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Witam Państwa – naszych drogich czytelników i mieszkańców dzielnicy. Jak co roku
w pierwszym numerze kieruję do Państwa parę słów w imieniu moim i całej redakcji „Dwunast-
ki”. Po pierwsze chciałem usprawiedliwić brak gazetki w dwóch pierwszych miesiącach roku. 
Jak zawsze spowodowane jest to kwestią przetargów na wydawanie gazetek dzielnicowych, 

.
Po drugie pragnę podzielić się z Państwem moim marzeniem. Chciałbym by w 2013 r. ta 

gazetka była naprawdę nasza. Byśmy wszyscy zaangażowali się w jej tworzenie, przysyłali 
artykuły i nie bali się pisać o tych dobrych i pozytywnych sprawach, ale również o tych gor-
szych, i może czasem krępujących. Proszę również nie bać się kierować uwag dotyczących ga-
zetki. To nasze wspólne dobro, więc razem powinniśmy się o nie troszczyć. Czasem może zda-
rzyć się, że dwunastostronicowa pojemność „Dwunastki” okaże się być niewystarczająca. W ta-
kich przypadkach odsyłam Państwa na stronę internetową Rady Dzielnicy XII, gdzie będą mogli 
Państwo przeczytać to, co nie zmieściło się w gazetce. Życzę naszym czytelnikom wszystkiego 
dobrego w roku 2013 r.

Z wyrazami szacunku

w imieniu Zespołu Redakcyjnego

Redaktor Naczelny „Dwunastki”

Tomasz Guzik

czyli spraw zupełnie niezależnych od Rady Dzielnicy XII czy naszego zespołu redakcyjnego
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Dyżury Członków Zarządu:

Przewodniczący:
ZBIGNIEW KOŻUCH

00 00– piątek 10 –12
Z-ca Przewodniczącego:
RAFAŁ BUCHELT

00 00– wtorek 16 –18
Członkowie Zarządu:
WIESŁAW MARKOWICZ

00 00– środa 16 –17
JANUSZ ZADWÓRNY

00 00– poniedziałek 11 –12
AGATA GWIAZDA

00 00– czwartek 17 –18

Dyżury Radnych Miasta Krakowa:
GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA
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00 00– 1 i 3 czwartek miesiąca 18 –19

Dyżury Straży Miejskiej

w Radzie Dzielnicy XII:
00 00każdy 1 wtorek miesiąca 16 –17

Z prac Rady Dzielnicy XII
Do najważniejszych działań podjętych przez Radnych Dzielnicy XII na Sesjach w grudniu

i styczniu należą:
1) Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla zadań:

– organizacja turnieju brydżowego na terenie Dzielnicy XII – kwota 1 000 zł;
– organizacja Dzielnicowego Dnia Dziecka – kwota 1 000 zł;
– zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla Klubu Sportowego „CONTRA 

06” – kwota 1 000 zł;
– zakup 4 sztuk kamer wewnętrznych dla XV LO w Krakowie przy al. Dygasińskiego 15 

– kwota 1 500 zł.
2) Podjęcie wniosków w sprawie:

– do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o umożliwienie i zapewnienie par-
kowania na nowo powstającym sięgaczu ulicy Teligi po prawej stronie w kierunku Pa-
rafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie;

– do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o usytuowanie sza-
letów miejskich w ramach programu rozbudowy i modernizacji samoobsługowych 
toalet miejskich w następujących lokalizacjach:
• skrzyżowanie ul. Wielickiej/Teligi/Szpital Dziecięcy w Prokocimiu/Tesco,
• Bieżanów Nowy w rejonie przystanku MPK przy ul. Ćwiklińskiej;

– do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o uporządkowanie te-
renu u zbiegu ulic: Braci Jamków/Ks. Jerzego Popiełuszki i Lipowskiego w Krakowie;

– do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wyegzekwowanie 
od wykonawcy inwestycji przy ulicy Teligi przywrócenia do stanu pierwotnego drogi 
od ulicy Kurczaba do bloku nr 13, wraz z oświetleniem ulicznym i oświetleniem 
parkowym w centrum osiedla;

– do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez 
Gminę Miejską Kraków działki nr 327 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze, położonej u zbiegu 
ulic: Bieżanowskiej i Stacyjnej w Krakowie;

– do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o rozpoczęcie proce-
dury przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Skate Parku w Parku Lilii 
Wenedy.

3) Wydanie pozytywnej opinii dla:
– trsay oświetleniowej linii kablowej oraz lokalizacji słupów oświetlenia ulicznego w pa-

sie drogowym inwestycji pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 
oświetlenia ul. Aleksandry-Boczna”;

– montażu progu zwalniającego w Alei Dygasińskiego – ślepy odcinek od skrzyżowania 
z ulicą Gersona.

4) Wydanie negatywnej opinii dla warunków zabudowy inwestycji pn. „Budowa zespołu 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi, infra-
strukturą techniczną oraz infrastrukturą drogową przy ul. Imielnej, Bieżanowskiej, ul. Te-
limeny w Krakowie”.

Radni wyrazili również swoje poparcie dla starań Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w sprawie budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Proko-
cimiu.

Opracowała: Patrycja Bień
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Wiadomości dla mieszkańców
W budżecie miasta Krakowa na 2013 r. znalazły się kolejne ważne 

zadania, które będą realizowane na terenie naszej dzielnicy i przy-
czynią się do jej rozwoju. Do umieszczeniu ich w budżecie miasta 
przyczynili się radni miasta Krakowa i Dzielnicy XII.

1) Modernizacja ul. Solarzy – 70 tys. zł. Efekt w 2013 r.: opracowane 
materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego 
na wybór wykonawcy aktualizacji projektu budowlanego i wyko-
nawczego, zawarcie umowy z wykonawcą, uzyskanie decyzji o po-
zwolenie na budowę.

2) Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu 

ul. Wlotowej – 5,3 mln zł. Efekt w 2013 r.: zmodernizowane przej-
ście podziemne pod ul. Wielicką.

3) Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Zarzyckiego – 

750 tys. zł. Efekt w 2013 r.: odbudowane rowy przydrożne wzdłuż 
ul. Zarzyckich na długości 2  1000 mb.

4) Rewitalizacja fontanny w parku im. Erazma i Anny Jerzmanow-

skich oraz zagospodarowanie terenu wokół fontanny – 80 tys. zł. 
Efekt w 2013 r.: uzyskanie decyzji WZ, rozpoczęcie opracowania 
materiałów do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na bu-
dowę.

5) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastruktura 

techniczną w rejonie ul. Łazy – 550 tys. zł. Efekt w 2013 r.: wy-
budowanie zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych

2z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej pow. użytkowej 3 440 m  wraz 
z infrastrukturą techniczną.

6) Budowa Sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr. 29, ul. Aleksan-

dry – 3,7 mln zł. Efekt w 2013 r.: wybudowana sala gimnastyczna, 
zakupione pierwsze wyposażenie.

7) Modernizacja boiska Ks. Baszta – 650 tys. zł. Efekt w 2013 r. 
rozpoczęte roboty budowlane.

8) Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej. Efekt w 2013 r.: roz-
poczęcie prac konserwatorskich.

9) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej. Efekt w 2013: 
opracowany projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej, od ul. 
Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego.

10) Na liście zadań inwestycyjnych Dzielnicy XII znalazły się nastę-

pujące inwestycje:
– budowa parkingu przy ul. Kurczaba – 80 tys. zł,
– budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popiełuszki – 60 tys. zł,
– rozbudowa parku Aleksandry – 80 tys. zł,
– budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy.
Miejmy nadzieję że wszystkie te zamierzenia uda się zrealizować 

zgodnie z harmonogramem.

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII

Grażyna Fijałkowska

Wszystko, co musisz wiedzieć o śmieciach
Chcesz dowiedzieć się wszystkiego o nowym systemie gospoda- bioru odpadów oraz obszerny dział FAQ – najczęściej zadawanych py-

rowania odpadami komunalnymi, chcesz sprawdzić ile będziesz pła- tań, a także specjalny kalkulator dzięki, któremu każdy sam będzie mógł 
cić za odbiór śmieci i kto będzie je odbierał? obliczyć ile zapłaci za odbiór śmieci.

Odwiedź specjalną stronę internetową Do wszystkich gospodarstw domowych zostaną wysłane broszu-
ry informacyjne z pełnym zakresem wiadomości o wysokości stawek, 
punktach dostępności deklaracji do pobrania, sposobie ich wypełnie-
nia, zasad segregowania odpadów, itp. Ponadto na przełomie marca
i kwietnia kolporterzy rozdadzą mieszkańcom Krakowa ulotki informa-lub zadzwoń na bezpłatną i śledź kampanię infor-
cyjne.macyjną w radiu, telewizji i komunikacji miejskiej. Wkrótce będziesz 

Od kwietnia w wielu punktach w Krakowie (siedzibach Urzędu także mógł odwiedzić specjalne punkty konsultacyjne, w twojej 
Miasta Krakowa, siedzibach Rad Dzielnic Krakowa, w punktach infor-skrzynce pocztowej pojawią się również specjalne broszury 
macyjnych Ekocentrum, siedzibie MPO) zostaną udostępnione ko-informacyjne.
nieczne do wypełnienia deklaracje. Otwarte zostaną również specjal-
ne punkty konsultacyjne.Przypomnijmy, że Rada Miasta Krakowa przyjęła pakiet uchwał usta-

Deklaracja dostępna będzie również w formie pliku pdf na stronie lających m.in. stawki za odbiór śmieci. Nowy, wynikający bezpośrednio 
www.mpo.krakow.pl/nowezasady w wersji umożliwiającej wypełnie-z zaleceń Unii Europejskiej system, będzie obowiązywał od 1 lipca br.
nie jej on line.W ramach kampanii informacyjnej został uruchomiony nowy 

Kampania informacyjna będzie skierowana również do zarządców serwis internetowy www.mpo.krakow.pl/nowezasady. Znajdują się tu 
nieruchomości, którzy są istotnym elementem systemu. To oni wypeł-kluczowe informacje, dotyczące nowych zasad „rewolucji śmiecio-
nią deklarację w zabudowie wielorodzinnej, to od nich będzie zależało wej” w Krakowie, takie jak podstawy prawne, stawki dla mieszkańców 
jak przebiegnie segregacja odpadów.wspólnot, mieszkań zarządzanych przez spółdzielnie oraz właścicieli 

Całej kampanii, w poszczególnych etapach, towarzyszyć będzie domów jednorodzinnych.
seria spotów emitowanych w TVP Kraków, Radiu Kraków oraz na ekra-W serwisie pojawi się też wzór wypowiedzenia umowy z dotych-
nach LCD we wszystkich tramwajach i autobusach MPK w Krakowie.czasowym odbiorcą śmieci, informacja jak przygotować miejsce od-

www.mpo.krakow.pl/nowezasady

infolinię 800 112 211 

Wydarzyło się...

14 marca 2013 roku delegacja w składzie: Marta Pszczoła (Dyrektor SP nr 24), Mirosław Dziedzic (Proboszcz 
Parafii Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie), Zbigniew Kożuch (Przewodniczący Rady Dzielnicy XII)
i Grzegorz Kmita (Prezes ds. sportowych Kolejarza Prokocim) została przyjęta przez panią prezydent Annę 
Okońską-Walkowicz. Tematem spotkania był nowatorski projekt innowacji pedagogicznej wczesnoszkolnej pn. 
„Łączy nas piłka”. Projekt uzyskał poparcie pani Prezydent, która poprosiła o złożenie wszelkich dokumentów 
związanych z projektem. Tak więc od września w SP nr 24 ruszy ten innowacyjny projekt, do którego już zapra-
szamy wszystkie dzieci i rodziców.
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W trosce o Bieżanów
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Bieżanowa doty- 2013 zakończyć wszelkie prace projektowe, łącznie z uzyskaniem ze-

czącymi problemów naszego osiedla uprzejmie proszę aby we wszyst- zwolenia na rozpoczęcie budowy. Niezależnie od powyższego,jako 
kich kwestiach związanych z wyburzeniem budynku Klubu Spor- radna ze Starego Bieżanowa przy wsparciu całej Rady systematycznie 
towego „Bieżanowianka” zwracać się do Zarządu Klubu, stosownych kieruję prośby do stosownych władz o przyśpieszenie tej inwestycji. 
władz UMK, oraz osób, które podjęły taką decyzję. Absolutnie nikt nie W dniu 18 marca 2013 roku przedstawiciel zespołu projektowego 
konsultował i nie zawiadamiał radnych Dzielnicy XII ani o planach, ani przedstawił wstępną propozycję zagospodarowania działki między 
o samym wyburzeniu w/w budynku. Jak w tej sytuacji można pytać rad- przychodnią a Dworem Czeczów przy ul. Ks. J. Popiełuszki. Będzie to 
nych od czego są i dlaczego nie są jasnowidzami? mały park wraz z placem zabaw dla dzieci, ławkami i zielenią. Pozostają 

