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Wydarzyło się...

Adwent to czas wyciszenia i oczekiwania. Codziennie 
płynący zapach ze świecy utkanej z pszczelego wosku i ci-
chutko śpiewane adwentowe pieśni. Codzienny dobry 
rytm w szkole Istota.

Jest taki jeden dzień, zanim Święta, kiedy spotykamy 
się co roku, żeby tak trochę przedwcześnie dotknąć at-

mosfery świątecznej, spotkać się, wyjątkowo wtedy – pełnymi głosami wyśpiewać 
wszystkie kolędy.

Wspólnie ze wszystkimi dziećmi, które zechcą nas wtedy odwiedzić lepimy pier-
nikowe ciasteczka, lejemy pachnące woskowe świece, zajadamy się pysznościami 
przygotowanymi przez naszych Rodziców.

W trakcie Kiermaszu Bożonarodzeniowego – bo o nim mowa – ustawiamy się w ko-
lejkach do maleńkich stoisk, na których same własne wyroby, nietuzinkowe ozdoby, 
przepiękne karty świąteczne i inne cudowności. Wszystko własnoręcznie i z sercem 
zrobione. Tak jest co roku. 

Tegoroczne spotkanie pozostanie zapewne wyjątkowym, bo po raz pierwszy wy-
darza się w nowej lokalizacji szkoły, przy ul. Telimeny 9. Po doświadczeniach Familia-
dowych z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że to dobre miejsce.

Park Aleksandry
W dniu 26 listopada 2013 r. na kolejnym już posiedzeniu komitetu mieszkańców 

Dzielnicy XII dla ochrony i zagospodarowania terenów zielonych postanowiono wy-
stosować pismo do władz i samorządów Województwa Małopolskiego i Miasta Kra-
kowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru Parku 
Aleksandry. Owocem posiedzenia komitetu było pismo do Prezydenta Miasta Kra-
kowa Jacka Majchrowskiego, w którym zwrócono uwagę na następujące kwestie:
– Prace władz Dzielnicy XII związane z tworzeniem Parku Aleksandry trwają już po-

nad 20 lat;
– Przez 5 lat uchwalono, przy znacznym udziale mieszkańców oraz Rady Dzielnicy 

XII miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Aleksan-
dry;

– Plan ten ze względów formalnych zaskarżony został do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego przez deweloperów;

– 5 lat trwa procedura sądowa, bowiem WSA wspiera interesy deweloperów, nie 
dbając o interes mieszkańców Dzielnicy XII i całego Krakowa;

– Park Aleksandry zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa oraz Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego stanowi ważny kanał przewietrzenia miasta. 
Nie można również pominąć faktu, że zadrzewienie tego terenu zmniejsza za-
grożenie powodziowe os. Stary Bieżanów, gdyż przez Park Aleksandry przebiega 
odcinek parku rzecznego;

– Mieszkańcy Dzielnicy XII przygotowują się do zorganizowania masowych protes-
tów w celu przyśpieszenia realizacji Parku Aleksandry, czego dowodem jest fakt 
zebrania w czasie 3 dni 3500 podpisów pod protestem przeciw zabudowie Parku 
Aleksandry. Katastrofalny stan zanieczyszczenia powietrza w Krakowie (wielo-
krotne przekroczenie norm jest przyczyną 400 zgonów rocznie) sprawił masowe 
protesty, w tym „Antysmogowy Marsz Żałobny”. Decyzja władz o zakazie ogrze-
wania mieszkań węglem (za 5 lat) jest kroplą w morzu aktualnych potrzeb, wobec 
zwiększającego się ruchu samochodowego. Niezależnie od przewietrzenia Mias-
ta, Park Aleksandry pełni, przez bogate zadrzewienie, funkcje rekreacyjne dla 
mieszkańców Dzielnicy XII i całego Krakowa.

Wszelkie dodatkowe informacje o pracach komitetu można uzyskać w siedzibie 
Rady Dzielnicy XII. Jednocześnie Komitet zaprasza na swoje spotkania i do włączania 
się w jego działania i pracę.

Wiesław Zając



W ZSOI nr 4 miało miejsce niezwykłe artystyczne wydarzenie. Było to niebywałe spotkanie mło-
dych pasjonatów szeroko pojętej sztuki i uznanych na całym świecie artystów krakowskich. Ci „mło-
dzi”, to uczniowie SP nr 148 i G nr 32, którzy na scenie prezentowali swoje pasje artystyczne. Zapro-
szeni goście jacy swą obecnością uświetnili Salon Artystyczny to pan Stefan Łabanowski – pianista 
(laureat polskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych) oraz pani Natalia Wiernik – artysta 
plastyk (nasza absolwentka, absolwentka krakowskiej ASP i zwyciężczyni międzynarodowego Stu-
dent Focus w konkursie Sony World Photography Awards 2013). 

