Organiza-
cyjnego Obchodów Jubileuszu postanowili jednak oprzeć się na dacie udo-
kumentowanej, czyli 11 maja 1212 roku. Na zdjęciu plakatu wystawy
przedstawiono go w całej okazałości. Jest to oczywiście dokument
sporządzony po łacinie. Wystawa będzie czynna jeszcze w czerwcu i warto
ją odwiedzić. 

Wracając do zapisu testamentowego zwraca uwagę doniosłość i piękny
styl. Oto rycerz Radwan uznając swój błąd, naprawia go… po rycersku!

Odpis dokumentu:

1212, 11 maja w Krakowie „Radwan, zawierając z Pakosławem, ka-
nonikiem krakowskim i z jego siostrą wdową po Raciborze, układ w sprawie

sukcesji po zmarłym, zrzeka się na rzecz wdowy po Raciborze roszczeń do
wsi Bieżanów. Niech wszystkim żyjącym w chwili obecnej i w przyszłości bę-
dzie wiadome, że ja Radwan (w czasie układów) z Pakosławem, kanonikiem
krakowskim i jego siostrą, kiedyś żoną mojego starszego brata Raciborza,
w związku ze spadkiem, który wymieniony powyżej małżonek, mój brat Ra-
cibor, tak za życia jak i po śmierci na nią przeniósł, chciałem obalić legat
uważając, że został on uczyniony z moją szkodą. Wskutek tego powstał po-
między nami spór. Załatwiłem go w taki sposób, że dla dobra i spokoju
z tego względu, żeby zbożna darowizna częściej już wspomnianego mojego
brata nie była daremna, zrzekłem się zbożnie i dobrowolnie na rzecz jego
żony pretensji do wsi, która nazywa się Besanowo, na takich warunkach, że
ona sama (żona) Racibora będzie posiadała nieprzerwanie ową wieś
Bieżanów z tytułu prawa do dziedziczenia, bez zmiany tegoż z biegiem lat,
lub też ten (będzie posiadał) któremu ona ją (wieś) sama da. I niechaj ani
mnie ani mojemu potomstwu nie będzie wolno go później cofnąć. Świad-
kami tej rzeczy są: kasztelan krakowski Goworek, zarządca dworu Bozanta
z trzema synami Świętosławem, Filipem i Domosławem. Dobrogost (…) Aby
zatem ta umowa miała nienaruszoną na zawsze trwałość, uznałem za rzecz
godną zabezpieczyć ją mocą pieczęci księcia, biskupa kościoła, oraz baro-
nów. Dokonano tej naszej umowy w Krakowie w roku 1212 od wcielenia
Pańskiego, 11 maja za panowania w Krakowie najznakomitszego Księcia
Leszka, gdy zarządzał kościołem pan biskup Wincenty, wojewodą był Pa-
kosław, zarządcą dworu Goworek (…)”. 

Warto ten dokument znać. Jak w praktyce ustanowione wówczas
prawo zadziałało? Można określić że w sposób „zbożny”. Wdowa po Raci-
borze przekazała majątek kanonikowi Kapituły Krakowskiej wymienionemu
w dokumencie Pakosławowi i od tego czasu przez ponad pięć wieków
Bieżanów stanowił własność Kapituły Krakowskiej.

Stanisław Kumon

Jak to z Bieżanowem było?!

W dniu 10 maja, podczas uroczystości inaugu-
racji obchodów Jubileuszu 800-lecia Bieżanowa
Prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski od-
znaczył 10 osób medalem Honoris Gra�a. Odzna-
czenie to, ustanowione we wrześniu 2005 roku
przez Prezydenta Krakowa, jest przyznawana przy-
znawane osobom szczególnie zasłużonym dla
miasta i jego mieszkańców. Cieszymy się że w tym
roku wyróżnienie otrzymali Bieżanowianie i osoby
szczególnie zasłużone postawą czy wieloletnią
pracą społeczną na rzecz osiedla. Medale otrzymali
Ks. Prałat Antoni Sołtysik ( proboszcz Parafii w la-
tach 1975 – 1981 z lat i pierwszy budowniczy koś-
cioła ), Ks. Kanonik Bogdan Markiewicz, Irena
Wcisło, Leokadia Tam, Bożena Gawor, Anna Lesz-
czyńska-Lenda, oraz Stanisława Jędrzejczyk, Jana