Na spotkaniu w Dworze Czeczów w maju 2011 roku przedstawicie- jeszcze formalności administracyjne i fundusze na realizację ww. 
le władz miasta Krakowa zaprezentowali plan odbudowy boiska spor- projektu.
towego, wraz z boiskiem treningowym, jako jedną z inwestycji jubileu- Cały czas trwają prace korekcyjne nad projektem zbiornika prze-
szowych dla 800-letniego Bieżanowa. Uprzejmie proszę rozstrzygać tę ciwpowodziowego suchego, mającego powstać przy ulicy Drożdżo-
kwestię na szczeblu UMK, gdyż tam zapadły decyzje niekorzystne dla wej. Zbiornik ten ma w dużym stopniu zabezpieczyć Bieżanów przed 
Bieżanowa. Jako jeden z argumentów podano całkowity brak zaintere- zalewaniem. Planowana jest kaskada 5 zbiorników w tym 2 w Wielicz-
sowania mieszkańców Bieżanowa prawie 100-letnim Klubem. ce i to stanowiłoby prawie całkowite zabezpieczenie Bieżanowa przed 

Trwa procedowanie podziału geodezyjnego i załatwianie pozosta- powodzią.
łych formalności, celem ostatecznego umożliwienia rozbudowy przy- Została rozpoczęta procedura spadkowa, pozwalająca przywrócić 
chodni zdrowia w Bieżanowie. Nie był to nigdy budynek jednorodzin- Bieżanowianom działkę w centrum osiedla na rogu ul.Bieżanowskiej
ny z lat 50. minionego wieku, jak twierdzi autor „odezwy”. Lokal wybu- i Stacyjnej. Tu pole do popisu dla aktywnych. Prosimy o wszelkie infor-
dowano w latach 1969/70 przez grupę społeczników [w tym moją ma- macje związane z ostatnimi właścicielami działki, tj. rodziną Solinde-
mę Stanisławę Pachlowską], z docelowym przeznaczeniem na siedzi- rów, co zdecydowanie przyspieszyłoby żmudny proces postępowania 
bę Gromadzkiej Rady Narodowej dla ówczesnej wsi Bieżanów. administracyjnego.

W dniu 4 lutego 2013 roku Przewodniczący Dzielnicy XII pan Zbig- Z myślą o przyszłość Bieżanowa nawiązałam współprace z Wy-
niew Kożuch i radna z Bieżanowa p. Elżbieta Matykiewicz odbyli roz- działem Architektury Politechniki Krakowskiej. W ramach tych kontak-
mowę z Panią Dyrektor Wydziału Geodezji i kilka dni wcześniej z Panią tów w dniu 18 marca 2013 roku w auli Politechniki odbędzie się przy-
Dyrektor Wydziału Skarbu, prosząc kolejny raz o szybkie i pomyślne za- gotowana przez studentów i pracowników tego wydziału pierwsza 
kończenie ww. sprawy. prezentacja planu rewaloryzacji budynku stacji kolejowej w Bieża-

W dniu 28 stycznia 2013 roku na stacji kolejowej Kraków – Bieża- nowie, wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia, oraz zaprezento-
nów, peron do Wieliczki z inicjatywy radnej z Bieżanowa Elżbiety Ma- wana będzie propozycja nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
tykiewicz w obecności Przewodniczący Rady Dzielnicy XII odbyło się Jest ewenementem aby tego typu projekty realizowano gratis.
spotkanie przedstawicieli Dyrekcji PKP i mieszkańców Bieżanowa, Zarówno negocjacje z PKP, jak i wspomniane prace projektowe są 
celem którego było wskazanie wykonawcom i inwestorom usterek w toku i mam nadzieję na ich szybkie i pomyślne zakończenie. O postę-
powstałych przy modernizacji linii kolejowej do Wieliczki. Po spotka- pach prac poinformuję Państwa w kolejnych numerach naszej gazetki. 
niu zostało wystosowane pismo do PKP, które załączam, celem zapoz- W imieniu całej Rady Dzielnicy XII i własnym życzę Państwu wszelkich 
nania się z tematem. łask bożych od Zmartwychwstałego Chrystusa i wiosennego odrodze-

Kolejną istotną dla Bieżanowian sprawą jest budowa placu zabaw nia w duchu pokoju i miłości.
dla dzieci przy ul.Ks. Jerzego Popiełuszki. Po dość skomplikowanych 
początkach rodzenia się projektu ww. inwestycji, ZiKIT wyłonił w dro- Radna Dzielnicy XII
dze przetargu projektanta, który zobowiązany jest do końca czerwca Elżbieta Matykiewicz

Komisja Ochrony Środowiska
i Zagospodarowania Terenów Zielonych

W skład Komisji wchodzą: Dawid Kwiatkowski – przewodniczący, Najważniejsze zadania jakie Komisja podjęła w czasie swojej dzia-
Kinga Witkowska – zastępca przewodniczącego, Rafał Buchelt, Jaro- łalności to rozpoczęcie prac nad budową Skate-Parku na osiedlu Nowy 
sław Chodorowski, Zbigniew Kożuch, Tomasz Kropiowski oraz Konrad Prokocim, w parku Lilli Wenedy. Planowane rozpoczęcie budowy to 
Spryńca. maj 2013 roku. Skate-Park powstanie w dwóch etapach (I etap 2013– 

Do podstawowych zadań komisji należy dbałość o czystość, o te- 2014, II etap 2015–2016). Jeśli finanse na to pozwolą, terminy te mogą 
reny zielone znajdujące się na terenie Dzielnicy XII oraz rozbudowę ulec przyspieszeniu.
przestrzeni do aktywnego spędzania wolnego czasu. Inną inwestycją jest budowa ogródka jordanowskiego na terenie 

Członkowie komisji biorą udział w comiesięcznym przeglądzie Starego Bieżanowa. Obecnie trwają prace na jego projektem.
ogródków jordanowskich, zarządzanych przez Gminę Kraków. Znaj- Pozostałe prace komisji opierają się na bieżącym utrzymaniu zie-
dują się one przy ul. Okólnej (Na Kozłówce), ul. Jana XXIII oraz Schwei- leni oraz opiniowaniu w sprawach związanych z terenami zielonymi.
tzera (Rżąka), ul. Smolenia i Zarzyckiego (Bieżanów), ul. Barbary i Alek-
sandry (Bieżanów Nowy) oraz ul. Lilli Wenedy i Teligi (Nowy Prokocim). Konrad Spryńca
W czasie przeglądu sprawdzany jest stan techniczny urządzeń, które 
służą dzieciom w codziennych zabawach.