Goście z radością podzielili się z naszą młodzieżą refleksją na temat sztuki. Tego wieczoru wiele się działo. Wiersze i prozę 
recytowaną przeplatał taniec. W rytm muzyki płynęły słowa piosenek. Najmłodsi uczniowie klas 1–3 SP 148 zabłysnęli w re-
cytowaniu literatury dziecięcych klasyków, ale też i liryki własnej! Tegoroczna edycja obfitowała w talenty wokalne i gry na różnych 
instrumentach. Na forum szkoły pokazali się pianiści, wiolonczelistki, skrzypaczka i gitarzysta – uczniowie z każdego poziomu edu-
kacyjnego. Była to piękna, nastrojowa i wielobarwna część, po której prezentowali się nasi młodzi tancerze – i tu trzeba podkreślić: 
amatorzy we własnej choreografii. Dekoracją dla uroczystości był wernisaż prac wykonanych przez naszych uczniów, w różnych 
technikach (pastelowa, grafika, rysunek, fotografia, plakatowa). Młodzież z naszej szkoły oraz rodzice i zaproszeni goście w pamiąt-
kowej księdze opisali ten wieczór jako kolorowy i wesoły czas odkrywania nowych talentów artystycznych w naszym środowisku 
szkolnym. Niebywałym jest fakt, że aż tyle uczy się u nas młodzieży wybitnej i wspaniałej.

Organizatorzy już teraz zapraszają wszystkich na kolejną – czwartą edycję Salonu Artystycznego.

Iwona Słocka, Małgorzata Bogusz
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Wydarzyło się...

SALON ARTYSTYCZNY 2013

W ostatnim czasie w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XII doszło do pierwszego spotkania przed-
stawicieli szeroko rozumianego III sektora działających na terenie Dzielnicy XII. Organizatorami spot-
kania byli radni Konrad Spryńca oraz Tomasz Guzik. Wydarzeniu patronował portal prokocim24.pl, 
którego redaktor naczelny Piotr Fąfara prowadził relację wideo.

Organizacje pozarządowe zwane również trzecim sektorem lub NGO (ang. Non Government 
Organization) to wszelakie podmioty nie będące organami lub jednostkami administracji publicznej, których działalność nie jest 
nastawiona na osiąganie zysków, lecz na zaspokajanie różnych społecznych potrzeb. Spotkać się można z rożnymi profilami ich 
działalności. M.in. organizacje charytatywne, edukacyjne, sportowe, czy naukowe. Aktywność organizacji pozarządowych jest 
niezwykle istotnym elementem demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym. Na terenie Dzielnicy XII Bieżanów 

Prokocim zarejestrowanych jest kilkadziesiąt różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń.  „Na terenie dzielnicy działa bardzo dużo 

organizacji których cele są różnorodne. Chcielibyśmy, aby ich przedstawiciele spotkali się w jednym miejscu, porozmawiali ze 

sobą i radnymi i aby na bazie takiego spotkania nawiązała się wspólna platforma współpracy, która w przyszłości zaowocowała by 

różnymi projektami i inicjatywami.” – mówił jeden z organizatorów, radny Dzielnicy XII Konrad Spryńca.
Spotkanie, cieszyło się niemałym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział kilkunastu przedstawicieli różnych organizacji. 

Wszyscy obecni, zgodnie doszli do wniosku, że najważniejszym elementem współpracy powinno być dzielenie się doświadcze-
niami i zasobami oraz wspólne organizowanie różnorakich imprez. Zwrócono także uwagę na konieczność poprawy przepływu 
informacji pomiędzy NGO-sami, a mieszkańcami dzielnicy.

Na zakończenie organizatorzy zapowiedzieli, że w niedalekiej przyszłości odbywać się będą kolejne tego typu spotkania.

Piotr Fąfara, Konrad Spryńca i Tomasz Guzik

Pierwsze spotkanie przedstawicieli szeroko rozumianego
III sektora (NGO) działających na terenie Dzielnicy XII

W tym roku szkolnym Gimnazjum nr 29 zostało zakwalifikowane do akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Akcja ma na ce-
lu promowanie współpracy międzynarodowej, wzajemnego uczenia się oraz wymiany najlepszych praktyk. Będzie realizowana
w latach 2013/2015.

Projekt, do którego przystąpiła szkoła jest zatytułowany „Being Fit and Sociable through Dance, Music and Local Dishes” (czyli 
„Bycie wysportowanym i towarzyskim dzięki tańcowi, muzyce i lokalnej kuchni”) i będzie obejmował współpracę ze szkołami w 
Hiszpanii (Chipiona), we Włoszech (Misilmeri) oraz w Niemczech (Gelsenkirchen). Współpraca ta będzie polegała na realizowaniu 
różnych zadań mających na celu: uświadomienie młodzieży i dorosłych o wadze zdrowego odżywiania się, ułatwienie młodzieży 
zamkniętej w świecie komputerów bądź odizolowanej od społeczeństwa z powodów ekonomicznych/rodzinnych nawiązania 
nowych więzi międzyludzkich 

Zadania będą obejmowały wykonanie różnych prac związanych z tematyką projektu (plakatów, ulotek informacyjnych, prac 
multimedialnych), jak również udział w zajęciach tanecznych/teatralnych związanych z projektem. Nauczyciele prowadzący 
zajęcia związane z projektem to: p. A. Łapczyńska, p. A. Stawny, p. L. Bernatowicz i p. K. Raczyńska-Mróz.