Kruszecki, Stanisław Kumon i Paweł Włodarczyk. Odznaką jest krążek
o średnicy 40 mm, o gładkim obrysie jednego półokręgu, z wstęgą w nie-
biesko-białych barwach Miasta Krakowa, na drugim półokręgu widzimy
zarys wież Bazyliki Mariackiej, fragment murów Miejskich i napis HONORIS
GRATIA. Odznaka „Honoris gra�a” zawieszona jest na wstążce materiałowej
w barwach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu przygotował też swoje
odznaczenie. Jest nim medal Jubileuszu 800 lecia Bieżanowa

Te pamiątkowe medale, w imieniu Komitetu Organizacyjnego, wrę-
czyli gospodarze spotkania Anna Mroczek i Zygmunt Szewczyk. Wyróżnie-
nie otrzymali: Prezydent J. Majchrowski, V-ce Marszałek Małopolski

W. Kozak, Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Ivan Del Vechio, Za-
stępcy Prezydenta M. Krakowa E. Koterba i T. Trzmiel. Medale otrzymali
także Ks. Prałat Antoni Sołtysik i Pani Dyrektor Domu Kultury Podgórze,
którego filią jest Dwór Czeczów, Marta Perucka-Tytko.

Tekst - S.K.
Foto - W.Majka

Odznaczenie „HONORIS GRATIA” dla Bieżanowian
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XIX Dni Bieżanowa, największej dzielnicowej imprezy integracyjnej,
w bieżącym roku przypadły w roku Jubileuszu 800-lecia Bieżanowa. Dwu-
dniowe obchody ( 26 i 27 maja ) miały tradycyjny przebieg i skupiały się
wokół Parafii, DK Dwór Czeczów i Szkoły Podstawowej Nr 124 w Bieżano-
wie, gdzie stanęła estrada. Zapoczątkowana przed 19 laty przez Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich impreza ma obecnie wspaniałych
współorganizatorów. Szczególne podziękowania należą się Filii Podgór-
skiego Domu Kultury, kierowanemu przez p. Magdalenę Piędel DK „Dwór
Czeczow”. 

W sobotę w Parafii gościliśmy Jubilatów 25 i 50 lecia Małżeństwa.
Wszyscy otrzymali listy gratulacyjne z błogosławieństwem od Księdza Kar-
dynała Stanisława Dziwisza. Po Mszy św. Jubilaci z rodzinami uczestniczyli
w małym poczęstunku. Uroczystości uświetniła recitalem Barbara Leśniak.
Niedzielne uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele NNMP. Po Mszy
św. i uroczystym otwarciu, rozpoczęły się występy dzieci i młodzieży szkół
dzielnicy a także zaproszeni artyści. Na scenie wystąpiło ponad trzysta pię-
ćdziesiąt dzieci z dzielnicowych szkół i przedszkoli. Budowana corocznie es-
trada jest przeznaczona szczególnie dla nich. Oglądaliśmy spektakle, tańce,
pokazy akrobatyczne, balet, tańce cheerleaderek, chóry. Pięknie zapre-
zentowani się młodzi artyści z programem opracowanym w czasie Warsz-
tatów Zimowych 2012, oraz młodzież z XXV LO i 30 Gimnazjum. Podobał
się występ clowna Feliksa. Atrakcją wieczoru był koncert Andrzeja Siko-
rowskiego z córką Mają. Frekwencja publiczności, dzięki wyjątkowo boga-
temu programowi Dni i b. dobrej pogodzie była rekordowa. XIX Dni
Bieżanowa zakończyła loteria fantowa, z której dochód tradycyjne wspo-
maga wyjazdy wakacyjne dzieci z parafii. 

Nie sposób wspomnieć o imprezach około estradowych. Był więc bieg
na orientację w trzech kategoriach biegowych, zawody w podbijaniu piłki
wg reguł Guinnesa ( rekord to ponad 400 odbić), liczne warsztaty ręko-
dzielnicze, muzyczne, pokazy artystów folklorystycznych. Nie brakło atrak-
cji sportowych i zabawowych dla uczestników Dni, w tym z udziałem
podgórskich harcerzy. Impreza w bieżącym roku, dzięki wsparciu Rady
Dzielny i Rady Miasta, życzliwości Prezydenta Krakowa, współpracy z To-
warzystwem Przyjaciół Bieżanowa i innymi organizacjami, była wspaniała,
wyjątkowa! Wielkie podziękowanie należy się też wolontariuszom
bieżanowskich organizacji i sponsorom. Bez ich ofiarności nasz bieżanow-
ski ale także i dzielnicowy festyn nie byłby możliwy. 

Do zobaczenia za rok w ostatni weekend maja na 20 Dniach. 

tekst i foto: Stanisław Kumon

P.S. 
Kto nie mógł do nas przybyć, zachęcamy do oglądania fotografii z DNI
Bieżanowa na bieżanowskich portalach.
srk9.diecezja-krakow.pl
biezanow.diecezja-krakow.pl
800latbiezanowa.pl 
biezanow.pl

DNI WPISANE W JUBILEUSZ

W majowym numerze „Dwunastki” do artykułu ze strony 7, dotyczącego 10 rocznicy poświęcenia pomnika upamiętniającego walczących i poległych
 Lotników z Prokocimia, zostało wykorzystane zdjęcie wykonane przez Pana Antoniego Cieślika.
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Czy dzieciaki, czy rodzice – wszyscy dzisiaj to KIBICE!!!
Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Kochanowskiego w Krakowie ul. Jerzmanowskiego 6

Dyrekcja szkoły, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie SP 41 mają zaszczyt zaprosić na festyn, 
który odbędzie się 16.06.2012 (sobota) w godz. 10.00-14.00.

W tym roku bawimy się na sportowo wpisując się w atmosferę EURO 2012 

W programie oprócz rozgrywek sportowych czekają na Państwa następujące atrakcje:
Występy artystyczne uczniów naszej szkoły • Loteria Fantowa • Malowanie twarzy • Stoisko Taniej Książki • Zjeżdżalnia dmuchana 

• Coś na ząb - czyli pyszne grillowane kiełbaski • Stoiska handlowo-reklamowe • Konkursy • Możliwość zmierzenia ciśnienia 
• I … wiele, wiele innych. 

Serdecznie zapraszamy zarówno wszystkich mieszkańców Dzielnicy XII jak i osoby, które akurat będą wówczas w naszej okolicy.
Dochód z festynu zostanie przekazany na obiady i pomoc materialną dla będących w potrzebie uczniów naszej szkoły.

Sprawozdanie za okres od 1 kwietnia do 31 maja 2012 roku
z działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 1 w Krakowie Bieżanowie Starym

W kwietniu i maju 2012 roku dużo się działo w środowisku seniorów
zrzeszonych w Kole/Klubie Seniora w Bieżanowie Starym. W dniu 11 kwiet-
nia br. podtrzymaliśmy atmosferę radosnych Świąt Wielkanocnych organi-
zując jak co roku spotkanie integracyjne tzw. Wielkanocne Jajeczko. Tym
razem życzenia składaliśmy sobie wśród przyjaciół, bliskich, sąsiadów, na-
szych członków. Ale prawdziwy popis dał zespół wokalnomuzyczny
Bieżanowskie Trubadurki, który do słów koleżanki Lodzi Tam i przy akom-
paniamencie i reżyserii Pani Barbary Leśniak – koncertując jak zawodowcy.
Teksty poetyckie i piosenki były utrzymane w tonie żartobliwym, napisane
z lekkim przymrużeniem oka, na kanwie kompozycji Vivaldiego pt. Cztery
pory roku. Tym razem skomponowano WIOSNĘ (w miesiącu czerwcu Ze-
spół da koncert pt. LATO). 

Udały się też Dni Ziemi patronowane przez Radę Dzielnicy XII i wydaję
się takie akcje winny być powtarzane co roku.

W maju br. mocnym akcentem była 2-dniowa wycieczka autokarowa
do Lwowa (8 i 9 maja br.). Główna w tym zasługa Zarządu Koła/Klubu Se-
niora, który precyzyjnie ją przygotował. Takie podejście integruje i scala
nasze środowisko. Wycieczka ta budziła szczególne emocje, gdyż dla nie-
których z nas była to podróż sentymentalna, stamtąd wywodzą się krewni,
albo na tych terenach dawnej Polski się urodzili (a byli tacy uczestnicy).

Kolejnym pięknym akcentem majowym naszej aktywności był udział
w świetnie zorganizowanej Inauguracji obchodów 800-lecia Bieżanowa:
w dniu 10.05 – w Dworze Czeczów z udziałem Prezydenta Krakowa Jacka
Majchrowskiego, najważniejszych osób samorządu krakowskiego oraz
kapłanów z naszej parafii; w dniu 11.05 - w Kościele parafialnym: uroczysta
msza z homilią ks. proboszcza poruszającą aspekty historyczne Jubileuszu
i procesją do starego Kościoła. Podkreślmy liczny udział w tych dniach na-
szych członków. Seniorzy z Bieżanowa mieli swój powód do radości, bowiem
aż 3 osoby zostały uhonorowane przez Prezydenta Krakowa odznaką Hono-
ris Gra�a. Odznaczonymi zostali: Jan Kruszecki za wieloletnią i oddaną działal-
ność społecznikowską dla Bieżanowa, Leokadia Tam za poświęcenie się bez
reszty integracji środowiska seniorów, a także Bożena Gawor za szeroką

działalność w Polskim Związku Katolicko-Społecznym, jako współ założycielka
Komitetu Budowy Kanalizacji oraz Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa.

W dniu 16 maja 2012 r. Zarząd Koła/Klubu Seniora zorganizował spot-
kanie integracyjno – imieninowe. Uroczystość zaszczyciły osoby z nowego
Koła z Bieżanowa Nowego, celem bliższego poznania naszego programu
oraz możliwości odwzorowania sposobów organizowania się w środowisku
seniorów. Najważniejszymi osobami w tym dniu byli solenizanci: Zofie, He-
leny, Stanisława, Aleksandra oraz Zbigniew. Im to właśnie, po wystąpieniu
pani przewodniczącej Koła/Klubu Seniora Lucyny Wąsik – poświęcony był
koncert życzeń, wykonany przez nasz zespół Bieżanowskie Trubadurki. 

Z kolei 27 maja br. braliśmy udział w bogatym programie uświet-
niającym XIX DNI BIEŻANOWA. 

Dużym osiągnięciem Zarządu Koła jest skuteczne rozpropagowanie
wypoczynku wśród seniorów w przystępnej cenie. Wielu skorzystało

z 10-dniowych wczasów w Zakopanem, w czerwcu wyjedzie też grupa do
Międzyzdrojów i Rabki. Wykorzystuje się wszystkie możliwości i promocje
dla seniorów i tak będziemy czynić do końca roku.

Już dziś zapowiadamy, że w ramach ogólnopolskiej akcji „Promuję
Zdrowie” Zarząd Koła/Klubu Seniora przy współpracy z Dworem Czeczów
oraz z okazji 800-lecia Bieżanowa zapraszają na bezpłatne badanie słuchu,
które przeprowadzi firma Forte Audiologia. Akcja zostanie przeprowadzona
w dniu 6 lipca 2012 roku (piątek) od godz. 10'00. Liczymy na udział jak naj-
większej liczby osób z naszego Bieżanowa, ale nie tylko.

Chcemy też na stronie poczytnej gazety Dwunastka przypomnieć o ter-
minach następnych wycieczek: do Sandomierza – 11.06 (poniedziałek), na
spływ Dunajcem – 09.07 (poniedziałek), do muzeum biskupa Erazma Ciołka
w Krakowie – 17.07 (wtorek) oraz do Nowej Huty i klasztoru Cystersów –
30.07 (poniedziałek).

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Krakowie Bieżanowie Starym w składzie

Lucyna Wąsik, Leokadia Tam, Krystyna Tuchowska,
Władysława Kruszecka i Jolanta Paliś
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UDAŁO SIĘ
Dnia 18 maja udało nam się zorganizować konferencje edukacyjną na

której poruszaliśmy tematy związane z przyszłością szkolnictwa, zadawa-
liśmy pytanie czy polska szkoła dostosowana jest do mentalności nas
młodych XXI w. i jakie są różnice między szkołami publicznymi i niepublicz-
nymi. Pomimo wielu różnych zdań i burzliwych dyskusji stwierdzamy, że
warto rozmawiać bo tylko tak możemy dojść do wniosku, że chcemy coś
zmieniać.

W dniu dziecka Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII wraz z niedawno po-
wstałą Fundacją Wygrajmy Siebie zorganizowała koncert młodzieżowych
kapeli, połączony z projekcją filmów o bezpieczeństwie. Impreza odbyła się
pod honorowym patronatem Rady Dzielnicy XII i Komisariatu Policji nr 6
w Krakowie. Koncert odbył się na sali gimnastycznej XV LO w Krakowie
(w tym miejscu szczególne podziękowania dla gościnnej dyrekcji szkoły).

Dzięki Miłej atmosferze, całkiem niezłej frekwencji i różnorodności muzyki
akcje można zaliczyć, jako bardzo udaną. Każdy znalazł tu cos dla siebie.
Jest to jeden z pierwszych projektów, które organizują Młodzieżowa Rada
i Fundacja. Mamy w planie dużo pomysłów do zrealizowania i mamy
 nadzieje, że wy również się w nie zaangażujecie. Razem możemy wygrać
siebie☺!

W dniu 02.06.12 w Dworze Czeczów udało nam się zorganizować
spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Spotkanie
przebiegło w bardzo miłej atmosferze, dowiedzieliśmy się wiele o pracy
rządu a także o planowanych reformach. Pan Minister uczył nas co to zna-
czy społeczeństwo obywatelskie i jak należy je budować. To spotkanie dało
nam siłę do organizacji następnych .

A teraz kilka słów o naszej Fundacji Wygrajmy Siebie, bo tak z wie-
loma młodymi ludźmi z terenu dzielnicy ją traktujemy. Powstała niedawno,
tworzą ją głównie ludzie młodzi, pełni zapału do działania. „Wygrajmy sie-
bie” to fundacja dla ludzi z pasją, ale również dla tych, którzy jeszcze nie od-
kryli swoich talentów. Jeśli lubisz działać, pomagać innym i chcesz
skorzystać z nowych możliwości walcz o to by wygrać siebie. Znajdziesz nas
na  wpisując Fundacja Wygrajmy Siebie.

Katarzyna Jania 
Uczennica G 29 w Krakowie

W szkole, na ulicy, w mediach słyszymy o tolerancji, dyskryminacji,
łamaniu praw człowieka. Czy my, Polacy jesteśmy narodem tolerancyjnym,
czy tez tolerancji musimy się uczyć?

XV LO w Krakowie, przystąpiło do 2-letniego projektu Unii Europej-
skiej, Comenius o tolerancji. Razem z młodzieżą i nauczycielami z 5 krajów

Unii: Portugalii, Włoch, Rumunii, Bułgarii i Łotwy próbujemy odpowiedzieć
na pytania związane z tolerancja.

W naszej szkole nie boimy się poruszać kontrowersyjnych, trudnych
tematów związanych z tolerancja. Dzięki wsparciu finansowemu z UE, mamy
możliwość poznania, zgłębiania i uczenia się o tolerancji, dyskryminacji,
łamaniu praw człowieka w przeszłości i teraźniejszości. Razem z naszymi
partnerami zagranicznymi, od 17-22.04.12 w Krakowie, poznawaliśmy różne
nastawienia, podejścia do tych tematów, analizując realia w poszczególnych
krajach. Wspólnie udaliśmy się do obozu Auschwitz, miejsca gdzie człowiek
został pozbawiony wszelkich praw. W czasie wizyty gości pokazaliśmy, że
w naszej szkole uczymy być tolerancyjnym oraz szanować i akceptować in-
nych, choć tak bardzo się różnimy. 

W XV LO młodzież wzięła udział w konkursie plakatowym o tolerancji,
nawiązaliśmy współpracę z organizacją OPENKRAKÓW walcząca z dyskry-
minacją na terenie Krakowa, zwiedziliśmy Muzeum Schindlera. Odwiedzi-
liśmy Sejm w Warszawie – kolebkę polskiej demokracji, gdzie powstawanie
praw człowieka ma swój początek. 

Przez najbliższe miesiące będziemy przygotowywać scenki teatralne
o tolerancji, opracujemy ulotki i odwiedzimy kraje partnerskie, aby zoba-
czyć jak inne narody europejski podchodzą do tego tematu. Tolerancji mu-
simy się nie tylko uczyć, ale umieć o niej głośno mówić.

Maria Suwaj

Uczymy się tolerancji



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
• „Cukiernia Trela” ul. Teligi 34

Stary Prokocim i Kozłówek
• Okolice Rynku sklep „Leviatan” i sklep muzyczny
• Siedziba SM „Na Kozłówce”
• Kaplica OO. Augus�anów
• Biblioteka – ul. Spółdzielców 3 
• Przychodnia Zdrowia na Kozłówce
• Wypożyczalnia DVD „Tip Top”
• Sklep spożywczy przy ul. Republiki Korczakow-

skiej 11

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 „Zielony Smok”
• Sklep „ABC”
• Przychodnia
• AVITA Anna Baster przy ul. Schweitzera 13

Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa

Od dnia 1 czerwca 2012 r. przez okres 30 dni wyłożona zostanie do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków propozycja zmian granic Dzielnic
Miasta Krakowa, stanowiąca załącznik do uchwały nr XXXIX/514/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r.
Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa, o których mowa wyżej, pi-
semnych opinii co do zasadności przeprowadzenia korekty dotychczasowych zmian granic Dzielnic, jak również pisemnych wniosków dotyczących innych
niż określone w uchwale nr XXXIX/514/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. zmian granic.
Dopuszcza się możliwość składania opinii i wniosków, o których mowa powyżej w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na
adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl
Załącznik do uchwały nr XXXIX/514/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. zostanie wyłożony w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świę-
tych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu
 Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Pla�ormy Internetowej „Magiczny Kraków”.
Przedmiotowy załącznik zostanie przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac
Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, Sala Lea w dniu 21 czerwca 2012 r. o godz. 16.30.
Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa
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z osiedla Na Kozłówce, do wyboru innej
szkoły. Dzisiaj, odpowiadając na Wasze za-
proszenie do poprowadzenia publicznego
gimnazjum Na Kozłówce, jako jezuici, za-
pewniamy Was, że naszym głównym celem
jest stworzenie bardzo dobrej szkoły, od-
powiadającej na potrzeby młodych miesz-
kańców Kozłówka. Wierzę, że wspólnymi
siłami, szkoła nasza szybko zmieni wygląd,
wewnątrz i na zewnątrz, a także będzie
dobrze wyposażona w pomoce szkolne, tak
aby nauka była efektywna i przyjazna. Na-
szym pragnieniem jest również aby szkoła
była otwarta przez przysłowiowy cały
dzień. Organizując różne formy zajęć poza-
lekcyjnych będziemy się starać rozwinąć in-
dywidualne zainteresowania uczniów, jak
również chcemy być wparciem dla rodzi-
ców w procesie wychowawczym. Zapra-
szam do Gimnazjum Jezuitów! Szczegółowe
informacje nt. profili i zapisów możecie
Państwo uzyskać w sekretariacie szkoły
przy ul. Spółdzielców 5 w godzinach do 8:00
do 16:00 lub tel. 12 655 0924. 
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