Informacja
W związku z długością oraz jakością skanu pisma skierowanego do PKP (o którym mowa w powyższym artykule) jest ono dostępne na stronie 

Rady Dzielnicy XII.
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Witam serdecznie, giczna i duchowa. Drugi obiekt powstaje przy ul. Smoleńsk 4, będzie 
zarówno miejscem pomocy doraźnej (zmodernizowana jadłodajnia, 

W imieniu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio chciałabym zapytać o możli- łaźnia, samoobsługowa pralnia, ambulatorium) jak i aktywizacji zawo-
wość publikacji w Państwa gazecie artykułu informującego o działal- dowej (sala komputerowa, sale do prowadzenia szkoleń czy warszta-
ności naszej organizacji. tów) czy różnego rodzaju grup wsparcia (AA, AN).

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio powstało z inicjatywy Braci Mniej- Bezdomność jest obecnie ogromnym problemem – szacuje się, że 
szych Kapucynów. Główną misją Dzieła Pomocy jest wsparcie naj- w Krakowie żyje ok. 2000 bezdomnych. Niestety wciąż niewiele osób 
biedniejszych, w szczególności osób bezdomnych i zagrożonych bez- wie o istnieniu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Tym bardziej bylibyśmy 
domnością. wdzięczni za Państwa włączenia się w to „Dzieło” poprzez zgodę na pub-

W tym celu w Krakowie tworzymy Centrum – jako miejsce nie tylko likację artykułu, który przyślemy lub bannera, informującego o działa-
pomocy doraźnej, ale przede wszystkim jako rzeczywistości, która niach Centrum Pomocy.
stwarza możliwości wspólnego zmierzenia się ze złożonymi proble-
mami różnorakiej natury, których skutkiem jest dramatyczna sytuacja Z góry dziękuję za odpowiedź,
życiowa osób. Docelowo Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio będą Pozdrawiam serdecznie,
tworzyć dwa, wzajemnie uzupełniające się obiekty. Pierwszy, przy ul. Julia Miksztajn
Loretańskiej 11, już działa. Od 23 września 2010 roku w ramach Punktu Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
Konsultacyjnego i Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej świadczo- Więcej informacji na
na jest w nim pomoc socjalna, prawna, zawodowa, a także psycholo- www.dzielopomocy.pl

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. 
Polskich Noblistów w Krakowie realizowany jest trójstronny między-
narodowy projekt Comenius pt. „Pszczoły i ludzie”. Uczniowie będą 
poznawać życie pszczół, budowę ula, metafory językowe czy tworzyć 
gry komputerowe nawiązujące tematem do tych pracowitych, przyjaz-
nych człowiekowi owadów. W planie jest również stworzenie książki 
kucharskiej z przepisami na bazie miodu, poznanie jego składu che-
micznego oraz zastosowanie produktów pszczelich w kosmetyce
i lecznictwie. Zabawą czy naukowymi wręcz dokonaniami podzielą się 
ze swoimi przyjaciółmi z gimnazjów w Tuluzie we Francji i Madrycie
w Hiszpanii. Projekt, który będzie trwał dwa lata, ma za zadanie wypra-
cować wspólne odpowiedzi w języku francuskim i angielskim na pyta-
nie o przyczyny coraz większego zagrożenia populacji pszczół, sprzy-
jać poznaniu kultury krajów biorących udział w projekcie i motywować 
młodych ludzi do posługiwania się językiem obcym w nauce różnych 
dziedzin. Metoda projektu służy twórczym rozwiązaniom i niekonwen-
cjonalnemu podejściu do problemu, zapowiada się zatem przygoda
i odkrywanie jeszcze nieznanych ścieżek przez naszych młodych ucz-
niów. Odwagi!

Wioletta Kolbusz-Lasa

Koło Wolontariatu działa na terenie ZSOI nr 4 od września 2006 r. na rzecz schroniska dla zwierząt, prowadzonego przez Fundację 
Początkowo członkami Koła była młodzież Gimnazjum nr 32, a od „Ludzie zwierzętom w potrzebie”. Większość akcji prowadzimy na te-
września 2010 r. również uczniowie klas 4–6 SP nr 148. Koło Wolon- renie naszego Zespołu Szkół co sprawia, że swoim przykładem i zapa-
tariuszy jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież odnajduje pole swojego łem do pomagania zarażamy naszych rówieśników. Do naszych kole-
dobrowolnego, radosnego i przynoszącego pożytek innym ludziom gów i koleżanek kierujemy też akcje wychowawczo-informacyjne 
działania. W Kole Wolontariatu członkowie pod kierunkiem i opieką na- prowadzone w duchy radosnej, wspólnej, zabawy, np: „21 listopada – 
uczyciela mogą nie tylko rozwijać swoją wrażliwość na potrzeby in- Dzień Życzliwości” (jako akcję promującą postawy życzliwości i uprzej-
nych, ale także uczyć się jak wykorzystać swoje talenty i zdolności mości wśród dzieci i młodzieży) czy „Na 100% mam wpływ na 1%” 
w zmienianiu swojego otoczenia na lepsze. (mającej na celu promowanie wśród rówieśników idei przekazywania 

Współpracowaliśmy m.in. z Samorządem Studenckim Akademii 1% podatku na rzecz OPP). Działania Koła Wolontriatu już po raz szósty 
Rolniczej w Krakowie, a następnie z DPS przy ul. Łanowej w ramach zostały wpisane w VI edycję Małopolskiego projektu „Mieć wyobraź-
akcji NAKRĘTKI zbierając wraz ze społecznością ZSOI nr 4 plastikowe nię miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół po-
nakrętki, z których sprzedaży dochód zasilał konta wskazanych przez nadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. Projekt ten 
fundację chorych dzieci. Podejmowaliśmy się też zorganizowania, na powstał w odpowiedzi na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II, któ-
miarę naszych możliwości, pomocy dla powodzian z okolic Sando- ry apelował abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Jego głównym 
mierza (w 2010 r.). Wspieraliśmy niesłyszącego Maćka i jego rodziców celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, two-
w zbiórce pieniędzy na zakup nowoczesnego aparatu słuchowego rzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygoto-
produkując unikatowe cegiełki – biżuterię w ramach akcji „Na uszko”. wanie młodzieży do społecznego działania.
Odpowiedzieliśmy na apel o wsparcie w organizacji zbiórki materialnej Iwona Słocka

Stowarzyszenie Ojca Pio

Projekt COMENIUS

Działać dla drugiego człowieka
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Jubileusz 30-lecia
Korczakowskiej Republiki Dziecięcej „Dyliniarnia”