Osoby biorące czynny i systematyczny udział w projekcie będą miały możliwość uczestniczenia w bezpłatnych wyjazdach 
zagranicznych do państw współuczestniczących z nami w projekcie (Włochy, Hiszpania, Niemcy)! Językiem projektu jest język 
angielski!

Comenius w Gimnazjum nr 29



DZIELNICA XII
BIEŻANÓW – PROKOCIM

4

Z prac Rady Dzielnicy XII
W trakcie ostatniej Sesji Rady Dzielnicy XII, Radni podjęli 

decyzje w sprawie:
1. Przyznania medalu z okazji 20-lecia istnienia Dzielnic Mia-

sta Krakowa dla Klubu Sportowego „Baszta” jako instytucji 
zasłużonej dla rozwoju samorządności lokalnej Dzielnicy. 
Klub Sportowy Baszta od wielu lat zajmuje się krzewieniem 
kultury fizycznej i sportu na terenie Dzielnicy XII. Poprzez or-
ganizację różnych zajęć sportowych aktywizuje zarówno 
dzieci, młodzież, jak i dorosłych do uprawiania różnych dys-
cyplin sportu. Od lat aktywnie również współpracuje z Ra-
dą Dzielnicy XII.

2. Przeznaczenia 1 600 zł z puli środków zabezpieczonych na 
2014 r. na zadanie priorytetowe pn. „Badania profilaktyczne 
dla mieszkańców Dzielnicy XII” na zakup czujników tlenku 
węgla CO dla dwóch Zespołów Ratownictwa Medycznego 
stacjonujących przy ul. Teligi 8 w Krakowie.

3. Złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie 
działań zmierzających do uregulowania zasad wynajmu 
szkolnych sal gimnastycznych przez stowarzyszenia, w tym 
kluby sportowe prowadzące działalność edukacyjno-wy-
chowawczą wśród dzieci i młodzieży. Radni uznali, iż niedo-
puszczalna jest sytuacja, kiedy stowarzyszenia, w tym kluby 
sportowe prowadzące działalność edukacyjno-wycho-
wawczą wśród dzieci i młodzieży wynajmują gminne (szkol-
ne) obiekty sportowe na zasadach komercyjnych, szczegól-
nie w obecnych realiach społeczno-ekonomicznych, kiedy 
Stowarzyszenia borykają się z coraz większymi problemami 
finansowymi.

4. Poparcia starań Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących 
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz określenia 
rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze 
Gminy Miejskiej Kraków. Radni zawnioskowali równocześ-
nie o wdrożenie projektu programu osłonowego pn. Lokal-
ny Program Pomocy Społecznej w postaci dofinansowania 
do kosztów ogrzewania w związku ze zmianą systemu og-
rzewania na proekologiczne dla Miasta Krakowa”.

W uzasadnieniu wskazano, iż konstytucyjnym obowiąz-
kiem władz publicznych jest zwalczanie chorób epidemicz-
nych i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom de-
gradacji środowiska. Oceny jakości powietrza wykonane 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wska-
zują na bardzo zły stan jakości powietrza w Krakowie ze 
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu 
PM 10, PM 2,5 oraz dwutlenku azotu. W obliczu rażąco prze-
kraczanych norm jakości powietrza w Krakowie, a w kon-
sekwencji naruszenia prawa do życia i ochrony zdrowia za-
stosowanie ograniczeń jest koniecznością, niwelującą za-
nieczyszczenie powietrza. Program Osłonowy będzie skie-
rowany do osób, które poniosły zwiększone koszty grzew-
cze pomieszczeń mieszkalnych w związku z trwałą zmianą 
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na inny 
system w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla 
Miasta Krakowa lub przeprowadzonych poza tym progra-
mem.

Opracowała: Patrycja Bień

Ze zjawiskami i procesami zachodzącymi w przyrodzie uczniowie powinni zapoznawać się po-
przez samodzielną aktywność badawczą. Naturalną ciekawość dziecka wykorzystywać można do po-
znawania właściwości substancji, przedmiotów i zjawisk. Młody człowiek od początku przygotowy-
wany jest do rozumienia otaczającego go świata. 

W szkole... Ważne jest, aby na zajęciach stworzyć atmosferę, która sprzyja rozwojowi twórczego 
rozwiązywania problemów. Stawiać hipotezy i poszukiwać odpowiedzi w różnych źródłach. Moty-
wować do wykazywania własnej inwencji. Należy wzmacniać postawę badawczą i poszukiwawczą.

Pogłębiać umiejętności analizowania i wnioskowania.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 111 im. Wojska Polskiego podjęli wyprawę do świata nauki z naukowcami krakowskich 

uniwersytetów w roli przewodników. Laboratoria przyrodnicze wg projektu KIDS LAB umożliwiają zdobywanie wiedzy przez 
zabawę. Pracownia przyrodnicza zamieniana jest w laboratorium, a mali naukowcy zgłębiają tajniki chemii, fizyki i biologii.

Krakowskie wyższe uczelnie przygotowały ciekawe propozycji dla dzieci. W październiku uczniowie klas starszych włączyli się 
w projekt Polskiej Akademii Dzieci. Uczestniczą w wykładach prowadzonych przez dzieci wspólnie z naukowcami z różnych 
uczelni w Polsce. Oprócz tego najzdolniejsi zdecydowali się raz w tygodniu uczestniczyć w wykładach geograficznych na Uniwer-
sytecie Pedagogicznym.

A. Korpak-Perzanowska

LABORATORIA KIDS LAB W SZKOLE

Jak często każdy z nas zastanawiał się nad tym, że jest mu w życiu ciężko, że ciągle czegoś braku-
je, że los mu nie sprzyja. A czy ktoś z nas zastanowił się nad tym, czy dostrzega ludzi potrzebujących? 
Czy dzisiejsze czasy nie zmieniły nas na tyle, że przechodzimy obojętnie obok bliźnich, którzy cierpią 
bardziej niż „ja”? 

Z całą pewnością, można powiedzieć, że ludzi dobrej woli jest wielu. Przekonaliśmy się o tym, or-
ganizując akcje charytatywne w Szkole Podstawowej nr 111 w Krakowie. Uczniowie, rodzice, nauczy-
ciele i pracownicy placówki wspaniale włączyli się w zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci

z Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy oraz w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka. Znakomita postawa wszystkich tych, 
którzy do Szkoły Podstawowej nr 111 przynosili podarunki, pokazała, że wielu z nas posiada szczególny dar, jakim jest wczuwanie 
się w sytuację innych ludzi. Bezinteresowna, cicha i anonimowa pomoc sprawiła, że w wielu małych i dużych serduszkach zaczęła 
tlić się iskierka, która stanie się jasnym płomieniem w czasie zbliżających się Świąt. 

Ania Hesse-Gawęda

WIELKIE CZYNY W MAŁYM CZŁOWIEKU
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Witraże Wiktora Zina
w Kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Prokocimiu

Modernistyczny kościół pw. Matki Bożej Dobrej Rady, ul. 
Prosta został wzniesiony w latach 1931–1957 z inicjatywy au-
gustianów dla uczczenia 1500. rocznicy urodzin św. Augusty-
na – początkowo według projektu Zygmunta Gawlika i Izydora 
Stelli-Sawickiego, a od 1947 r. według planu Adolfa Szyszko-
-Bohusza. 24 listopada 1957 r., po 26 latach od chwili rozpoczę-
cia budowy, arcybiskup Eugeniusz Baziak dokonał uroczystej 
konsekracji kościoła.

Wnętrze wykonane według projektu Wiktora Zina i Zdzis-
ława Pabisiaka, zmodernizowane przez Czesława Dźwigaja. 

W świątyni znajdują się witraże projektu Wiktora Zina wy-
konane w latach 1963–1977 w Pracowni Witraży Bracia Paczka 
oraz Czesława Dźwigaja wykonane w latach 2002–2007 w Pra-
cowni Artystycznej Witraży PAW Krystyny i Bogusława Szcze-
kanów.

Witraże Wiktora Zina: Alfa i Omega (1963) – prezbiterium, 
okulus nad ołtarzem (strona wschodnia), Chrzest Polski (1963) 
– prezbiterium, dwa okna boczne obok ołtarza (strona wschod-
nia), Matka Boża Dobrej Rady (1970) – okno w fasadzie (strona 
zachodnia), Oko Opatrzności, Waga Sprawiedliwości (1977) – 
okulusy w nawach bocznych (strona wschodnia). 

Wiktor Zin zobrazował Boga Stwórcę, tysiącletnią tradycję 
chrześcijaństwa w Polsce, a także patronkę parafii Matkę Bożą 
Dobrej Rady. Witraże te charakteryzują się doskonałym rysun-
kiem i kolorystyką – innymi w prezbiterium i nawach, innymi
w oknie nad chórem. Witraże w prezbiterium i w nawach bocz-
nych składają się z oszczędnych symboli w harmonijnej kolo-
rystyce, z przewagą szafirów i czerwieni. Monumentalne przed-
stawienie Matki Bożej Dobrej Rady nad chórem charakteryzuje 
się szkicową swobodą, rozmachem i żywą kolorystyką. 

Chrzest Polski. Na witrażach zainspirowanych obchodami 
w 1966 r. 1000-lecia chrztu Polski – przełomowego wydarzenia, 
które przyczyniło się do wzmocnienia jej pozycji w Europie ja-
ko państwa chrześcijańskiego – zostały przedstawione pia-
stowskie Orły i daty chrztu Polski oraz obchodów milenijnych.

Oko Opatrzności to wyobrażenie Boga czuwającego nad 
wszechświatem. Jest wpisane w trójkąt równoramienny, który 
symbolizuje Trójcę Świętą. 

Waga Sprawiedliwości to symbol uczciwości, sprawiedli-
wości, przeznaczenia. Jest atrybutem Archanioła Michała, któ-
ry ma ważyć ludzkie dusze w dniu Sądu Ostatecznego.

Matka Boża Dobrej Rady. Witraż wzorowany jest na obrazie 
Matki Bożej Dobrej Rady, patronki parafii, który znajduje się w 
świątyni nad ołtarzem. Pod względem ikonograficznym jest to 
typ Matki Bożej Czułej, Łaskawej, Serdecznej, Troskliwej (Eleu-
sa), obrazujący wzajemną miłość Matki i Syna. Głowa Marii 
pochylona jest w stronę Jezusa, siedzącego na jej lewym ra-
mieniu. Ich policzki delikatnie się stykają. Dzieciątko jedną rącz-
ką obejmuje Matkę za szyję, drugą dla pewności zaciska na ob-
rąbku jej sukni. Jego twarz nie jest jednak dziecięca. Z niezgłę-
bionego spojrzenia wyziera Mądrość Boża, na której skupia się 
uwaga Marii. Dostojeństwo Bogurodzicy ustępuje miejsca 
ludzkiej czułości Matki do Dziecka, nacechowanej smutną za-
dumą i cierpieniem. Maria, w białym welonie, ubrana jest
w niebieską suknię i ciemnoczerwony płaszcz. Mały Jezus –
w czerwoną suknię. Korony na ich głowach mają kształt sty-
lizowanych kwiatów. W tle stylizowana tęcza. Przeważają jasne 
pastelowe barwy: zielenie, róże, fiolety, błękity, ugry, brązy.

Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII

Wiadomości dla mieszkańców
1. W grudniu 2013 roku skończy się długo oczekiwany przez 

mieszkańców Bieżanowa remont ul. Lipowskiego, który 
kosztował ok. 2,5 ml zł.

2. Zakończyła się konserwacja zabytkowego krzyża z począt-
ku XIX w., który pod koniec listopada został ponownie usta-
wiony przy ul. Bieżanowskiej, w pobliżu ul. Ściegiennego. 

3. Radni miasta Krakowa, podjęli działania aby w przyszło-
rocznym budżecie znalazły się m.in. środki budżetowe na 
wykonanie konserwacji Pomnika „Pod Orłem” w Bieżano-
wie oraz „Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Pro-
kocimia”.

4. Trwają prace nad budżetem miasta Krakowa na 2014 rok, 
który ma zostać zatwierdzony 18 grudnia 2014 r. O tym jakie 

zadania znajdą się jeszcze w budżecie, obok już umiesz-
czonych, przytoczę najważniejsze: zakończenie budowy sa-
li gimnastycznej przy ul. Aleksandry (2 561 750 zł), moder-
nizacja boiska KS Baszta (800 000 zł), o które starają się rad-
ni miasta powiadomię czytelników „Dwunastki” w 2014 r.

Życzę Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku 2014

Grażyna Fijałkowska 
Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII
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Zadania 2013 widziane oczami Przewodniczącego
Końcówka roku to w wielu podmiotach czas na podsumowania działań podjętych 

na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Nie inaczej jest w organach admistracji 
publicznej w których następuje rozliczenie środków budżetowych oraz zadań, które 
był do wykonania. Dzielnica jako jednostka pomocnicza Gminy Miejskiej Kraków rea-
lizuje zadania, w których otrzymała od miasta kompetencje decyzyjne. Niewątpliwym 
jest fakt, że środki, które posiadają Rady Dzielnic do swojej dyspozycji nie dają możli-
wość zrealizowania wielu inwestycji czy remontów. Z ważniejszych inwestycji, które 
udało się zrealizować jest remont ulicy Lipowskiego. Rada Dzielnicy XII zabezpieczyła 
środki finansowe na budowę chodnika oraz kanalizacji, pozostałe środki pochodziły
z „funduszu przeciwpowodziowego”. Niewątpliwym sukcesem jest rozpoczęcie
w tym roku inwestycji pod nazwą „Modernizacja boiska Baszta”. Na miejscu starego 
obiektu powstanie nowoczesny obiekt sportowy z boiskami wielofunkcyjnymi oraz 
nowym zapleczem szatni i sanitariatów. Udało się zrealizować wiele mniejszych re-
montów dróg i chodników. Nowe chodniki pojawiły się miedzy innym na ul. Kurcza-
ba, ul. Ściegienego czy ul. Rydgiera. Również w wielu rejonach dzielnicy pojawiło się 
nowe oświetlenie – miedzy innym przy ulicy Imielnej. Niestety ze względów procedu-
ralnych nie udało się zrealizować oświetlenia „Parku Aleksandry” (choć zakupiono już 
latarnie konieczne do oświetlenia tego terenu). Pojawiła się jednak szansa by w na-
stępnym roku uporać się z problemami pozwoleń na budowę i rozpocząć sukcesyw-
ne oświetlanie terenu miedzy dwoma dużym osiedlami. Niewątpliwie kolejną inwes-
tycją sportowo-rekreacyjną, która ucieszy „młodszych mieszkańców” jest powstają-

cy w parku Lili Wendy – „Skate Park”. Pierwszy etap inwestycji powinien być zakończony w pierwszym kwartale 2014 roku. Udało 
się zrealizować wiele prac remontowo-inwestycyjnych w placówkach oświatowych, i tak np. w Szkole Podstawowej nr 24 pojawił 
się nowy plac zabaw – „Radosna szkoła”. Zaadaptowano również powierzchnie po rodzinnym domu dziecka na potrzeby eduka-
cyjne najmłodszych uczniów. W szkole przy ul. Kurczaba wyremontowano wejście do szkoły, w przedszkolu 176 wyremontowano 
taras, w ogrodzie pojawił się nowy zestaw zabawowy. W roku 2013 dzięki wsparciu finansowym Dzielnicy XII zrealizowano zakupy 
niezbędnego sprzętu dla Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Dofinansowano również działalność klubów sportowych
i domów kultury. Zorganizowano po raz kolejny „Dni Prokocima” oraz „Dzielnicowy Dzień Dziecka”, który w tym roku odbył się
w Nowym Prokocimu. Udało się zorganizować kolejny koncert w Sanktuarium Najświętszej Rodziny. Tym razem przed szeroką 
publicznością wystąpiła Halina Frąckowiak. Po raz kolejny przy udziale klubu sportowego Kolejarz Prokocim oraz ZSOi Nr 4 
zorganizowano „Spartakiadę Dzieci i Młodzieży”. Uczniów i nauczycieli, zwłaszcza wychowania fizycznego, ucieszy zapewne fakt, 
że największa inwestycja sportowa – budowa nowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 29 – posiada środki finansowych, które 
zapewnią zakończenie inwestycji w roku 2014.

Nowy rok to nowe wzywania, przed którymi stoją członkowie Rady Dzielnicy. Życzę Państwu, aby w tym nadchodzącym No-
wym Roku zrealizować inwestycje, które poprawią komfort życia mieszkańców naszej Dzielnicy.

Zbigniew Kożuch 
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII

Komisja Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami
Komisja Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XII liczy 5 osób.

W skład Komisji wchodzą: Tomasz Guzik, Zbigniew Kożuch, Zbigniew Kwiatkowski, 
Konrad Spryńca oraz Patrycja Bień, która pełni funkcję Przewodniczącej.

Komisja zajmuje się sprawami związanymi z promowaniem działań Dzielnicy oraz 
rzetelnym informowaniem o pracy Radnych. Prowadzi stronę internetową:

www.dzielnica12.krakow.pl

profil na Facebooku oraz wspomaga Zespól Redakcyjny w przygotowaniu materia-
łów do Gazetki Dzielnicowej „Dwunastka”. Wspiera również działania Rady w zakresie 
kultury, np. poprzez dofinansowanie wydarzeń i imprez kulturalnych, spotkań autor-
skich, czy eventów organizowanych przez lokalne ośrodki kultury. Aktywnie wspiera 
również czytelnictwo, finansując zakupy książek czy wyposażenia do dzielnicowych 
Bibliotek.

W obecnej kadencji do niewątpliwych sukcesów możemy zaliczyć: modernizację 
strony internetowej Dzielnicy; projekt i zakup gadżetów promocyjnych: długopisów, 
toreb, kubków, znaczków i kalendarzy; przygotowanie stoisk promocyjnych w ramach 
Dni Otwartych Magistratu oraz planowane wydanie „Spacerownika po Dzielicy XII”, 
który będzie jedynym w swoim rodzaju przewodnikiem po najciekawszych miejscach 
Dzielnicy XII.

Patrycja Bień
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HISTORIA KS BASZTA
W listopadzie 1993 roku grupa entuzjastów sportu założyła 

Klub Sportowy z tymczasową siedzibą w Domu Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej przy ul. Aleksandry. W początkowym ok-
resie zespół tworzyli: Jerzy Spolitakiewicz, Zbigniew Rozkrut, 
Marcin Smagur, Jakub Miśkiewicz, Andrzej Satała, Wiesław 
Kiełbasa, Reinhard Tokarski, Jerzy Łazarz, Janusz Baniak oraz 
Piotr Stopa.

1 grudnia 1993 roku odbyła się rejestracja Klubu. Nadano 
mu nazwę „Baszta”, której autorem był Pan Andrzej Satała. 
Użyczono nam siedziby, którą użytkujemy do dzisiaj, przy ul. 
Aleksandry 11 w Krakowie Nowym Bieżanowie. Wszystko to 
było możliwe dzięki wsparciu ze strony Fundacji Społeczno-
-Kulturalnej „Remedium” i Domowi Kultury Spółdzielni Miesz-
kaniowej Nowy Bieżanów.

Od samego początku działalność klubu opierała się na 
szkoleniu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponad-
podstawowych osiedla Nowy Bieżanów oraz okolic. W czasie 
20-let-niej działalności KS Baszta prowadzonych było wiele 
sekcji. Do najważniejszych należą: koszykówka, piłka nożna i 
tenis stołowy. Dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową nr 24 
(obecnie Gimnazjum nr 29) mogliśmy korzystać ze szkolnych 
boisk i sali gimnastycznej. Mieliśmy także możliwość 
zorganizowania własnej siłowni na terenie szkoły. Dzięki naszej 
współpracy wielu uczniów rozwijało swoje zainteresowania 
sportowe. Wspólnie z Dyrekcją organizowaliśmy imprezy 
sportowe takie jak „Familiada”, czy „Zima w mieście”.

Obecnie Klub prowadzi sekcje: koszykówki, rekreacji, siat-
kówki, piłki nożnej, szachów i tenisa. Oprócz prowadzenia za-
jęć Klub angażuje się w różne imprezy masowe min.: sparta-
kiady, turnieje piłki nożnej, rozgrywki mistrzostwa cymberga-
ja. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu imprez sportowych 
przez Radę Dzielnicy XII.

W tym roku na osiedlu Nowy Bieżanów prowadzona jest 
inwestycja – budowa boiska wielofunkcyjnego. Znajdować się 
tam będzie boisko do piłki nożnej o podłożu sztucznej trawy, 
boisko do koszykówki i siatkówki poliuretanowe oraz mini si-
łownia. Przebudowana zostanie trybuna dla kibiców. Planowa-
ny termin oddania inwestycji maj 2014. Już dzisiaj zapraszamy 
wszystkich chętnych do korzystania z tego obiektu sportowe-
go wybudowanego z myślą o mieszkańcach osiedla.

Zarząd klubu planuje powołanie seniorskiej reprezentacji pił-
ki nożnej i od sezonu 2014/2015 udział w rozgrywkach klasy C. 

Obecny skład zarządu to: Michał Słupski – prezes, Grze-
gorz Henkel – wiceprezes, Celina Tylek – skarbnik, Jakub Sob-
czyk – sekretarz oraz członkowie zarządu Kamil Piwowarczyk, 
Mieczysław Smykal i Leszek Stępień. 

Aby Klub mógł spełniać oczekiwania mieszkańców nasze-
go osiedla, zapraszamy wszystkich miłośników sportu do 
współpracy. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się
z zarządem w siedzibie klubu Dom Kultury SM Nowy Bieżanów.

Julka
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Kolejarz-Prokocim w 2013 roku
Styczeń

– Zarząd klubu określa cel dla drużyny seniorów – awans do 
Ligi Okręgowej!

– Po przerwie świąteczno-noworocznej piłkarze wracają do 
treningów, a w pierwszym sparingu piłkarze pokonują KS 
Grzegórzecki 6–3.

– W pałacu Jerzmanowskich odbywa się coroczne spotkanie 
przyjaciół i sponsorów Klubu. 

– W silnie obsadzonym turnieju piłkarskim w Kazimierzy Wiel-
kiej trampkarze, podopieczni trenera Dariusza Tomczuka 
zajmują III miejsce w stawce 9 drużyn, a Szymon Kubik 
strzelając 8 bramek, zostaje królem strzelców. 

– Komisja Piłkarstwa Kobiecego MZPN organizuje Myśleni-
cach-Zarabiu zgrupowania sportowe dla kadry MZPN w ka-
tegorii młodziczek. i juniorek młodszych. Wśród powoła-
nych Julia Szostak – zawodniczka KS Kolejarz Prokocim.

– Kierownikiem sekcji młodzieżowej zostaje Zbigniew Miesz-
kowski, były menager Szkółki Piłkarskiej TS Wisła Kraków.

Luty
– Kolejne mecze sparingowe: Złomex Branice 2–4, Cracovia 

Juniorzy 3–2 i 2–4, Wolni Kłaj 3–1.
– Pierwsze zimowe wzmocnienie – do zespołu dołącza To-

masz Tabisz.
– Patryk Stankiewicz oraz Karol Sierant zostają powołani na 

konsultacje MZPN Region Cup. 
– Juniorzy starsi Prokocimia grający w Halowych Mistrzo-

stwach Krakowa gromią rówieśników z Jutrzenki Giebuł-
tów aż 15–0 ! Tym samym podopieczni trenera Roberta Ocz-
kosia w swojej grupie zajmują I miejsce z bilansem 6 zwy-
cięstw, 1 remis i 1 porażka, bramki 62–16 – dzięki temu za-
pewniają sobie start w rozgrywkach finałowych. 

– W meczu towarzyskim na obiekcie Cracovii przy ul. Wielic-
kiej Juniorzy Prokocimia pokonują Olimpię Warszawa 3–2 
(2–1).

Marzec
– Mecze kontrolne drużyny seniorów: Cracovia Juniorzy 7–2, 

Węgrzcanka 4–0, Victoria Kraków 8–0, Bratniak II 1–1.
– Klub podpisuje porozumienie o współpracy ze Stowarzy-

szeniem Nowy Prokocim „Przyjaciele”.
– Na terenie Klubu odbywa się tradycyjne, już IV Święcenie 

Pokarmów Wielkanocnych.
– Koniec remontu zaplecza technicznego w budynku klubo-

wym.
– Komisja Piłkarstwa Kobiecego Małopolskiego Związku Piłki 

Nożnej powołuje zawodniczkę KS Kolejarz-Prokocim do 
kadry MZPN na zawody eliminacyjne do mistrzostw Polski 
kadr wojewódzkich młodziczek pomiędzy Lubelskim ZPN
a Małopolskim ZPN. 

– Z uwagi na fatalne warunki atmosferyczne początek rundy 
wiosennej zostaje przełożony.

Kwiecień
– Start drużyny seniorów w rozgrywkach rundy wiosennej: 

zwycięstwa z Niegoszowianką 3–2, Błękitnymi 3–2 i remis
w derbach Dzielnicy XII z Bieżanowianką 1–1. Kolejarz-Pro-
kocim zwiększa przewagę w tabeli nad drugim Nadwiśla-
nem.

– Koniec remontu elewacji zewnętrznej budynku klubowego.
– Trwają przygotowania do zorganizowania turnieju junio-

rów dla uczczenia uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Maj
– Mecze ligowe: Nadwiślan 2–1, Sportowiec Modlniczka 2–3, 

Bratniak 2–0, Dąbski 5–1, Wawel 2–0
– Po zwycięstwie nad Wandą Kraków 3–0, na cztery kolejki 

przed zakończeniem rozgrywek A klasy, po 10 latach przer-
wy, Kolejarz-Prokocim zapewnia sobie awans do Ligi Okrę-
gowej.

– Klub organizuje turniej piłkarski z okazji rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja, z udziałem AS Progress (Akademia 
Jerzego Dudka), MKS CRACOVIA SSA, PUKS KAROL Wa-
dowice.

– Na elewacji budynku klubowego pojawiają się malowidła 
nawiązujące do historii Klubu.

– Młodzicy i trampkarze biorą udział w międzynarodowym, 
młodzieżowy turnieju „Dresden Dolina Łaby Cup” w Dreź-
nie. W turnieju uczestniczą 22 kluby z 5 krajów (w sumie ok. 
500 młodych zawodników). 

Czerwiec
– Ostatnie mecze w sezonie: Płomień Jerzmanowice 1–1, 

Dragon Szczyglice 3–5, Zwierzyniecki 2–1, Iskra Radwano-
wice 6–2. Po ostatnim meczu niespotykana w ostatnich la-
tach feta z okazji awansu.

– Bilans drużyny seniorów na koniec sezonu: 64 pkt., 20 zwy-
cięstw, 4 remisy, 2 porażki, bilans bramkowy 82–27. 

– Podczas Dni Prokocimia dochodzi do prezentacji mistrzow-
skiej drużyny. Przewodniczący Rady Dzielnicy XII Bieża-
nów-Prokocim wręcza zawodnikom pamiątkowy puchar, 
a pamiątkowy puchar i medale z okazji awansu przekazuje 
Prezes Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” – Pan 
Mieczysław Lasota. 

– Karierę kończy kapitan drużyny Robert Łozynyk, który przez 
30 lat reprezentował Klub na wszystkich szczeblach rozgry-
wek.

– Zakończył się tradycyjny turniej piłki nożnej „Prokocim Cup 
2013” szkół podstawowych i gimnazjum, organizowany
w ramach Spartakiady szkół Dzielnicy XII Bieżanów Proko-
cim. Organizatorzy: Zespół Szkół Ogólnokształcących Inte-
gracyjnych nr 4 i KS „Kolejarz- Prokocim”.

Lipiec
– Po ciężkim sezonie zawodnicy udają się na zasłużone waka-

cje.
– Ustalony zostaje podział na grupy oraz terminarz rozgry-

wek Ligi Okręgowej.
– 22 lipiec – początek przygotowań do sezonu 2013/2014.
– Juniorzy przygotowują się do nowego sezonu pod okiem 

przebywającego w Krakowie byłego zawodnika naszego 
klubu, aktualnie trenera drużyn młodzieżowych 1.FC Koeln 
– Michała Gałygi.

Sierpień
– Sparingi seniorów: Garbarnia Juniorzy 2–1, Złomex Brani-

ce 4–3, Wiślanka Grabie 1–8.
– Start rozgrywek Klasy Okręgowej sezonu: Garbarnia II 1–1, 

Kaszowianka 2–2, Tramwaj 3–1.
– Debiut stadionowego spikera – Konrada Spryńcy.
– Dzieci i młodzież przebywają na tradycyjnym letnim zgru-

powaniu w Białce Tatrzańskiej w pensjonacie „U Ciwersa”, 
a na „Orliku nr 1” prowadzone są dla dzieci sesje treningo-
we wg standardów najpopularniejszej w ostatnich latach 
metody treningowej - metodologii Coervera.
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Wrzesień
– Mecze ligowe: Pozowianka 9–1, Podgórze 6–0. Po meczu

z Piastem Wołowice (3–1) Kolejarz Prokocim liderem roz-
grywek Ligi Okręgowej, a Kamil Kucabiński po 6 kolejkach 
ma na koncie 10 bramek i jest najlepszym strzelcem w Kra-
kowskiej Klasie Okręgowej.

– W czasie mszy świętych w dniu 22 wrzesnia w kaplicy pw. 
św. