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Wydarzyło się…

Deutsch Wagen z wizytą w Gimnazjum 29 

Dnia 21 listopada 2012 r. odwiedził nas Goethe Ins�tut z pro-
jektem Deutsch Wagen Tour. Jest to ogólnopolski program pro-
mujący naukę języka niemieckiego, celem jego jest również
zwiększenie motywacji uczniów do jego nauki oraz inspirowanie
nauczycieli do zastosowania nowoczesnych metod kształcenia. W

związku z przyjazdem kolorowego Volkswagena oznakowanego
logo Deutsch Wagen Tour, został zorganizowanyw tym dniu Dzień Języka Niemieckiego. Pani Joanna
Lay, lektorka z Goethe Ins�tut przeprowadziła z naszymi uczniami jak również z szóstoklasistami
z sąsiedniej szkoły podstawowej nr 24 gry i zabawy językowe. Uczniowie z dużym entuzjazmem uczyli
się kolorów i powtarzali je przy pomocy barwnej chusty, poznali słownictwo związane z dyscyplinami
sportowymi, nazwy zwierząt. Zostały odświeżone wyrażenia związane z naszym samopoczuciem, były
też zabawy z balonem. Wszystkie gry i zabawy były fascynujące, dostarczyły dużo emocji i śmiechu.
Podczas zajęć każdy z uczniów otrzymał drobny upominek przypominający o udziale w projekcie. Na
zakończenie po prezentacji wszyscy przekonali się, że język niemiecki nie jest taki trudny i że warto
go znać. Jego nauka może być przyjemna, a znajomość otwiera nowe możliwości i daje szanse być
wyjątkowym. Pani lektorce bardzo dziękujemy za fajną zabawę.

Anita Mazepa

Kabaret Jam

W sobotę 17 listopada 2012 mieszkańcy osiedla „Na
Kozłówce” mieli okazję pośmiać się do rozpuku. W Centrum Kul-
tury przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” gościł kaba-
ret satyryczny JAM. Troje młodych ludzi to laureaci licznych
konkursów aktorskich i wokalnych. Mury aż trzęsły się od grom-
kiego śmiechu. Przedstawione skecze były z przymrużeniem oka

i nutką ironii, wady i przywary Polaków. Licznie zgromadzona publiczność żywo reagowała na przed-
stawiony repertuar, nagradzając występ owacjami.

Proporzec klas wojskowych

Na mocy Decyzji Nr 273/MON Ministra Obrony Narodowej
w klasach wojskowych XXV Liceum Ogólnokształcącego im.
S. Żeromskiego w Krakowie Nowym Bieżanowie został wprowa-
dzony Proporzec Rozpoznawczy 5. Batalionu Dowodzenia im. gen.
br. Stanisława Hallera.

Z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki w naszej patro-
nackiej Jednostce w Rząsce 5. Batalionu Dowodzenia odbyła się uroczystość wręczenia proporców
rozpoznawczych dla współpracujących z Jednostką szkół. Był to kolejny element spajający naszą szkołę
XXV Liceum Ogólnokształcące z Jednostką. Stał się kolejnym elementem zacieśniania wieloletniej już
współpracy w ramach kształcenia wojskowego młodzieży.

Było to naprawdę niezwykle ważne i wzruszające wydarzenie dla uczniów klas wojskowych na-
szej szkoły, natomiast dla dowódców i żołnierzy 5. Batalionu Dowodzenia stanowiło znaczący ele-
ment pracy wychowawczej. DZIĘKUJEMY!

Działanie Klubu Seniora na Starym Bieżanowie

W ostatnich miesiącach Koło Klubu Seniora na Starym
Bieżanowie działało wyjątkowo prężnie, angażując się w wiele lo-
kalnych akcji, chociażby związanych z obchodami 800-lecia
Bieżanowa. Były prelekcje z ziołolecznictwa. W licznym gronie by-
liśmy w teatrze Bagatela na sztuce teatru warszawskiego pt. Kal-

las i Słowackiego na spektaklu pt. Czarnoksiężnik w krainie Oz
Dla wsparcia kulturalnego nasi seniorzy wzięli udział w prelekcji Bogny Wernichowskiej „Szla-

kiem Mickiewicza i Orzeszkowej”, połączonej z prezentacja zabytków i krajobrazów znad Niemna –
ziemi naszego wieszcza. Natomiast w dniu 11 listopada br. uczestniczyliśmy w patriotycznym pro-
gramie (całodniowy) z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dokładne sprawozdanie z działal-
ności Koła Klubu Seniora zamieszczone zostanie na stronie Dzielnicy XII.

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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KS Prokocim

Seniorzy KS Prokocim zakończyli rozgrywki na pozycji lidera A klasy – brawo!!! Ale nie zapominajmy o najmłod-
szych piłkarzach KS Prokocim – otóż zespoły Orlików i Żaczków prowadzone przez trenera Ryszarda Rybaka to także
mistrzowie rozgrywek jesień 2012. 

NA ZDJĘCIU ZESPÓŁ NAJMŁODSZYCH PIŁKARZY ŻACZKÓW Z KS PROKOCIM 
WRAZ Z TRENEREM RYSZARDEM RYBAKIEM.

Lekcja historii w Samorządowym Przedszkolu nr 35 z oddziałami integracyjnymi

W procesie wychowawczo-dydaktycznym obejmującym całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój dziecka
oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie, bardzo ważną rolę odgrywa ta strona działalności, która kształtuje
uczucia patriotyczne i przywiązanie do Ojczyzny. Pamiętając o tym w Samorządowym Przedszkolu nr 35 z Oddziałami In-
tegracyjnymi uroczyście obchodzono Święto Niepodległości. Przy pomocy wierszy, piosenek i tańców dzieci z kółka mu-
zyczno-teatralnego przybliżyły swoim kolegom i koleżankom tematykę tego święta. Następnie wszystkie przedszkolaki

przyjmując odpowiednią postawę odśpiewały Hymn Narodowy. Na koniec uroczystości odbył się koncert pieśni patrio-
tycznej w wykonaniu personelu przedszkola. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania rozbudzą iskierkę patriotyzmu w naszych przedszkolakach.

Helena Adamczyk

Święty Mikołaj odwiedził dzieci z Dyliniarni

W tym roku Święty Mikołaj zawitał z prezentami u dzieci objętych opieką Korczakowskiej Republiki Dziecięcej DY-
LINIARNIA nieco wcześniej, bo już 2 grudnia, aby odwiedzić wszystkich potrzebujących i zdążyć do piątego, bo ocze-
kujących na Świętego Mikołaja grzecznych dzieci jest naprawdę bardzo dużo. W otoczeniu kolorowych lampek, blasku
małej choinki oraz przy rozbrzmiewających dźwiękach kolęd, dzieci i ich rodzice mieli okazję porozmawiać z Biskupem
Mikołajem, pokosztować słodkich niespodzianek, a przede wszystkim odebrać tak długo wyczekiwane kolorowe pre-

zenty. Po udanym spotkaniu z dziećmi, Święty Mikołaj wyruszył w odwiedziny do tych najmłodszych, aby osobiście
położyć im przy poduszce paczuszkę - niespodziankę. Wizyta Świętego Mikołaja w domu to jeszcze inne wielkie przeżycie pełne przygotowań i wyczeki-
wania. Takich odwiedzin ma Mikołaj w Dyliniarni całkiem sporo.

Uroczysta gala ,,Młodych dla Krakowa”

Dnia 3 grudnia w Domu Kultury Podgórze odbyła się uroczysta gala ,,Młodych dla Krakowa„ związana z promocją
książki ,,18 cudów Krakowa według młodzieży” o której pisaliśmy w październikowym numerze ,,Dwunastki” W tym
miejscu jeszcze raz gratulujemy pomysłodawcą i twórcą projektu Janowi Jelonkowi, Juli Brożek, Angelice Wielgus i Do-
rocie Młynarczyk.

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży Gimnazjum 29 Kraków i Heidenhoff-
Gimnasium Stuttgart w Krzyżowej 

W malowniczej wsi Krzyżowa, na terenie byłego majątku rodziny von Moltke usytuowany jest nowoczesny obiekt
szkoleniowo – konferencyjny. W tym właśnie miejscu 30 osobowa grupa uczniów naszego gimnazjum (pod opieką p.
A. Mazepy i p. A. Stawny) spotkała się z rówieśnikami z niemieckiego gimnazjum ze Stugartu. Uczniowie w grupach
polsko – niemieckich uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych, w ramach warsztatów zapoznali się z historią

Krzyżowej oraz współczesną historią Polski. Warsztaty tematyczne: Polacy i Niemcy – co o sobie wiemy, wieczór naro-
dowy z prezentacją szkół, krajów, miast oraz lokalnych tradycji, wspólne tańce, dały szansę na wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń oraz
przełamywania barier językowych i kulturowych. Jednakże najbardziej ciekawym punktem programu był udział uczniów w warsztatach filmowych. Celem
warsztatów było nagranie i zmontowanie krótkich filmów, których tematem przewodnim było „Spotkanie”. W grupach polsko- niemieckich powstały in-
teresujące filmy, które zostały zaprezentowane w ostatni wieczór spotkania.

Anita Mazepa

Konkurs o bezpieczeństwie

Dnia 21 listopada 2012 r. odbył się konkurs „Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na ulicy” dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 124 mieszczącej się w Krakowie przy ul. Weigla 2 zorganizowany przez Dwór Czeczów. Tematem pytań
konkursowych były wiadomości z zakresu bezpieczeństwa, właściwych zachowań i reakcji na sytuacje niebezpieczne,
z którymi dzieci najczęściej mogą się zetknąć w szkole, w domu czy na ulicy oraz zadań poszczególnych służb mundu-
rowych. Konkurs poprzedzony był pogadankami zorganizowanymi przez Policję i Straż Miejską. Przeprowadzony zos-

tał w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i 4-6 oraz w dwóch etapach: I etap to test – sprawdzian wiedzy
o bezpieczeństwie, a II etap to część sprawnościowa. Szkoła zgłosiła po jednej drużynie 2- osobowej z każdej klasy – łącznie 28 uczniów. Nad częścią
sprawnościową czuwali przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Podziękowania należą się również Szkole Podstawowej nr 124 za pomoc organizacyjną.
Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami, natomiast za miejsce I, II i III zostały wręczone nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych i puzzli.

Iga Lipiec – Dwór Czeczów.
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Na listopadowej Sesji Rady Dzielnicy XII, Radni uchwalili listę zadań
w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przed-
szkoli, które będą realizowane w 2013 r. Znalazły się na niej następujące
placówki (wraz z najpilniejszymi potrzebami):

PRZEDSZKOLA: suma 278 000 zł
P – 28 dokończenie instalacji elektrycznej – 16 000 zł 
P – 35 wymiana ogrodzenia kontynuacja – 20 000 zł 
P – 36 wymiana płyt chodnikowych oraz wykarczowanie korzeni drzew –
35 000 zł 
P – 49 audyt elewacji i ocieplenia, wymiana nawierzchni dookoła przed-
szkola – 27 000 zł
P – 87 remont schodów i sukcesywna wymiana ogrodzenia – 25 000 zł
P – 135 remont ogrodzenia – kontynuacja – 30 000 zł
P – 150 remont łazienki – 30 000 zł
P – 154 remont łazienki – 35 000 zł
P – 176 remont tarasu – 30 000 zł
P – 180 remont tarasu – 30 000 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE: suma 186 000 zł
Sz. P Nr 24 remonty wg wskazań: ogrodzenia, pomieszczeń – 40 000 zł
Sz. P Nr 41 – remont ogrodzenia – 20 000 zł
Sz. P Nr 61 – wymiana okien – 40 000 zł
Sz. P Nr 111 – remont instalacji elektrycznej + tablice – 26 000 zł
Sz. P Nr 117 – wymiana okien – 30 000 zł
Sz. P Nr 123 – remont instalacji elektrycznej + tablice – 30 000 zł
Sz. P Nr 124 – dokończenie wymiany oświetlenia, orynnowanie i odgro-
mienie – 30 000 zł 

GIMNAZJA I ZESPOŁY SZKÓŁ suma 90 000 zł
G Nr 29 – wymiana stolarki okiennej, ciągi komunikacyjne – 20 000 zł
ZSO Nr 12 – remont łazienki – 35 000 zł
ZSOI Nr 4 – wymiana oświetlenia – 30 000 zł

Łączna kwota 584 000 zł
Rezerwa 10 300 zł

Rada dokonała również podziału środków finansowych na 2013 r.
w zakresie innych zadań, m.in. związanych z organizacją lokalnych wyda-
rzeń kulturalnych takich, jak: Familiada oraz Dni Prokocimia, a także prze-
prowadzeniem prac remontowych dróg, chodników wraz z oświetleniem
wg poniższego zestawienia:

Bieżanów Stary : – kwota 230 000 zł
remont chodnika w ulicy Lipowskiego, remonty chodników wg wskazań,
remont ul. Zamłynie
Prokocim Stary: kwota 80 000 zł

remont nawierzchni ul. Legionów, remont chodnika w ul. Karpackiej
Prokocim Nowy: kwota 118 000 zł
Remont chodnika w ul. Kurczaba, remont chodnika w ul. Ściegiennego -
kontynuacja, remonty chodników wg wskazań 
Bieżanów Nowy: - kwota 172 000 zł
remont ul. Telimeny, remonty chodników wg wskazań
Kozłówek: kwota 130 000 zł
remont chodnika przy ul. Okólnej 9
remont chodnika przy ul. Wlotowej ( od strony ul. Wielickiej- strona lewa)
osiedle Rżąka: kwota 70 000 zł
Remont chodników wg wskazań
osiedle Złocień: kwota 70 000 zł
Budowa chodnika przy ul. Agatowej, Braci Czeczów
oraz remont chodników wg wskazań Dzielnicy.

Radni wyrazili także poparcie dla starań Podgórskiej Biblioteki Pub-
licznej dotyczących przeniesienia Filii nr 1 mieszczącej się przy ul. Aleksan-
dry 11 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Telimeny 9.
Konieczność znalezienia lokalu zastępczego dla Filii nr 1 PBP w Krakowie
pojawiła się w związku z wykupieniem dotychczasowego lokalu Biblioteki
przez nowego inwestora. Pomieszczenie znajdujące się przy Zespole Szkól
Ogólnokształcących Nr 12 przy ul. Telimeny spełnia wymogi niezbędne dla
prowadzenie działalności Biblioteki oraz umożliwia pozostanie filii na tere-
nie osiedla Nowy Bieżanów.

Radni wspierając rozwój infrastruktury Dzielnicy, wydali pozytywne
opinie dla kilku zadań inwestycyjnych, w tym: m.in. dla opracowania pro-
jektów budowlanych i wykonawczych pod budowę Skateparku w Parku Lilli
Wenedy w Krakowie; dla projektu Rewitalizacji Parku im. Anny i Erazma
Jerzmanowskich w Krakowie-Prokocimiu, polegającej na budowie fontanny
„Źródło Erazma” wraz z pomieszczeniem pompowni, budynku toalety pub-
licznej, urządzeń małej architektury oraz dla projektu oświetlenia w Parku
Aleksandry w Krakowie.

W związku z kolejnymi wnioskami wydziału architektury Urzędu
Miasta Krakowa związanymi z prośbą o opinię dla warunków zabudowy dla
zamierzeń inwestycyjnych pn.:
1. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek

mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jasińskiego w Krakowie,
2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bieżanow-

skiej w Krakowie oraz
3. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jerz-

manowskiego w Krakowie, Rada Dzielnicy XII wydała negatywne opinie.

Radni poparli następujące postulaty mieszkańców bloków przy ul. Te-
ligi 16, 18 i 20 dot. przebudowy sięgacza w ulicy Teligi:
1. Rezygnacja z zatoczek parkingowych po lewej stronie na wysokości

bloków nr 18 i 20.

Z prac Rady Dzielnicy XII

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Klubie Kultury „Zachęta”

Odnowiona ostatnio sala widowiskowa Klubu Kultury „Zachęta” była wypełniona po brzegi. Około setkę dzieci ,
które zostały wytypowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Nowy Prokocim, Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przy-
jaciele”, Parafię Miłosierdzia Bożego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Klub Sportowy Kolejarz Prokocim święty
Mikołaj obdarował prezentami. Ta impreza odbyła się dzięki sponsorom, bo to właśnie dzięki gestom dobrej woli i hoj-
ności wielu osób udało się przygotować te wszystkie niespodzianki. W szczególny sposób za wieloletnie wspieranie na-

szych akcji uhonorowano P.P.H.U „ERBET” Sp.z.o.o. z Nowego Sącza oraz firmę „Bar Przystań II Artur Lasota” z Krakowa,
wręczając wyróżnienia „Dar Serca” ,które zostało ustanowione przez Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” w 2010 roku. Przygotowania do mi-
kołajek, które rozpoczęły się kilkanaście tygodni temu, zakończyły się całkowitym sukcesem. Najlepszym dowodem na to były rozentuzjazmowane twa-
rze wszystkich pociech. Niepowtarzalny klimat sprawił, że wszyscy oderwali się od codziennej rzeczywistości, a Mikołaj nie spieszył się z powrotem do Raju…

Izabella Kowalska-Piper
Klub Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”

Wyjątkowy wieczór kolęd na Nowym Bieżanowie z zespołem Zakopower

W zimowy, mikołajkowy wieczór w Sanktuarium Najświętszej Rodziny odbył się charytatywny koncert kolęd zespołu Zakopower . Organizatorem kon-
certu była Fundacja Moniki Osuch. Cały dochód z koncertu został przeznaczony na wsparcie chorej na zespół Rea 3-letniej Julki. Przyszło naprawdę wiele
osób o dobrych i wrażliwych sercach, gospodarzem był obecny kustosz  i proboszcz Sanktuarium Najświętszej Rodziny ks. Kanonik Mirosław Dziedzic.
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2. Parkowanie (częściowo na chodniku) – tak jak dotychczas prawo-
stronnie na całej długości  sięgacza.

3. Utwardzenie i wyrównanie istniejących miejsc parkingowych w pobliżu
altan śmietnikowych i wzdłuż bloków (zamiast zatok parkingowych).

4. Zastosowanie rozwiązań spowalniających, które nie będą uciążliwe dla
mieszkańców.

5. Ograniczenie prędkości na całości sięgacza do 20 km/h.
6. Poszerzenie (ok.1-1,5 m) dojazdu do altanki śmietnikowej, między blo-

kami 10 i 12.
7. Wykonanie asfaltu na parkingu pomiędzy sklepami a blokiem nr 14.
8. Utrzymanie obecnego statusu drogi.

Jednocześnie Radni postanowili złożyć wniosek do Prezydenta Miasta
Krakowa o podjęcie działań kontrolnych dotyczących procesu przy wyda-
waniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowy
sięgacza w ulicy Teligi w Krakowie.

Radni złożyli również wniosek do Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie o wprowadzenie korekt komunikacyjnych związa-
nych z wprowadzeniu tzw. małej remarszrutyzacji: 
1. Przywrócenie częstotliwości linii 503 w weekendy co 30 minut.
2. Przywrócenie częstotliwości linii 183 poza szczytem co 24 minuty.
3. Przywrócenie kursów linii 13 w niedziele i święta przez cały dzień.

4. Wzmocnienie połączenia tramwajowego z Rondem Mogilskim.
5. Przekierowanie linii nr 163 przez ul. Sieroszewskiego.
6. Rozszerzenie kursów linii nr 163 do 7 dni w tygodniu. 

Uzasadnieniem dla postulowanych zmian był fakt, iż:
Dot. pkt 1 i 2: Częstotliwości obydwu linii były ustalone przed wpro-
wadzeniem nowej marszrutyzacji i podawane w oficjalnych komuni-
katach (także na stronie ZIKiT).
Dot. pkt 3: Dzielnica XII powinna mieć zapewniony dostęp do centrum
miasta przez cały dzień, a nie tylko od godz. 8 do 18. Istotniejsze jest
połączenie ze ścisłym centrum, niż pętlą Czerwone Maki, poprzez linię
23, kursującą w niedziele i święta przez cały dzień.
Dot. pkt 4: W wyniku marszrutyzacji Dzielnica XII straciła regularny do-
stęp do rejonu Ronda Mogilskiego. Potok pasażerski w tym kierunku
nie jest wystarczająco obsługiwany, podczas gdy w innych rejonach
miasta potok ten jest przeszacowany – linie 50 i 184 kursują łącznie 17
razy w ciągu godziny szczytu w stronę Ronda Mogilskiego. 
Dot. pkt 5: Zmiana trasy ma zapewnić połączenie Dzielnicy XII ze Szpi-
talem im. Żeromskiego, do którego przynależy teren Bieżanowa.
Dot. pkt 6: Kursowanie linii 163 w dni wolne od pracy zapewni miesz-
kańcom dostęp do Szpitala im. Żeromskiego.

Opracowała: Patrycja Bień 

1. Nawierzchnia asfaltowa na ul. Legionów i Gierymskich zostanie wy-
konana przez MPWiK na początku przyszłego roku. 

2. Mimo trudnej sytuacji finansowej w projekcie budżetu miasta Kra-
kowa na rok 2013 znalazły się następujące ważne dla naszej Dzielnicy
zadania inwestycyjne:

– Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Wie-
lickiej – 5. 300 000 zł 
(W projekcie przewidziano również trzy windy dla osób niepełno -
sprawnych)

– Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego na długości
2X 1000 mb. – 750 000 zł

– Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą w rejo-
nie ul. Łazy – 550 000 zł
(To inwestycja realizowana przez Miasto od kilku lat. W 2013 r. zo-
stanie wybudowany zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 440 m2

wraz z infrastrukturą techniczna) 
– Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr. 29 ul. Aleksandry

3 700 000 zł. 

(To inwestycja realizowana przez miasto od kilu lat. W 2013 r. zakoń-
czy się jej budowa i zostanie zakupione pierwsze wyposażenie. ) 

W budżecie miasta znalazły się również zadania inwestycyjne realizo-
wane ze środków Dzielnicy XII:
– Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popiełuszki- 60 tys. zł
– Rozbudowa parku Aleksandry- 80 tys. zł
– Budowa Skate- Parku w Parku Lilli Wenedy- 60 tys. zł.

Jest szansa że w budżecie wprowadzone poprawką radnych znajdą się
środki finansowe na modernizacje boiska Klubu Sportowego Baszty, na re-
witalizację parku Jerzmanowskich, oraz na wykonanie dokumentacji ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej, uaktualnienie dokumentacji modernizacji
ul. Solarzy, konserwację zabytkowego krzyża przy ul. Bieżanowskiej. Nie-
stety są małe szanse na rozpoczęcie budowa przedszkola na osiedlu Rżąka
w 2013 r.

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim 
Grażyna Fijałkowska

Wiadomości dla mieszkańców

Choć za oknem zima, w dalszym ciągu trwają prace remontowe dróg
i chodników na terenie Dzielnicy XII. Większość prac, które są wykonywane
w miesiącach: listopad i grudzień wynika z oszczędności pozyskanych w wy-
niku przeprowadzonych przetargów. Po wielu latach starań rozpoczął się
również tak długo oczekiwany remont ulicy Mała Góra. Zadanie to uzys-
kało dofinansowanie w wys. 1 mln zł – to Promesa Ministerstwa Admini-

stracji i Cyfryzacji, z puli środków przeznaczonych na usuwania skutków
klęsk żywiołowych. Pozostałe środki potrzebne do modernizacji na-
wierzchni (od ul. Bieżanowskiej do ul. Wielickiej) dołoży w przyszłym roku
ZIKiT. Nowy chodnik pojawił się również w ul. Półłanki. Rozpoczęły się rów-
nież prace przy przebudowie parkingu przy ul Kurczaba. 

Zbigniew Kożuch 

Prace remontowe na drogach i chodnikach Dzielnicy XII 

Wyremontowany fragment ulicy Ogórko-
wej. Obecnie trwają prace przygotowaw-
cze do położenia warstwy asfaltowej na
dalszej części ulicy.

Prace remontowe przy ulicy 
Mała Góra

Wyremontowany chodnika w ulicy
Barbary/Mała Góra

Wyremontowany odcinek 
ul.  Ściegienego
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Kiedy słyszę negatywne opinie na temat młodzieży i jej stosunku do pat-
riotyzmu, uśmiecham się tylko pod nosem i myślę, ile mam szczęścia, że
mogę niemal codziennie obalać ten mit. Współczesne oblicze patriotyzmu
to przecież nie tylko udział w uroczystościach państwowych, wywieszanie
Flagi i okazjonalne śpiewanie Hymnu. Ale jeśli nie tylko to, to co konkretnie? 

Większość dzisiejszych młodych ludzi nie zastanawia się na co dzień
nad pojęciem patriotyzmu, nie analizuje go, nie pogłębia, jednakże jest
pewna grupka młodzieży, która tak właśnie rozpoczyna nowy dzień. Co-
dziennie rano ubiera MUNDUR, symbol wielowiekowej tradycji, poświęce-
nia, miłości do Ojczyzny, Służby w Jej imieniu. Tą grupką są uczniowie klas
wojskowych i klas bezpieczeństwa publicznego Zespołu Szkół Ogólnoksz-
tałcących nr 12 w Krakowie. Dla nich udział w uroczystościach państwo-
wych o charakterze patriotycznym jest największym wyróżnieniem. Nie
liczą godzin spędzonych na doskonaleniu musztry pod okiem żołnierzy
z Jednostki Wojskowej nr 2771, nie zważają na obolałe od ćwiczeń mięśnie,
chętnie i bez przymusu poświęcają swój wolny czas, by reprezentować
Szkołę, by pomagać w organizacji imprez Miasta Krakowa. 

Tylko w bieżącym roku szkolnym uczniowie klas mundurowych XXV Li-
ceum Ogólnokształcącego już kilkakrotnie wykazali się najwyższym zaan-
gażowaniem podczas uroczystości i świąt organizowanych na terenie
Krakowa. Pełnili służbę porządkową podczas Familiady – imprezy Dzielnicy
XII, z okazji obchodów Święta Niepodległości przygotowali Apel Poległych dla
społeczności Starego Bieżanowa, stali się współgospodarzami obchodów
tego Święta w Domu Kultury przy ul. Aleksandry w Nowym Bieżanowie.
Szczególnym wyróżnieniem stał się dzień, kiedy to zostali wcieleni do Kom-
panii Reprezentacyjnej 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. br. S. Hallera
i razem z zawodowymi żołnierzami uczestniczyli w głównych obchodach Dnia

11 listopada Miasta Krakowa. Dnia 30 listopada wspólnie z najwyższymi wła -
dzami Województwa Małopolskiego i Miasta Krakowa brali udział w obcho-
dach 184. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, które miały miejsce
na Cmentarzu Rakowickim. Jak co roku wraz ze Związkiem Piłsudczyków Od-
dział Małopolski w Krakowie oraz Komitetem Opieki nad Kopcem Józefa
Piłsudskiego w Krakowie uczestniczyli w uroczystości 145. rocznicy urodzin
Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas której przeprowadzili Apel Poległych. 

Czasem odnoszę wrażenie, że ich postawa i szacunek do munduru są
zaraźliwe. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt systematycznego powiększania
się grupy uczniów hołdujących tym samym wartościom? Program Serca Na
Froncie, mający na celu wspieranie Polskich Żołnierzy pełniących służbę
poza granicami kraju, zrodził się w szalonych głowach uczniów klas arty-
stycznych naszej szkoły. Ostatnia premiera szkolnego Teatru Virtus Verbum
to spektakl „A to Polska właśnie…”. Uczniowie Gimnazjum nr 30, porwani
falą patriotyzmu, uczestniczyli w obchodach 93. rocznicy wyzwolenia Kra-
kowa spod władzy zaborczej oraz we wszystkich uroczystościach z okazji
Dnia Niepodległości, by w końcu w listopadzie br. utworzyć na terenie
szkoły Pluton Gimnazjum nr 30. W ramach zbiórek Plutonu odbywają się
zajęcia z musztry, terenoznawstwa, łączności, samoobrony, survivalu,
a także ćwiczenia na strzelnicy pneumatycznej. A wszystko to po obo-
wiązkowych zajęciach lekcyjnych. 

Syndrom „miłości do munduru”, bo tak po cichu nazywam tę niespotykaną
przypadłość, rozszerza się niekontrolowanie, napawając mnie jednocześnie
dumą. Jestem dumna, że mogę pracować z takimi uczniami, którzy uczestnicząc
w tych wszystkich wydarzeniach, biorą udział w szczególnej lekcji historii, a co
najważniejsze propagują idee nowego, młodzieńczego, radosnego patriotyzmu.

Agnieszka Cholewa, zastępca Dyrektora Szkoły 

Współczesne oblicze patriotyzmu, 
wg uczniów z Gimnazjum nr 30 i XXV Liceum

O CIEKAWYCH ZAJĘCIACH…
Młodzież z klas artystycznych i wojskowych z XXV LO po raz kolejny

pojawiła się w Teatrze Słowackiego gdzie 385 raz otwarte zostały drzwi Kra-
kowskiego Salonu Poezji. Podczas spotkania Boże nie daj mi zwariować –
poezja szalona wiersze czytali: Małgorzata Zawadzka i Grzegorz Mielczarek. 

Uczniowie klas „bezpieczeństwa publicznego” w ramach programu
nauczania realizują zajęcia i spotkania z przedstawicielami Policji, Straży
Miejskiej i Straży Pożarnej. Młodzież odbyła wizytę studyjną w Komendzie
Straży Miejskiej Miasta Krakowa, gdzie poznała historię i zadania straż
gminnych oraz uczestniczyła w zajęciach samoobrony. Inna grupa spotkała
się w VI. Komisariacie Policji z technikiem kryminalistyki. Uczniowie uczest-
niczyli także w zajęciach dotyczących misji stabilizacyjnych i pokojowych,
w których bierze udział polska Policja. 

Sesja edukacyjna dla młodzieży zorganizowanej przez Kuratorium Oś-
wiaty w Krakowie we współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łuka-
sza w Tarnowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie na temat „Sposób
żywienia a ryzyko chorób nowotworowych” odbyła się z udziałem repre-
zentacji uczniów klas XXV LO. Temat ten bardzo dobrze wpisał się w pro-
wadzoną w naszej szkole od wielu lat edukację prozdrowotną 

25 uczniów XXV LO realizuje projekt edukacyjny „Uczeń –Obywatel”.
Hasło przewodnie VIII edycji Projektu brzmi „Moje miasto – moje prawo”.

W ramach programu uczniowie poznali już historię samorządu miasta Kra-
kowa oraz strukturę i kompetencje samorządu lokalnego. Zwieńczeniem
projektu będzie Konkurs wiedzy o samorządzie krakowskim i Młodzieżowa
Sesja Rady Miasta.

Projekt „Uczeń – Obywatel” realizują również uczniowie z naszego Gim-
nazjum Nr 30. W projekcie realizowany jest „Cykl Spotkań Samorządowych”
z przedstawicielami Rady Dzielnicy XII. W nagrodę za udział w projekcie ucznio-
wie zwiedzą Magistrat oraz wezmą udział w obradach Rady Miasta Krakowa.

Nie wszyscy możemy być filozofami, bo któż by świnie pasał?
(S. Żeromski, Syzyfowe prace). Takie i inne hasła anonsowały Wieczór
z Żeromskim – spotkanie młodzieży XXV LO i Gim. nr 30 z absolwentami
i nauczycielami w sali warsztatów teatralnych .

O CHOINCE…
W odpowiedzi na hasło Radia RMF FM „Ubierz z nami choinkę na kra-

kowskim Rynku” uczniowie naszej szkoły przygotowali piękne, ręcznie ozdo-
bionych bombki. Osobiście, z pla�ormy wysięgnikowej Straży Pożarnej, na
choince zawiesiła je uczennica klasy mundurowej „bezpieczeństwa publicz-
nego” z XXV LO. Młodzież bawiła się wspólnie z dziennikarzami radiowymi oraz
radiowym Św. Mikołajem, który przeprowadzał wywiady i nie zapomniał o pre-
zentach dla młodzieży. Pozdrawiamy i życzymy wszystkim „Wesołych Świąt!”

W przerwie… ZSO nr 12 – XXV Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 30

Święto Szkoły w „Piętnastce” 

W listopadzie – jak co roku – obchodzono w XV Liceum Ogólnokształcącym Święto szkoły. Złożyły się na nie dwie uroczystości. Pierwsza to Dzień
 Patrona Szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej noblistki, słynnej chemiczki. Druga to święto państwowe; odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, jako że hymn państwowy zawsze inauguruje imprezy ważne dla szkoły. Wprowadzono
poczet sztandarowy i upamiętniono dzień 11 listopada 1918 roku. Jak co roku odbyło się też ślubowanie pierwszaków. Uczniowie ubrani w stroje galowe
ślubowali na sztandar szkoły: strzec dobrego jej imienia, kształcić się wytrwale i systematycznie, rozwijać swoje zdolności i stawać się godnymi ludźmi Potem
było już tylko wesoło i zabawnie. Klasy pierwsze rywalizowały ze sobą, przedstawiając w postaci scenek fragmenty z życia Marii Skłodowskiej-Curie, klasy
drugie prezentowały wykonane przez siebie plakaty tematycznie związane z patronką szkoły. Na koniec odbył się pokaz chemiczny, w którym udział brali
uczniowie klasy drugiej pod czujnym okiem nauczycielki chemii. Zebrani mieli okazje podziwiać reakcje chemiczne magnezu oraz innych pierwiastków.
Maleńki aktywny wulkan, ogromne kłęby dymu i gigantyczna piana? Żaden problem! Takie rzeczy tylko w XV LO! 

Ewa Herchel
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O rundzie jesiennej, przygotowaniach do rundy wiosennej
i o sytuacji w klubie mówi trener Kolejarza Prokocim – Pan
Grzegorz Kmita:
Panie Trenerze. Na początku proszę przyjąć szczere gratulacje. 11 zwy-
cięstw, tylko 2 remisy i ani jednej porażki. Z 8 straconymi bramkami Ko-
lejarz Prokocim stanowi najlepszą defensywę w lidze, a przede wszystkim
jest liderem rozgrywek na zakończenie rundy jesiennej. Proszę powie-
dzieć jak to się robi? W czym tkwi Wasz sukces?
Dziękuję za gratulacje – przekażę zawodnikom i kierownikowi drużyny
P. Wojtkowi Tupcie, jak również Zarządowi klubu. A wracając do pytania, to
wystawia się 11 zawodników, ubranych w jednakowe stroje klubowe
(z wyjątkiem bramkarza), których zadaniem jest wygrać mecz. A mówiąc po-
ważnie – w zeszłym roku awans uciekł nam „za pięć dwunasta”. Częściowo
jesteśmy sami sobie winni (porażki na wiosnę u siebie w meczach z Błękitnymi
i Bieżanowianką, remis w meczu na boisku Armatury ( samogol w ostatniej
sekundzie doliczonego czasu gry). Gdyby nie to, dzisiaj gralibyśmy w lidze
okręgowej. Z drugiej zaś strony mocno zainteresowana awansem była
drużyna Garbarni II, która w momencie ważenia się losów awansu sięgnęła
po zawodników będących w kadrze II ligowego zespołu. Obecnie jesteśmy
mądrzejsi o doświadczenia zebrane w poprzednim sezonie, wydaje mi się, że
drużyna okrzepła i to co sobie zaplanowaliśmy, ma duże szansę powodzenia.
Czy awans jest celem, który zakładaliście sobie przed rozgrywkami?
Działania podjęte w ostatnim okresie przez Zarząd Klubu, spowodowały, iż
od początku tego sezonu naszym celem jest awans do klasy okręgowej oraz
jak najlepsza, widowiskowa gra. Prokocim zasługuje co najmniej na grę
w klasie okręgowej.
W pomeczowych wypowiedziach mówił Pan, że drużyna grała słabo, po-
pełniała wiele błędów, że szczęście, które czasem mieliście kiedyś się
skończy. Patrząc na wyniki Pańskie słowa mogą wydawać się dziwne. Pro-
szę powiedzieć jak to jest naprawdę?
Można to traktować jako pewną „grę” z mojej strony, ponieważ najgorsze
co może przydarzyć się zawodnikom, to popadnięcie w samouwielbienie,
brak pokory i szacunku. Z drugiej strony moja wizja futbolu, to gra efek-
tywna i efektowna. Do pierwszego elementu nie mam uwag – nawet na
tym poziomie rozgrywek wygrać 11 spotkań i zremisować zaledwie 2, to
duży wyczyn. Natomiast do efektowności dużo nam jeszcze brakuje.
Wszystko co robię jest podyktowane tym, żeby mobilizować zawodników
do pracy i podnoszenia ich poziomu sportowego. Kolejny aspekt to struk-
tura wiekowa drużyny. To pozytywna mieszanka ”wybuchowa”. Obok kilku
doświadczonych zawodników (Robert Łozynyk, Łukasz Małecki, Darek Tom-
czuk, Marek Zagata, Krzysztof Marek, Kamil Kucabiński, Piotr Kukawski. Sta-
nisław Kuklewicz) na boisku występuje cała plejada młodych i bardzo
młodych wychowanków klubu (Rafał Kafel, Kamil Janicki, Michał Dolczak,
Patryk Stankiewicz, Łukasz Wójcik, Mateusz Łobodziński, Tomasz Wojdyła,
Karol Sierant, Michał Broda i najmłodszy w drużynie, zaledwie 17-letni
bramkarz Łukasz Wójtowicz. Ponadto kilku chłopców z rocznika 1994:
J. Furtak, M. Tupta, M. Olszański może już wkrótce grać w 1 drużynie). Taki
skład personalny zapewnia solidność w grze obronnej, jak również  mło -
dzieńczą fantazję w akcjach ofensywnych. Młodość na swoje prawa i żeby
mieć nad wszystkim kontrolę, muszę im cyklicznie przypominać, że nie są
jeszcze wirtuozami futbolu. A co do szczęścia, to były 2 mecze gdzie nam
dopisało. Niedosyt został po meczu z Płomieniem Jerzmanowice. Grając
u siebie i prowadząc 2-0 wydawało się – nie ukrywam mnie również – że
jest już po meczu i wygraną mamy w kieszeni. Niestety, mecz zakończył się
remisem, sami sobie zgotowaliśmy zimny prysznic, i możemy być szczęś-
liwi, że tego meczu nie przegraliśmy, gdyż nasi rywale mieli w ostatnich mi-
nutach okazję, aby zgarnąć 3 punkty. W swojej wypowiedzi nie wystawiam
indywidualnych ocen, one zostają szatni. Liczy się cel zespołowy i dobro
drużyny. Podsumowując, styl komunikacji z zawodnikami jest pewną –
uczciwą – grą z mojej strony, ale ma również ma odniesienie do mojej filo-
zofii futbolu. Jestem trenerem, który własną wizję futbolu, dostosowuje do
możliwości swoich zawodników. Ale priorytet jest niezmienny – gra do

przodu, aby strzelić o 1 bramkę więcej niż przeciwnik. Nie ukrywam, że jes-
tem miłośnikiem holenderskiego stylu gry, mimo tego, że ostatnie Mist-
rzostwa Europy były dla ekipy Oranje nieudane ( stąd ustawienie taktyczne
Prokocimia to kopia drużyny Pomarańczowych). Na początku tego roku
brałem udział w 2 kursach organizowanych prze Królewski Holenderski
Związek Piłki Nożnej i dzięki temu znacznie usystematyzowałem swój
warsztat trenerski, kształtowany przez 35 lat pracy w zawodzie trenera p.n.
Wróćmy do sytuacji w tabeli po rundzie jesiennej. Macie 5 punktów prze-
wagi nad KS Nadwiślan i 8 punktów nad KS Zwierzyniecki. Czy te drużyny
będą Waszymi głównymi rywalami do awansu? Czy któraś drużyna może
na wiosnę dołączyć do czołówki?
Patrząc na tabelę wydaje mi się, że te pierwsze 3 drużyny będą walczyć
o awans. Czwarty Bratniak ma 11 punktów straty do nas, co wydaje się zbyt
dużą stratą. Aczkolwiek w sporcie wszystko jest możliwe. Kluczowy w kwes-
�i awansu będzie pierwszy mecz na wiosnę, w którym zagramy na wyjeź-
dzie z Nadwiślanem. W przypadku zwycięstwa odskoczymy na 8 punktów,
co może spowodować, że motywacje goniących nas drużyn spadną. Remis
spowoduje status quo w tabeli a o awansie zdecyduje kolejnych 11 me-
czów. Przegrana – której oczywiście nie zakładam – spowoduje, iż nasza
przewaga zmaleje do 2 punktów i walka rozpocznie się na nowo. Nadmie-
niam jednak, że od czasu gdy jestem trenerem tego zespołu – a trwa to już
4 sezon – nigdy nie przegraliśmy meczu czy to na rozpoczęcie sezonu czy też
rundy wiosennej.
Czy planuje Pan wzmocnić drużynę?
Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia zbiera się Zarząd klubu, na któ-
rym ten temat zostanie omówiony. Jestem w trakcie przygotowywania ana-
lizy drużyny pod tym względem. Na tą chwile mogę powiedzieć, że marzy
mi się 2 zawodników. Zaznaczam, że mają to być piłkarze, którzy wejdą od
razu do pierwszej jedenastki. Runda wiosenna jest zawsze trudniejsza.
Oprócz kartek czy kontuzji wielu z moich chłopców na przełomie maja
i czerwca będzie musiało się skupić na nauce – wielu studiuje, inni będą
pisać maturę. Stawiając sobie awans za główny, cel musimy brać pod uwagę
wszystkie niespodzianki, wypadki losowe, które mogą nas spotkać. Jak do
kwes�i wzmocnień ustosunkuje się zarząd klubu, trudno mi powiedzieć.
Na chwilę obecną rozmawiamy jedynie o pozycjach, czy też ma Pan upat-
rzonych kandydatów?
Wzmocnienia będą i tyle mogę powiedzieć. Proszę o następne pytanie.
Jak będą wyglądać przygotowania do rundy wiosennej?
Przygotowania rozpoczynamy 4 stycznia treningiem na hali w ZSOI nr 4 przy
ulicy Żabiej. W styczniu będziemy trenować 3 razy w tygodniu – raz na hali,
2 razy w terenie. W grę wchodzą treningi na Orliku oraz w Parku Jerzma-
nowskich. Lista sparingpartnerów jest zamknięta. Zagramy ze Złomexem
Branice, Cracovią (3 mecze), Wolnymi Kłaj oraz Węgrzcanką Węgrzce Wiel-
kie. Jestem pewien, że wszystko potoczy się zgodnie z naszymi marzeniami
i na końcu rozgrywek będziemy się cieszyć z osiągniętego celu.
Wierzy Pan w awans?
Nie tylko wierzę, ale jestem w 100% przekonany, że w czerwcu będziemy
cieszyć się z awansu.
Tego serdecznie życzę i dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Konrad Spryńca

Jednym z wyróżnionych przez Trenera Kmitę zawodników jest
Karol Sierant.
Karol jesteś jednym z najmłodszych zawodników w drużynie, a masz
w nim najlepsze statystyki – 10 zdobytych bramek oraz 15 asyst. Czy czu-
jesz się liderem zespołu?
Absolutnie nie czuję się liderem. Jako drużyna stanowimy kolektyw i każdy
z nas walczy o jak najlepszy wynik, a przede wszystkim o awans.

Historia lubi się powtarzać. Drugi sezon z rzędu Kolejarz Prokocim jest liderem rozgrywek klasy A grupy „Kraków II”. Podopieczni trenera Grzegorza
Kmity z 13 rozegranych meczy, 11 razy schodzili jako zwycięscy, tylko 2 mecze zremisowali i nie doznali ani jednej porażki. Suma   35 punktów daje prze-
wagę pięciu oczek nad drugim KS Nadwiślan oraz siedmiu nad KS Zwierzyniecki. W wielu meczach Kolejarz deklasował rywali, pokonując m.in. Nadwiś-
lana 5-1, Sportowca Modlniczkę 6-0, Bratniaka Kraków 4-0, Dąbskiego KS 5-1 czy Iskrę Radwanowice 8-0. Miejmy nadzieję, że koniec sezonu będzie dla
Kolejarza udany i w czerwcu drużyna będzie mogła cieszyć się z awansu do ligi okręgowej.

Konrad Spryńca

Po awans!

ciąg dalszy na str. 10



DZIELNICA XII
BIEŻANÓW – PROKOCIM

8

W październikowym numerze Dwunastki pan Mieczysław Lasota za-
proponował nowy cykl artykułów pod nazwą „Osobowości Dzielnicy XII”.
We wstępie nawiązał do Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w b. roku
w Londynie i poinformował czytelników, że
w naszej dzielnicy mieszkają dwie medalistki
igrzysk olimpijskich z 1956 roku z Melbourne.
Pan Mieczysław rozpoczął cykl artykułem
o mnie, czym sprowokował mnie do napisa-
nia wspomnień o Helenie Rakoczy, mojej ko-
leżance z drużyny narodowej, która po
II wojnie światowej należała do najlepszych
polskich sportowców.

Rozpoczęła swoją przygodę z gimnastyką
sportową w latach 30 XX wieku w Towarzy-
stwie Gimnastycznym „Sokół” w Krakowie.
W ciągu kariery zawodniczej reprezentowała
także K S Korona i WKS Wawel, w którym była
założycielem sekcji gimnastycznej kobiet. He-
lena Rakoczy była symbolem odrodzenia pol-
skiego sportu po II wojnie światowej.
Wygrywała turnieje i zawody międzynaro-
dowe, oraz w kolejnych latach indywidualne
mistrzostwa Polski / 8 razy/. Największy suk-
ces odniosła w pamiętnych dla Polski mist-
rzostwach świata w Bazylei w 195o roku.
Została 4-krotną mistrzynią świata w wielo-
boju gimnastycznym oraz na poszczególnych
przyrządach : w skoku, na równoważni
i w ćwiczeniach wolnych. Do tych 4 złotych
medali dołożyła medal brązowy za ćwiczenia
na poręczach.

Były to pierwsze po wojnie tytuły mist-
rzyń świata zdobyte przez polską zawodniczkę i jeden z pierwszych sukce-
sów polskiego sportu na arenie międzynarodowej. Na następnych
mistrzostwach świata w 1954 r w Rzymie zdobyła 2 brązowe medale. W
swojej karierze sportowej , dwukrotnie startowała na igrzyskach olimpij-
skich. W 1952 r w Helsinkach i 1956 r w Melbourne. Debiut olimpijski nie
wypadł najlepiej, gdyż kontuzja, której nabawiła się przed startem, unie-

możliwiła uzyskanie wysokiej lokaty. Karierę sportową zakończyła w wieku
35 lat na igrzyskach a Australii, gdzie zdobyliśmy brązowy medal olimpijski
w punktacji zespołowej.

Po latach startów Helena zajęła się pracą
trenerską, w której osiągała duże sukcesy
sportowe. Jej zawodniczki wygrywały mist-
rzostwa Polski we wszystkich kategoriach
wiekowych, a także startowały na igrzyskach
olimpijskich. Helena trzykrotnie pełniła obo-
wiązki trenera olimpijskiego w Rzymie, Tokio
i Monachium.

Przez kilka lat pracowała w Sokolstwie
Polskim w USA. Pomagała w rozwoju polonij-
nej gimnastyki sportowej w Chicago, Toledo
i Detroit.

Oddana swojej dyscyplinie działaczka
społeczna i sędzia międzynarodowy. Była naj-
lepszym polskim sportowcem plebiscytu Prze-
glądu Sportowego w 1950 roku. Zasłużona
Mistrzyni Sportu, odznaczona m.in. Sztanda-
rem Pracy II Klasy, Krzyżem Oficerskim OOP,
Złotym Krzyżem Zasługi, złotym i srebrnym
medalem „za zasługi dla Ruchu Olimpijskiego.

W ubiegłym roku ukończyła 90 lat i przez
kapitułę dziennikarzy sportowych została
uhonorowana tytułem „ Asa Małopolski”.

Helena obecnie mieszka w naszej dziel-
nicy na Osiedlu Nowy Bieżanów jest wdową
ma córkę Ewę, wnuczkę Anitę i prawnuka Fe-
liksa, którzy mieszkają w Wiedniu.

W zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie znajduje się kolekcja sześćdziesięciu medali wywalczonych
przez Helenę Rakoczy. Znakomita Gimnastyczka przekazała tam wszystkie
swoje trofea zdobyte na mistrzostwach świata , mistrzostwach Polski oraz
na innych imprezach.

Barbara Ślizowska

Osobowości Dzielnicy XII
Helena Rakoczy

Akcje charytatywne przeprowadzane w szkole odgrywają niezwykle
ważną rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie
empa�i, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących.
W roku szkolnym 2012/2013 zgodnie, z misją Szkoły Podstawowej nr 24

zawartej w słowach „Bądź sobą dla siebie, człowiekiem dla Świata” odbyły
się różnorodne akcje charytatywne pozwalające wyczulać naszych uczniów
na potrzeby innych. Postawa życzliwości wobec innych jest szczególnie
cenna przed Świętami Bożego Narodzenia. Moem naszych działań są
słowa „Każda radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci”.

Zaczynamy już w październiku – akcją „Azyl” (zbieramy miski, pokarm i koce,
które umożliwią zwierzętom przebywającym w azylu na przetrwanie zimy).

W listopadzie odbywa się akcja na rzecz Domu Małego Dziecka im.
J. Brzechwy w Podgórzu (zbieramy środki higieniczne, ubranka, zabawki,
słodycze itp.)

W grudniu rozpocznie się akcja „Świąteczna Paczka”( zbieramy żyw-
ność, ubrania, przybory szkolne, zabawki , słodycze, książki itp. – z tych rze-
czy zostaną wykonane paczki świąteczne dla naszych, potrzebujących
pomocy uczniów.

Szczególne znaczenie dla nas ma trwająca od m-ca września zbiórka
plas�kowych nakrętek na specjalny wózek dla małego, ciężko chorego Krys-
�anka. Musimy się pochwalić, że zaangażowanie naszych uczniów przekracza
najśmielsze oczekiwania.

Akcje te są wyjątkowe, ponieważ nie tylko uczniowie są w nią zaan-
gażowani, ale również ich Rodzice. „Człowiek jest wielki nie przez to co po-
siada, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.
DZIĘKUJEMY!!!

Opracowały: Jadwiga Kmita, 
Małgorzata Magiera, Agnieszka Gałązka.

„Życie nie tylko po to jest by brać…”
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Od kilkunastu lat przy osiedlowym Klubie Kultury „Zachęta” Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” działaliśmy jako nieformalna grupa. Do-
piero w maju 2007 roku sformalizowaliśmy naszą działalność przed Sądem
dla Miasta Krakowa i zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Nowy Prokocim
„Przyjaciele”. Jednym z podstawowych celów powołania stowarzyszenia
była praca na rzecz dzieci oraz dorastającej młodzieży z naszego osiedla.

Tak wcześniej, tak i po sformalizowaniu naszej działalności postano-
wiliśmy, że w naszym stowarzyszeniu nikt z członków nie będzie otrzymy-
wał żadnego wynagrodzenia i do dziś wszyscy pracujemy społecznie. Już
na samym początku postanowiliśmy również, że do pozyskiwania środków
potrzebnych na naszą działalność statutową nie będziemy angażować
dzieci. Dzięki życzliwości i dobrej współpracy z Zarządem SM Nowy Proko-
cim nie wydajemy również powierzonych nam przez sponsorów pieniędzy
na utrzymanie lokalu – na mocy podpisanego porozumienia korzystamy
bezpłatnie z pomieszczenia w Spółdzielni. 

Od wielu lat wspólnie z klubem „Zachęta” corocznie organizujemy
wiele cyklicznych imprez. Szczególnie dumni jesteśmy z organizowanego
każdego roku turnieju szachowego „Prokocimski Szach Mat”. W marcu
2012 roku, na zakończenie III edycji turnieju przybył do nas Prezes Małopol-
skiego Związku Szachowego p. inż. Jan Kusina, który wyraził uznanie dla or-
ganizatorów oraz podziękował za propagowanie tej królewskiej gry. Cieszy
nas coraz liczniejszy udział dzieci, które w ten sposób wykorzystują swój
wolny czas. Przy organizacji turniejów szachowych od początku współpra-
cuje z nami wielki pasjonat szachów Pan Stanisław Cichorz - sędzia mię-
dzynarodowy KL FIDE, mieszkaniec naszego osiedla.

Corocznie na naszym osiedlu z okazji Dnia Dziecka wraz z Klubem Kul-
tury „Zachęta” i Szkołą Podstawową nr 117 organizowaliśmy dla dzieci fe-
styny. W tym roku po raz pierwszy, i mamy nadzieję, nie ostatni, do grona
organizatorów dołączyło Przedszkole Samorządowe nr 150.

Ponadto od wielu lat wspomagamy finansowo organizowane przez Klub
Kultury „Zachęta” akcje „Zima w Mieście” oraz „Lato w Mieście”. Między in-
nymi sfinansowaliśmy dzieciom wycieczki: do wioski indiańskiej w Szczyrzycu,
do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Kopalni Soli w Bochni, Mu-
zeum Pszczelarstwa w Stróżach, oraz rejs statkiem po Wiśle.

Członkowie naszego stowarzyszenia przez wiele lat
bardzo zabiegali o realizację budowy basenu przy ulicy Kur-

czaba. Możemy więc śmiało powiedzieć, że również dzięki naszym stara-
niom, pomimo wielu trudności i przeszkód, budowa została rozpoczęta 17
listopada 2010 roku, a zakończona 21 sierpnia 2012 roku. 

Poprzez zakup sprzętu sportowego wspomagamy najmłodszych piłkarzy
– „Żaczków” Kolejarza Prokocim, trenujących na Orliku przy ulicy Jerzma-
nowskiego. W ramach nawiązanej współpracy, na tegoroczne Mikołajki do
Klubu „Zachęta” zaprosiliśmy 15 osobową drużynę „Żaczków” wraz z trene-
rem Ryszardem Rybakiem. Podczas imprezy mali sportowcy otrzymają pre-
zenty oraz w towarzystwie innych dzieci obejrzą pokazy magika i iluzjonisty.

Co roku, w organizowanym od wielu lat przez SM Nowy Prokocim,
konkursie „Najpiękniejsza rabata przed blokiem” Stowarzyszenie nagradza
swoim wyróżnieniem jednego z uczestników za trud włożony w upiększa-
nie otoczenia naszych blokowisk.

Aby skutecznie realizować nasze zamierzenia, plany oraz cele statu-
towe, naszą działalność wspomagają nasi przyjaciele sponsorzy. Dla tych,
którzy w danym roku najhojniej wspomagali nasze inicjatywy, ustanowi-
liśmy wyróżnienie „Dar Serca”, wręczane w obecności dzieci w czasie im-
prezy mikołajkowej. Dotychczas takie wyróżnienia od stowarzyszenia
otrzymały firmy: Daria- Bis, Polo Market, Erbet , oraz Włodzimierz Meres
i Artur Lasota. Bez życzliwości i wsparcia sponsorów byłoby nam bardzo
trudno realizować nasze zamierzenia i cele statutowe. 

W 2010 roku odznaką „Honoris Gra�a”, przyznawaną przez Prezy-
denta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, uhonorowano czterech
członków naszego stowarzyszenia tj. Franciszka Janioła, Mieczysława La-
sotę, Bogdana Piaszczyńskiego i Marka Lelo oraz wspierającego i współpra-
cującego z nami na co dzień Prezesa SM Nowy Prokocim p. Zbigniewa
Sochę. W 2012 roku w konkursie Filantrop Krakowa za rok 2011 został wy-
różniony prezes naszego stowarzyszenia Mieczysław Lasota. Stowarzysze-
nie „Przyjaciele” w 2012 roku zostało wyróżnione również przez Radę
Dzielnicy XII pamiątkowym medalem ustanowionym z okazji XX- lecia po-
wstania Dzielnic Miasta Krakowa za zasługi na rzecz rozwoju Dzielnicy XII. 

Zarząd Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”
www.stowarzyszenie-przyjaciele.org

5 lat działalności Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Kaplica została otwarta dzięki staraniom Kongresu Polonii w USA, 11
grudnia 1965 r., wraz z otwarciem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Prokocimiu. Władze PRL miały jednak inne plany w stosunku do kaplicy niż
sprawowanie tam kultu. Pomieszczenie było przeznaczone głównie na cele
dydaktyczne, na pokazy filmów, wystawy i zebrania. W 1971 r. o przywróce-
nie kaplicy funkcji religijnych apelował do władz komunistycznych kardynał
Karol Wojtyła, ówczesny arcybiskup metropolita krakowski. Dopiero jednak
sierpniowe protesty ,,Solidarności” umożliwiły sprawowanie praktyk religij-
nych w kaplicy. 1 września 1981 r. kaplica została w pełni udostępniona dla
pacjentów i pracowników, a opiekę nad nią objęły, pracujące tam jako pie-

lęgniarki, Siostry ze Zgromadzenia św. Józefa. W 1986 r. w ołtarzu została
umieszczona kopia obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą wykonało
małżeństwo Krystyna Gaber- Czop i Zbigniew Czop z Krakowa. Uroczystość
poświęcenia obrazu odbyła się 22 czerwca 1986 r. w Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy przy ul. Zamoyskiego, a przeniesienie do kaplicy szpi-
talnej nastąpiło 25 czerwca tegoż roku. Od 1995 r. opiekę duszpasterską nad
kaplicą, oraz chorymi dziećmi, sprawuje Zgromadzenie Księży Najświętszego
Serca Jezusowego. 12 września 2001 r., staraniem ks. Lucjana Szczepaniaka
SCJ, kapelana szpitala, słynący łaskami obraz Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy został ukoronowany koronami biskupimi przez kardynała metropolitę

Kaplica Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy
Dziecięcy Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu ul. Wielicka 256
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Skład komisji
Barbara Leśniak – przewodnicząca, Zbigniew Kożuch, Rafał Buchelt. Kinga
Witkowska, Patrycja Bień, Tomasz Guzik

Zakres działań komisji to: Współpraca z placówkami oświatowymi
i kulturalnymi, przygotowanie uchwał w sprawie tworzenia bądź likwidacji
placówek oświatowych na terenie Dzielnicy, współpraca z odpowiednimi
komisjami Rady Miasta Krakowa oraz instytucjami kulturalnymi.

Do zadań komisji  należy dbałość o funkcjonowanie placówek oświa-
towych i kulturalnych w ramach posiadanych kompetencji. Raz w roku
obywa się spotkanie z Dyrektorami szkół i przedszkoli gdzie omawiane są
zadania priorytetowe w poszczególnych placówkach dotyczące remontów.
Na posiedzeniach komisji przygotowywane są projekty uchwał dotyczące
organizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych w Szkołach, Przedszko-
lach, Domach kultury  funkcjonujących w naszej dzielnicy. Komisja podjęła
wiele inicjatyw mających na celu integracje społeczności naszej dzielnicy.
Pomoc finansowa w organizacji Familiady, Koncertu Gwiazd, Dni Bieżanowa
oraz Klubu Seniora w Dworze Czeczów i współudział w organizowaniu
Grand Prix Turnieju Brydżowego

Ogromnym sukcesem Komisji Edukacji w tej kadencji można nazwać zor-
ganizowanie i dofinasowanie przez Radę Dzielnicy XII z inicjatywy przewod-
niczącej komisji: warsztatów artystycznych „Zima Młodych Artystów”. Warsztaty
te miały na celu wyłonić zdolną młodzież gimnazjalną i licealną Dzielnicy XII ,oraz
zaproponować ciekawy sposób na spędzenie ferii, zakończyły się finalnym pro-
duktem w postaci Koncertu  finałowego ,który odbył się w Centrum Sztuki SOL-
VAY. W tym roku 17 grudnia  po raz kolejny odbędzie się casting do II edycji
warsztatów. Duże zainteresowanie taką formą wypoczynku spowodowało że,
komisja podjęła również inicjatywę zorganizowania i dofinasowania dwuty-
godniowych letnich warsztatów artystycznych „LATO MŁODYCH ARTYSTÓW”
poszerzając ofertę dla szkół podstawowych. Drugim nowym wydarzeniem or-
ganizowanym i współfinansowanym w obecnej kadencji jest organizacja DNIA
DZIECKA DZIELNICY  XII, który rok rocznie będzie  odbywać się w innym rejonie
naszej dzielnicy. Zachęcamy wszystkie placówki oświatowe do  organizowania
wydarzeń kulturalnych mających na celu zintegrować naszą dzielnicę. Prosimy
o nasyłanie propozycji, a komisja w ramach posiadanych środków będzie starała
się pomagać w ich realizacji. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji  finansowej miasta,
ale bez placówek oświatowych  domów kultury funkcjonowanie naszej dziel-
nicy byłoby  bardzo smutne. Mamy nadzieje ,że wiele inicjatyw wyjdzie ze strony
mieszkańców i będziemy mogli powiedzieć że małymi kroczkami dochodzimy do
celu czyli budzimy nasza dzielnicę.

Komisja Edukacji i Kultury

krakowskiego Franciszka Macharskiego. Była to pierwsza w historii kościoła
koronacja obrazu w sanktuarium szpitalnym. 

W przeszklonej ścianie kaplicy od strony wschodniej znajduje się
 witraż Hymn stworzenia zwany też Pieśnią słoneczną, wykonany w 1965 r.
w USA z przeznaczeniem do okna kaplicy. Na witrażu został zobrazowany
hymn św. Franciszka z Asyżu na cześć Pana Boga. W górnej części witraża
Patriarcha braci mniejszych przedstawiony jest w habicie zakonnym. Na rę-
kach Świętego widnieją stygmaty jako dowód zjednoczenia z Jezusem
Chrystusem i świadectwo akceptacji Jego stylu życia. W części środkowej –
Jezus Chrystus ze złotą aureolą na głową, w którą wpisany jest krzyż – za-
powiedź męczeństwa, unosi w górę rękę w geście błogosławieństwa. Obok
Anioł wskazuje dłonią na znajdujące się nad Jezusem fragmenty hymnu:
O NAJWYŻSZY, WSZECHMOCNY PANIE BOŻE, TOBIE NALEŻY SIĘ HONOR,
POCHWAŁA I WSZELKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. GLORIA. 

Poniżej wszechświat został przedstawiony w postaci Czterech
Żywiołów, oraz Słońce i Księżyc: Siostra Ziemia to kobieta w wieńcu na
głowie i sukni z owoców i kwiatów. Towarzyszą jej bawiące się obok dzieci.
Brat Ogień to płomień, od którego chłopiec zapala pochodnie. Siostra Woda
to płynący strumień, a nad nim dwóch chłopców: jeden łowi ryby, drugi
puszcza łódkę. Brat Wiatr to podmuch unoszący w górę czerwony latawiec.
Siostra Słońce to złocisty krąg na niebie. Siostra Księżyc to kobieta w nie-
bieskiej sukni ozdobionej złotymi gwiazdami. Wśród nich błyszczy gwiazda

betlejemska. Pod nią Maryja i Józef pochylają się nad małym Jezusem
leżącym w żłobie. Obok, w cieniu nocy, widnieje modlący się chłopiec. 

Na witrażu została przedstawiona również Siostra Śmierć.To kobieta
w białej sukni i czarnej chuście ozdobionej białymi gwiazdami, wyciągająca
ciepły szal do przestraszonego dziecka, które prowadzi do niej Anioł. 

Jak informuje napis umieszczony poniżej , witraż został wykonany w na-
stępującej intencji: KU WIĘKSZEJ CHWALE BOGA, ORAZ W UCZCZENIU ŚWIĘ-
TEJ PAMIĘCI BŁ. BOGUMIŁA PORAYA, ARCYBISKUPA GNIEŹNIEŃSKIEGO + 1182.

Do 2000 r. dolne kwatery okien wypełniały przeźroczyste szyby. Obec-
nie wypełnia je imitacja witraża, na którym została przedstawiona scena ze
Starego Testamentu: Wygnanie z Raju. Praca została zaprojektowana i wy-
konana przez panią Elżbieta Szoniec. 

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim
Grażyna Fijałkowska 

Źródło: 
– Za informację dziękuję ks. dr hab. nauk teol. Lucjanowi Szczepaniakowi 2010
– Franciszek z Asyżu (Pieśń słoneczna, albo pochwała stworzeń) W: Nasi święci

 patroni…, s. 71- 73.
– Szewczyk B., Korony w dziecięcym szpitalu. „Gość Niedzielny”, dodatek krakowski,

30 września 2001 r.

Jak wygląda Twoja przygoda z piłką nożną?
Od początku jestem związany z Kolejarzem Prokocim. Jako 9 latek zapi-
sałem się do drużyny trampkarzy prowadzonej przez Pana Ryszarda Ry-
baka. Następne lata, to kolejne szczeble w karierze jako junior, a obecnie
jestem zawodnikiem pierwszej drużyny.
Jak oceniasz rundę jesienną? Który mecz był Twoim zdaniem najlepszy
dla Ciebie, a o którym chciałbyś zapomnieć?
Myślę, że za najlepszy mogę uznać ten z KS Zwierzynieckim. Udało mi się
w nim zdobyć 2 bramki, a przy tym pokonaliśmy jednego z rywali w walce
o awans. Za najsłabszy uważam mecz derbowy z Bieżanowianką. Niestety
dla nas – wykorzystali oni jedyną sytuację jaką mieli i doprowadzili do re-
misu. Dla mnie ten remis to jak porażka.
Co Twoim zdaniem powinniście poprawić jako drużyna? Czy są elementy,
nad którymi Ty musisz popracować?
Wydaje mi się, że podstawowym problemem moim jak i całej drużyny jest
skuteczność. Dobrze, że strzelamy dużo bramek, ale mogło by ich być zde-

cydowanie więcej. Ponadto bywają
momenty, gdy nie potrafimy się do
końca skoncentrować na grze. To
był jeden z elementów, przez który
straciliśmy szansę na awans w po-
przednim sezonie.
Wierzysz w awans?
Tak, wierzę mocno. Jeśli tylko nie
popełnimy błędów sprzed roku i wy-
ciągniemy odpowiednie wnioski,
wtedy będziemy mogli cieszyć się
z awansu.

Rozmawiał Konrad Spryńca

Dokończenie ze str. 7
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Jak wyglądały początki Młodzieżowej Rady? Z tego co wiem były takie
plany, aby w każdej dzielnicy powstała taka rada dla młodzieży.
Słyszałem, że do tej pory funkcjonuje ona tylko na terenie Dzielnicy XII.
Plany to może zbyt dużo powiedziane. Faktycznie kilka lat temu pojawiła się
taka inicjatywa od części przewodniczących dzielnic w Krakowie aby powołać
Młodzieżowe Rady. Niestety z biegiem czasu ta idea gdzieś się rozmyła.
U nas MRD powstała w 2005r. z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego
pana Dzioba. Utworzyła się grupa osób, która realizowała różne zadania
i choć młodzież się zmieniała i kolejne pokolenia gimnazjalistów i licealis-
tów co roku tworzą radę to idea istnieje do dziś i rośnie w siłę.
Jak rozwijała się ta rada w naszej dzielnicy. Czy od razu cieszyła się zain-
teresowaniem wśród młodzieży?
Najpierw rzeczywiście było duże „bum”, dużo osób chciało do rady należeć.
Były też niestety lata zastoju, kiedy czasami cofaliśmy się. Młodzieżowa
Rada jednak przetrwała i z roku na rok coraz bardziej się rozwija.
Jak teraz wygląda współpraca między starszą a młodszą Radą Dzielnicy XII?
Rada Dzielnicy jak może tak wspiera działania tej młodzieżowej. Staramy się
aby każdy pomysł, który wymaga zgody i poparcia Rady był możliwy do
zrealizowania. 
Czym pana zdaniem powinna zajmować się Młodzieżowa Rada? Czy po-
siada ona głos doradczy w sprawach bezpośrednio dotyczących młodych
mieszkańców naszej dzielnicy?
W kwes�ach młodzieży ma zasadniczy głos doradczy. Często korzystamy
z jakichś podpowiedzi co można by zrobić. Takim przykładem jest budowa
Skateparku, kiedy pytaliśmy jak powinien wyglądać co powinno się w nim
znaleźć. Zdanie młodzieży jest dla nas bardzo pomocne, jeśli nie można po-
wiedzieć, że traktowani są w tej kwes�i jako autorytet, bo jednak z tego
obiektu korzystać będą głównie młode osoby.
Jaka przyszłość czeka młodzieżowe Rady Dzielnic? Słyszałem, że ma
 powstać również Młodzieżowa Rada Miasta?
Przyszłość Rad Młodzieżowych zależy oczywiście od nastawienia młodych
osób, bo myślę, że większość przewodniczących nie miała by nic przeciwko
temu aby u nich działała Młodzieżowa Rada. Natomiast sądzę, że pomysł
Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa jest jak najbardziej do zrealizowania.
Jak zachęcić młodzież do działania? Jak nas przekonać, że warto być
 aktywnym obywatelem i jak przygotować do aktywnego życia
w społeczeństwie?
Młoda osoba jeśli ma możliwość realizowania swoich celów, ambicji i widzi,

że dorośli popierają i doceniają jej działania to na pewno będzie chciała
piąć się coraz wyżej i rozwijać społecznie. Myślę, że Młodzieżowa Rada to
także doskonała szkoła życia. W niej poznaje się chociażby ten najniższy
urząd administracji samorządowej, spotyka ze znanymi politykami i zdo-
bywa wiedze o sposobie funkcjonowania naszego państwa.
Jak wygląda funkcjonowanie Młodzieżowej Rady w trwającej kadencji
Rady Dzielnicy XII?
Na przełomie roku 2010/2011 a więc jeszcze przed ostatnimi wyborami do
Rad Dzielnic w Krakowie był mały przestój jeśli chodzi o funkcjonowanie
MRD XII ale po wyborach obecny skład radnych na czele z panem Toma-
szem Guzikiem, Konradem Spryńcą i Basią Leśniak z wielkim zapałem zabrał
się do małej reaktywacji i odbudowania MRD XII. Opiekunem MRD XII zos-
tał pan radny – Tomasz Guzik, który w roku szkolnym 2011/2012 przywró-
cił regularność spotkań młodzieży i zrealizował z MRD XII wiele akcji
społecznych na terenie Dzielnicy. Zawsze brakowało jednak, konkretnego
organu prowadzącego dla nieformalnej grupy, jaką w sensie prawnym jest
MRD XII dlatego po ostatnich wakacjach powierzono MRD XII jako grupę
projektową nowo powstałej i założonej przez pana Tomasza Guzika Fun-
dacji ,,Wygrajmy Siebie” . Obecnie widzę, że przeżywamy rozkwit MRD XII
gdyż na wtorkowe spotkania przychodzi już nie kilka a co najmniej kilka-
naście młodych osób, prężnych i gotowych do działania. 
Z jakich szkół dzielnicowych głównie przychodzi młodzież na MRD XII?
W tym miejscu nie można zapomnieć o zaangażowaniu naszych dzielnico-
wych szkół i nauczycieli, którzy to przychodzili z młodzieżą na spotkania
i zachęcali swoich podopiecznych do działania społecznego w Dzielnicy.
W sposób szczególny mam na myśli Dyrektora Gimnazjum 29 pana
Wiesława Kiełbasę i obecną Dyrektorkę SP nr 24 Martę Pszczołę, która jako
wieloletni nauczyciel historii i wosu w Gimnazjum nr 29 zachęcała i obligo-
wała swoich wychowanków do uczęszczania na MRD XII i to chyba przy-
nosi do dziś owoce, gdyż chyba najwięcej osób przychodzi właśnie
z Gimnazjum nr 29. 
Kto wie może za kilka lat, usłyszymy znane nazwisko jakiegoś działacza
z Młodzieżowej Rady?
Mam nadzieję, że tak będzie, że ktoś z Młodzieżowej Rady odniesie sukces.
Czy to w świecie biznesu, polityki czy kultury. Na pewno Rada rozszerza
 horyzonty młodzieży do działania dla społeczeństwa.

Rozmowę przeprowadził Jan Tworzydło

Wywiad ze Zbigniewem Kożuchem 
Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy XII

FERIE DLA CIEBIE !!!
W KOLORZE „MORO”

ZAPISY odbywają się drogą mailową na adres: zso12.krakow@o2.pl 
   z dopiskiem „manewry zimowe”. 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

     PAMIĘTAJ : 23, 24, 25 STYCZEŃ 2013
TELEFON: 12 658 50 70

ZAPRASZAMY 
na MANEWRY ZIMOWE!

W ostatnich dniach ferii zimowych – 23, 24, 25 stycznia 2013 r.           w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie przy ul Telimeny 9 odbędą się Pierwsze Zimowe Manewry adresowane                        do wszystkich uczniów szkół XII Dzielnicy Miasta Krakowa.
Uczniowie klas mundurowych XXV Liceum Ogólnokształcącego           i Pluton Gimnazjum nr 30 wraz z Nauczycielami zapraszają na BEZPŁATNE otwarte zajęcia w godz. 10.00 – 14.00. 

W programie gry i zabawy w konwencji militarnej. Klasy ogólne i Teatr Virtus Verbum oferują szeroką gamę zajęć artystycznych. 

ZAPR
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Nowy Prokocim 
• Sklep „Rarytas” - ul. Ściegiennego
• Przychodnia – ul. Teligi 8 
• SM Nowy Prokocim – ul. Kurczaba 25
• Kościół Miłosierdzia Bożego – u. Kurczaba 5
• Punkt Totolotka – Plac Targowy
• „Trafica” – ul. Teligi 1
• Bloki przy ul. Lilii Wenedy i Jerzmanowskiego
• Biuro przy Orliku – ul. Jerzmanowskiego 4
• Firma MJM – ul. Teligi 34 D
• Sklep spożywczy przy ul. Republiki Korczakowskiej 11

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

Nowy i Stary Bieżanów
• Auto Robot System, ul. Mała Góra
• 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
• Biblioteka – ul. Aleksandry
• Dom Kultury SM „Nowy Bieżanów”
• Kiosk przy Deptaku (koło Biedronki)
• Kiosk przy ul. Mała Góra 16 i Aleksandry 23
• Przedszkole Samorządowe nr 176

Złocień
• Spółdzielnia mieszkaniowa „Śniezka”
• Przychodnia
• Sklepy osiedlowe

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”Spis Treści 
Wydarzyło się… ..................................................2
Z prac Rady Dzielnicy XII.....................................4
Wiadomości dla mieszkańców ...........................5
Prace remontowe na drogach 
i chodnikach Dzielnicy XII ..................................5
Współczesne oblicze patriotyzmu, wg uczniów
z Gimnazjum nr 30 i XXV Liceum........................6
W przerwie… ZSO nr 12 – XXV Liceum 
Ogólnokształcące oraz Gimnazjum nr 30 ...........6
Po awans!...........................................................7
Osobowości Dzielnicy XII – Helena Rakoczy.......8
„Życie nie tylko po to jest by brać…”..................8
5 lat działalności Stowarzyszenia 
Nowy Prokocim „Przyjaciele”.............................9
Kaplica Najświętszej Marii Panny Nieustającej 
Pomocy Dziecięcy Szpital Uniwersytecki 
w Prokocimiu ul. Wielicka 256 ...........................9
Komisja Edukacji i Kultury ................................10
Wywiad ze Zbigniewem Kożuchem
Przewodniczącym Rady 
i Zarządu Dzielnicy XII.......................................11

Gimnazjalisto i Licealisto!
Oto superpropozycja na Twoje ferie!

Warsztaty Taneczno-Wokalno-Teatralne

„II ZIMA MŁODYCH ARTYSTÓW’’
12 - 19 styczeń 2013

Podczas których odwiedzą nas m.in.

Alina Radziwanowska (wokalistka  zespołu Bajm)

oraz aktorzy teatrów krakowskich

Finał Warsztatów- Spektakl muzyczny z udziałem uczestników

na scenie teatru krakowskiego

Przyjdź i pokaż co potrafisz!

C A S T I N G
17 GRUDNIA 2012- poniedziałek, godz. 9.00

DWÓR CZECZÓW ul. Popiełuszki 36 (Stary Bieżanów)

Nie przegap szansy!

Ilość miejsc ograniczona!

Informacje: Tel. 12 658 50 70, 12 651 39 13 - w godz. 12-15 lub 607 614 262

Szczegóły znajdziesz na ulotce, którą otrzymasz w sekretariacie Szkoły 

lub w Domach Kultury w naszej dzielnicy.

Główny Sponsor: 

Dzielnica XII

Patronat artystyczny:

Dom Kultury Podgórze

C A S T I N G
17 grudnia 2012 – poniedziałek, godz. 9.00

DWÓR CZECZÓW ul. Popiełuszki 36 (Stary Bieżanów)

Należy przygotować:

- jednominutowy występ taneczny (do własnego podkładu muzycznego)

- jedną piosenkę( własny półplayback)

- wiersz lub scenkę rodzajową

w zależności od wybranej kategorii

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową 

lub telefonicznie.

Zajęcia odbywać się będą w dniach 12 do 19 stycznia

W Dworze Czeczów, ul. Popiełuszki 36 w godz. 9-17

W trakcie zajęć przewidziane są przekąski oraz obiad.

Warsztaty zakończą się wspólnym występem 

na jednej ze scen krakowskich 19 stycznia 2013

Każdy uczestnik otrzyma także prezenty- niespodzianki!

Warsztaty są współfinansowane 

przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim w Krakowie

Uczestnicy ponoszą częściową odpłatność w wysokości 25 zł dziennie.

Informacje: Tel. 12 658 50 70, 12 651 39 13 - w godz.12 - 15 lub 607 614 262 – po godz. 16

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. Jednocześnie informujemy, iż z powodu procedur przetargowych w mieście następny nr gazetki
w wersji papierowej zostanie wydany najprawdopodobniej w kwietniu. Zachęcamy jednak do czytania artykułów na stronie
internetowej  w wersji elektronicznej.