W tym dniu piękny XV-wieczny Dwór Czeczów położony w uro- Dawida uwielbiają również dzieci, które przy nim czują się zawsze bez-
czym zakątku Dzielnicy Starego Bieżanowa pękał w szwach, bowiem piecznie. To właśnie one głosowały na Pana Dawida w nominacji do ty-
właśnie 2 marca 2013 roku Dyliniarnia świętowała tam swój perłowy tułu Malarza Dziecięcych Pragnień. Tytuł ten został ustanowiony w ro-
jubileusz. Po wielu osiągnięciach związanych kolejno z Rokiem Wolon- ku 2000 i jest przyznawany przez Korczakowską Republikę Dziecięcą 
tariatu, a następnie Rokiem Korczakowskim, przyszedł czas na podsu- Dyliniarnia organizacjom bądź osobom fizycznym, które swoją posta-
mowanie trzydziestoletniej działalności, która szybko objęła dziedziny wą poprzez bezinteresowne wsparcie, pomoc oraz serdeczne nasta-
życia społecznego dzieci i ich rodzin naszej Dzielnicy. Z tej właśnie oka- wienie do ludzi, zaskarbiły sobie przyjaźń i sympatię dzieci, a przez to 
zji Dyliniarnia zaprosiła wszystkich na uroczystą Galę Jubileuszową. wzbogaciły dziecięcy świat barwami swej miłości, hojności i zrozumie-

Podczas Gali obecna w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta nia. Osoba wyróżniona otrzymuje specjalny dyplom oraz pamiątkową 
Krakowa Pana Bolesława Kośmidera – Radna Miasta Krakowa Pani Gra- statuetkę.
żyna Fijałkowska odczytała list gratulacyjny skierowany do Zarządu 
KRD Dyliniarnia oraz wręczyła na ręce Pani Prezes Marii Pułczyńskiej 
medal dzielnicowy wraz z certyfikatem jego nadania.

W imieniu Przewodniczącego Rady Dzielnicy XII Pana Zbigniewa 
Kożucha zabrał głos Vice-Przewodniczący Rady – Pan Rafał Buchelt, 
który również dziękując za codzienny trud, uwrażliwianie młodych 
ludzi na krzywdy i problemy innych, za budowanie atmosfery zrozu-
mienia, szacunku i bezpieczeństwa wśród dzieci oraz za poświęcenie
i twórcze działanie, odczytał i wręczył Założycielom Dyliniarni list gra-
tulacyjny wystosowany na tę okoliczność.

KRD Dyliniarnia otrzymała również list gratulacyjny od Kierownika 
Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Pani 
prof. dr hab. Marii Szewczyk, która w swym liście mocno podkreśla, że 
nie sposób docenić wartości, jaką zeprezentuje Dyliniarnia w stosunku 
do potrzebujących i niejednokrotnie nie radzących sobie z życiem co-
dziennym ludzi. Jestem przekonana – pisze dalej – że satysfakcja z tej 
pracy jest dla Założycieli Dyliniarni najwyższą nagrodą.

Spośród zaproszonych Gości wyróżniono osoby fizyczne, osoby 
prawne i podmioty gospodarcze współpracujące z Dyliniarnią, którym 
wręczone zostały jubileuszowe podziękowania i drobne upominki za 
wzorową postawę społeczną i wyjście naprzeciw problemom dzieci 
ubogich w drodze do wspólnych działań charytatywnych na polu 
pomocy społecznej, w tym pomocy Rodzinom w trudnej sytuacji ży-
ciowej i wyrównywania ich szans. Na uroczystości nie zabrakło także 
samych Podopiecznych Dyliniarni, których obecność jest potwierdze-
niem ich identyfikowania się z działalnością Stowarzyszenia. Specjal-
ne podziękowania otrzymały również dzieci z Koła Wolontaryjnego 
działającego przy Szkole Podstawowej nr 117 im. Kongregacji Kupiec-
kiej w Krakowie.

Dużym zaskoczeniem dla samych Prezesów Dyliniarni, którzy nie 
ukrywali wzruszenia, było wręczenie na ręce Zarządu KRD Dyliniarnia 
statuetki okolicznościowej ufundowanej przez samych Członków 
Stowarzyszenia KRD Dyliniarnia. Miało to również wydźwięk jedności
i solidarności wewnątrz samej Organizacji, w której jak widać Członko- Podczas uroczystości można było usłyszeć rozmaite utwory mu-
wie i Wolontariusze cenią swoich Przełożonych. Jest to niezwykle waż- zyczne: w wykonaniu Marty Polańskiej i Marka Polańskiego, Kingi Ciu-
ny aspekt strategiczny, jeśli Organizacja ma działać spójnie i jednomyśl- lemby, Piotra Piwowońskiego, Ilony Narczyńskiej oraz Młodzieżowej 
nie w obranych przez siebie kierunkach. Orkiestry Dętej ze Skawy, która swoją potęgą brzmienia podkreśliła 

Punktem kulminacyjnym uroczystej Gali w Dworze Czeczów było słuszną rangę wydarzenia na miarę naszej Dzielnicy.

nadanie tytułu Malarza Dziecięcych Pragnień Panu Dawidowi Bachors- W drugiej części spotkania Organizatorzy zaprosili wszystkich ze-

kiemu – właścicielowi Zakładu Fryzjerskiego Selective Professional, branych na poczęstunek przy suto zastawionym szwedzkim stole. Była 

który został odznaczony „za konkretne wsparcie na rzecz dzieci potrze- to również okazja do luźnych rozmów, wymiany poglądów i zawarcia 

bujących pomocy i ich Rodzin, za zrozumienie i ogromną wrażliwość nowych znajomości. A najważniejszym jest fakt byśmy umieli jedno-

na potrzeby innych oraz za wytrwałe służenie swoim talentem i umie- czyć się czyniąc dobro na rzecz innych.

jętnościami tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej”. Pana Janusz Zadwórny
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Fundacja „Wygrajmy Siebie” działa na 100%
Ostatnie trzy miesiące to bardzo pracowity czas dla zarządu, lide-

rów i wolontariuszy fundacji „Wygrajmy Siebie”. Ponieważ nasza 
„Dwunastka” nie ukazywała się przez kilka miesięcy, cofnijmy się trosz-
kę w czasie. W tym okresie organizowaliśmy Pluszowe Kolędowanie, 
na którym zebraliśmy ponad 170 maskotek dla dzieciaków z Domu 
Małego Dziecka w Podgórzu. Zakończyliśmy ogólnopolski konkurs 
fotograficzny „Ludzie, uczucia, pasje”. Robiliśmy film na 30-lecie Parafii 
Najświętszej Rodziny na Nowym Bieżanowie, który już niedługo będzie 
można nabyć – podczas misji parafialnych w kwietniu. Nasza grupa 
teatralna kończy przygotowywać spektakl o kryzysie współczesnej ro-
dziny. Młodzież z Projektu „Skandynawia” przygotowuje się powoli na 
wakacyjne wojaże i zdobycie Koła Podbiegunowego. Młodzi z projektu 
„Gry Planszowej o Krakowie” skończyli przygotowanie planu gry, która 
ma promować dzielnice miasta. Zwróciliśmy się o wsparcie finansowe 
do wszystkich dzielnic miasta. Umożliwi nam to wydanie tej gry. W naj-
bliższych tygodniach powinna ukazać się również gra planszowa o Bie-
żanowie, której byliśmy pomysłodawcami i współtwórcami. Nasi wo-
lontariusze cały czas pomagają mieszkańcom Domu Pogodnej Jesieni 
na Nowym Bieżanowie w ramach projektu „Młodzi starszym, starsi 
młodym – kto da więcej?”. Cały rok można również korzystać z projektu 
„learning time”, w którym studenci pomagają gimnazjalistom w nauce 
angielskiego. Organizowaliśmy również konkurs o Powstaniu War-
szawskim, w którym jako nagrodę przewidzieliśmy kwietniowy wyjazd 
do Sejmu i Muzeum Powstania Warszawskiego ufundowany przez by-
łego Prezydenta Miasta Krakowa i Posła na Sejm Józefa Lassotę. 

Jesteśmy w trakcie prowadzenia warsztatów dziennikarskich zor-
ganizowanych dzięki współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw Spo-
łecznych w Krakowie. Rozpoczynamy również współpracę z Fundacją 
Jasia Meli „Poza Horyzonty” w sprawie projektu protezowania, w który 
to chcieliśmy zaangażować szkoły z terenu dzielnicy. Poniżej przesy-
łam krótką informację o „Bitwie na Talenty”, ostatniej inicjatywie Mło-
dzieżowej Rady Dzielnicy XII.

W imieniu zarządu, liderów, wolontariuszy
oraz całej społeczności Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji „Wygrajmy Siebie”

Tomasz Guzik

„Bitwa na talenty”, czyli dzielnicowy przegląd talentów miał swój zasłużył niesamowity głos operowy Katarzyny Ignatowicz z 32 Gimna-
finał 20 marca w XV LO. W konkursie wzięło udział trzynastu uczestni- zjum. Laureatem trzeciego miejsca został Przemysław Litwin z XXV 
ków z pięciu szkół. Swoje talenty zaprezentowali uczniowie 29, 30 i 32 LO. Wyróżnienie otrzymała Monika Cichy wraz z partnerem za piękny 
Gimnazjum, a także XV i XXV LO. Jury, w którego skład wchodzili: Re- pokaz tańca towarzyskiego.
nata Cebulska, Alina Radziwinowicz i Rafał Buchelt nie miało łatwego Serdeczne podziękowania należą się Radzie i Zarządowi Dzielnicy 
zadania, bo uczestnicy prezentowali wysoki i wyrównany poziom. XII za ufundowanie nagród, jury za poświęcony czas i profesjonalne 

Rada Dzielnicy XII patronowała wydarzenie, organizowane przez komentarze, Panu Dyrektorowi XV LO Maciejowi Trzcińskiemu za miłe 
Młodzieżową Radę Dzielnicy XII – grupę projektową Fundacji Wygraj- przyjęcie uczestników w swojej szkole, Samorządowi Uczniowskiemu 
my Siebie. Podczas finału można było podziwiać wiele różnych talen- XV LO za pomoc w organizacji, szkołom za dobrą współpracę, a przede 
tów m.in. śpiew, taniec nowoczesny i towarzyski, grę na instrumen- wszystkim uczestnikom, którzy wystąpili podczas II edycji „Bitwy na ta-
tach, teatr czy recytacje. lenty”. Najlepsze talenty dzielnicy będziemy mogli zobaczyć podczas 

Zwyciężyło trio z XV LO, które wykonało piosenkę Rihanny „Stay”. dni Prokocimia, które odbędą się 8–9 czerwca.
Śpiewowi Weroniki Balon towarzyszyli śpiewem i grą na gitarze Maciej Jan Jelonek
Gazeł oraz grą na skrzypcach Aleksandra Jagieła. Na drugie miejsce Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy XII

„Bitwa na talenty”
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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
stało się FAKTEM!!!

IV Turniej Szachowy
„Prokocimski Szach Mat 2013”

W dniu 17 marca 2013 r. – po zakończonym IV Turnieju „Prokocim-
ski Szach Mat” – pomiędzy Klubem Sportowym „Kolejarz – Prokocim”, 
reprezentowanym przez Prezesa Pana Józefa Małeckiego i Wicepreze-
sa Pana Grzegorza Kmita, a Stowarzyszeniem Nowy Prokocim „Przyja-
ciele”, reprezentowanym przez Prezesa Pana Mieczysława Lasotę i Wi-
ceprezesa Pana Marka Lelo dokonano, na oczach uczestników turnieju 
szachowego, aktu podpisania „Porozumienia o współpracy”. Intencją 
Porozumienia jest potrzeba współdziałania w zakresie realizacji wspól-
nego celu, jakim jest promowanie oraz wspieranie wzajemnych inicja-
tyw na rzecz dzieci i młodzieży. Porozumienie będzie realizowane po-
przez współpracę oraz wymianę doświadczeń pomiędzy stowarzysze-
niami.

Podstawowe cele Porozumienia:
– Promocja pozytywnych wzorów zachowań oraz kulturalnych form 

spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, m.in. poprzez 
współorganizację takich imprez, jak: Dzień Dziecka, Mikołajki, tur-
nieje i zawody sportowe, itp.

– Podejmowanie wspólnych działań oraz inicjatyw na rzecz edukacji 
społecznej, które będą miały na celu przeciwdziałanie patologiom 
społecznym poprzez podniesienie świadomości oraz odpowie- – Tworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych for-
dzialności prawnej wśród dzieci i młodzieży; mach aktywności fizycznej i przygotowanie ich do udziału w maso-

– Wspólne lobbowanie oraz inspirowanie organizacji rządowych i sa- wych imprezach sportowych w duchu idei „fair play” i „respect”.
morządowych do podejmowania działań na rzecz dobrego wycho-
wania młodego pokolenia; Podpisanie porozumienia jest sformalizowaniem trwającej już po-

– Wspólne przeciwdziałanie agresji oraz patologii wśród dzieci i mło- nad 3 lata współpracy między Klubem Sportowym „Kolejarz – Proko-
dzieży poprzez sport, w celu wychowania na dobrych obywateli; cim”, a Stowarzyszeniem Nowy Prokocim „Przyjaciele”.

17 marca 2013 odbył organizowany przez Stowarzyszenie Nowy 
Prokocim „Przyjaciele oraz Klub Kultury „Zachęta” S.M. Nowy Proko-
cim turniej „Prokocimski Szach Mat 2013”. Nasz turniej jest rozgrywa-
ny w kategorii juniorów oraz seniorów. Turniej do którego w tym roku 
przystąpiło 42 zawodników otworzył zastępca prezesa S.M. Nowy Pro-
kocim p. Bogdan Piaszczyński. 

Do turnieju przystąpiło wielu klasowych zawodników reprezen-
tujących tak znane kluby jak: KKSZ Kraków, MKS-MOS Wieliczka, 
KCEM KANA Tarnów, KS Cracovia 1906 Kraków, UKS Gambit Łańcut, 
LUKKS Kielce, KS Korona Kraków, MDK Dom Harcerza, Kopanka Ska-
wina, CK i S Skawina, Klub Kultury „Zachęta” oraz uczniowie szkół pod-
stawowych 123, 25, 37, ZSS nr 5. W kategorii seniorów zwyciężył 
Zając Mateusz z MKS-MOS Wieliczka, który z rąk prezesa S.M. Nowy 
Prokocim p. Zbigniewa Sochy otrzymał pamiątkowy puchar, drugi był 
Markiewicz Czesław z KCEM KANA Tarnów, natomiast trzecie miejsce 
zdobył Jajte-Pachota Jerzy reprezentujący KS Cracovia 1906. Najstar-
szy uczestnik p. Michał Ostrowski z rocznika 1927 otrzymał pamiątko-
wą statuetką oraz nagrodę rzeczową.

W kategorii juniorów zwyciężyła zawodniczka Dębowska Micha-
lina, która z rąk Mieczysława Lasoty otrzymała puchar Stowarzyszenia 
„Przyjaciele”' Drugie i trzecie miejsca zajęli bracia Wojciech i Jan Go-
lenia, cała trójka reprezentowała MKS-MOS Wieliczka. Zwycięzcy otrzy-
mali puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dodatkowo najmłodszy 
uczestnik turnieju, rocznik 2006 otrzymał z rąk prezesa p. Józefa Małec- Sędzią głównym turnieju był p. Stanisław Cichorz- KI. FIDE, 
kiego nagrodę specjalną ufundowaną przez KS Kolejarz Prokocim, zes- społecznie współpracujący z organizatorami od czterech lat za co 
taw klocków Lego. Wszyscy juniorzy, którzy brali udział otrzymali pa- serdecznie p. Stanisławowi dziękujemy.
miątkowe dyplomy za uczestnictwo w turnieju oraz na osłodę po dużej Celem naszego turnieju jest popularyzacja królewskiej gry wśród 
czekoladzie. dorosłych i młodzieży, oraz integracja mieszkańców i propagowanie 

W tym roku gościliśmy na turnieju członków zarządu KS Kolejarza kulturalnej formy spędzania wolnego czasu.
Prokocim p. Józefa Małeckiego oraz Grzegorz Kmitę, z którym to klu-

Lasota Mieczysławbem nasze stowarzyszenie współpracuje już od kilku lat.
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1) Stypendium Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” zostało 7) Stypendium będzie przyznawane raz w roku.
ustanowione Uchwałą nr 4/2013 Walnego Zgromadzenia Stowa- 8) Karta zgłoszenia o przyznanie stypendium powinna być umoty-
rzyszenia w dniu 11 marca 2013 roku. wowana i udokumentowana przez zgłaszającego.

2) Kandydatami do nagrody mogą być uczniowie szkół podstawo- 9) Kandydatów należy zgłaszać do 20 maja każdego roku. Kartę zgło-
wych oraz gimnazjum, mieszkający na terenie osiedla Nowy Pro- szenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryte-
kocim, mający wybitne uzdolnienia i osiągnięcia w dowolnej dzie- riów określonych w niniejszym regulaminie należy przesłać lub do-
dzinie naukowej, artystycznej lub sportowej oraz wyróżniający się starczyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Stypen-
dobrymi wynikami w nauce. dium Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” na adres: Sto-

3) Osiągnięcia powinny być udokumentowane np. uczestnictwem warzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” 30-868 Kraków ul. Kur-
w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, turniejach, przeglą- czaba 25. Telefon kontaktowy z przedstawicielem Stowarzyszenia: 
dach artystycznych, zawodach sportowych, działalnością w or- 608 580 408.
ganizacjach uczniowskich i młodzieżowych. Zgłoszony kandydat 10) Stypendium będzie przyznawane przez kapitułę, w skład której 
powinien wzorowo wywiązywać się z podstawowych obowiąz- wchodzi:
ków ucznia oraz przestrzegać obowiązujące normy społeczne. – trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyja-

4) Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej ciele”,
w formie jednorazowej nagrody pieniężnej przekazywanej pełno- – dwóch przedstawicieli sponsorów Stowarzyszenia.
letniemu opiekunowi prawnemu. Stypendium powinno być prze-
znaczone, np.: na edukację, pomoce szkolne, książki, komputer, Stypendium lub stypendia (w zależności od uchwały Walnego 
instrumenty muzyczne, kursy języków obcych lub inne cele wspo- Zgromadzenia Stowarzyszenia) o wartości 1500,00 złotych wraz z pa-
magające rozwój zdolności ucznia. miątkowym dyplomem będzie wręczane corocznie w czasie organizo-

5) Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać dyrektorzy szkół oraz pla- wanych obchodów Dnia Dziecka, Mikołajek, Dni Prokocimia lub innej 
cówek wychowania pozaszkolnego, domu kultury, a także pro- wybranej przez Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” imprezy 
boszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu. ogólnodostępnej.

6) Ilość stypendiów będzie corocznie ustalana uchwałą Stowarzy-
szenia. Zarząd Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Stypendium Edukacyjne
Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” 
dla uzdolnionych dzieci z Osiedla „Nowy Prokocim”

REGULAMIN

W czerwcu 2013 r. podczas Dni Prokocimia zostanie po raz trzeci 4. Zgłaszanie kandydatów:
przyznane Stypendium Edukacyjne im. A i E. Jerzmanowskich prze- a) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:
znaczone dla uzdolnionych młodych ludzi – mieszkańców Prokocimia. – dyrektorom szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego;

Inicjatorami ustanowienia nagrody jest Towarzystwo Przyjaciół – dyrektorom domów kultury i stowarzyszeń oświatowo-
Prokocimia oraz Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna. Patronat ob- artystycznych;
jęła Rada Dzielnicy XII. – proboszczom parafii prokocimskich;

– organizacjom szkolnym i młodzieżowym;
1. Kandydaci: – organizacjom charytatywnym;

Kandydatem do nagrody mogą być uczniowie szkół ponadpodsta- b)Wniosek o stypendium powinien być szczegółowo umotywo-
wowych, mieszkający na terenie Prokocimia, mający wysoką średnia wany i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć kandydata.
ocen oraz uzdolnienia w dowolnej dziedzinie naukowej, artystycznej, c) Kandydatów należy zgłaszać do 20 maja 2013 r. do Młodzieżo-
sportowej. wego Domu Kultury, 30-618 Kraków, ul. Na Wrzosach 57.

Pełną dokumentację – wniosek (do pobrania w MDK) oraz załączni-2. Kryteria:
ki – należy przesyłać lub przynieść osobiście w zaklejonej kopercie.Kryterium główne:

– udokumentowane bardzo dobre wyniki w nauce 5. Tryb przyznawania stypendium. Stypendium przyznawane jest 
Dodatkowe kryteria przez Kapitułę, w skład której wchodzą:
– udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia,

konkursach, turniejach, przeglądach artystycznych, zawodach – przedstawiciel Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady,
sportowych; – przedstawiciel Parafii Miłosierdzia Bożego,

– wywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia i prze- – przedstawiciel Polskiej Prowincji Zakonu św. Augustyna,
strzeganie norm społecznych; – przedstawiciel Rady Dzielnicy XII,

– aktywność społeczna w dowolnej formie: wolontariat, praca – przedstawiciel Klubu Sportowego Kolejarz- Prokocim,
w organizacjach uczniowskich i młodzieżowych, działalność cha- – przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyń-
rytatywna, współpraca ze stowarzyszeniami, itp. skiego.

3. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej Regulamin stypendium oraz Karta zgłoszenia dostępne są w Mło-
dzieżowym Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57 oraz na stronach inter-w formie jednorazowej nagrody pieniężnej przekazywanej sty-
netowych: MDK: www.mdkgal.internetdsl.pl i Rady Dzielnicy XII: pendyście, jeżeli jest osobą pełnoletnią, lub rodzicom stypendysty 
www.dzielnica12.krakow.plna zakup, który przeznaczony będzie na edukację (laptop, opro-

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XIIgramowanie, mikroskop, pomoce dydaktyczne, książki, itp.).
Grażyna Fijałkowska

Stypendium Edukacyjne im. A. i E. Jerzmanowskich 
dla uzdolnionej młodzieży z Prokocimia
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Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”Spis treści

Zespół Redakcyjny „Dwunastki” pragnie poinformować, iż artykuły zbyt późno przysłane, lub takie,

które z powodu swojego rozmiaru nie mogły być zamieszczone w gazetce znajdą Państwo 

na stronie internetowej Rady Dzielnicy XII www.dzielnica12.krakow.pl

Nowy Prokocim  Kościół Najświętszej Rodziny

 – ul. Aleksandry 1

 Przychodnia – ul. Teligi 8  Przychodnia Zdrowia – ul. Heleny 2

 SM Nowy Prokocim – ul. Kurczaba 25  SM Nowy Bieżanów

 Kościół Miłosierdzia Bożego – u. Kurczaba 5  Biblioteka – ul. Aleksandry

 Punkt Totolotka – Plac Targowy  Dom Kultury SM „Nowy Bieżanów”

 „Trafica” – ul. Teligi 1  Kiosk przy Deptaku (koło Biedronki)

 Bloki przy ul. Lilii Wenedy i Jerzmanowskiego  Kiosk przy ul. Mała Góra 16 i Aleksandry 23

 Biuro przy Orliku – ul. Jerzmanowskiego 4  Przedszkole Samorządowe nr 176

 Firma MJM – ul. Teligi 34 D
 Sklep spożywczy Złocień
przy ul. Republiki Korczakowskiej 11  Spółdzielnia mieszkaniowa „Śniezka”

 Przychodnia

Stary Prokocim i Kozłówek  Sklepy osiedlowe

 Okolice Rynku sklep „Leviatan”
 Siedziba SM „Na Kozłówce” Rżąka
 Kaplica OO. Augustianów  Mini market „Oleńka”
 Biblioteka – ul. Spółdzielców 3  Sklep wielobranżowy „Kak”
 Przychodnia Zdrowia na Kozłówce  Zakład fryzjerski „Anna”
 Wypożyczalnia DVD „Tip Top”  Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny
 Kościół – ul. Popiełuszki  Zespół Szkół nr 15
 Przychodnia Zdrowia – ul. Popiełuszki  Sklep „Zielony Smok”
 Sklep przy ul. Pruszyńskiego  Sklep „ABC”
 Sklep przy ul. Złocieniowej  Przychodnia
 Kiosk Ruchu koło Drożdżowni  AVITA Anna Baster przy ul. Schweitzera 13

•

•
• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•
•

•
•
•

•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

Sklep „Rarytas” – ul. Ściegiennego

Dyżur Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XII 

odbędzie się dnia 31 maja 2013 r. oraz 27 września 2013 r.

Dobrych i Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy 
życzy 

Rada i Zarząd Dzielnicy XII

Słowa od Redaktora Naczelnego . . . . s. 2

Z prac Rady Dzielnicy XII . . . . . . . . . . . s. 2

Wydarzyło się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 3

Wiadomości dla mieszkańców. . . . . . . s. 3

Wszystko co musisz wiedzieć
o śmieciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 3

Komisja Ochrony Środowiska . . . . . . . s. 4

W trosce o Bieżanów . . . . . . . . . . . . . . s. 4

Stowarzyszenie Ojca Pio . . . . . . . . . . . s. 5

Projekt Comenius . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 5

Działać dla drugiego człowieka . . . . . . s. 5

Jubileusz 30-lecia
KRD Dyliniarnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 6

Fundacja Wygrajmy Siebie
działa na 100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 7

Bitwa na talenty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 7

Porozumienie o współpracy . . . . . . . . . s. 8

Prokocimski Szach Mat 2013 . . . . . . . . s. 8

Regulaminy 
Stypendiów Edukacyjnych . . . . . . . . . . s. 9
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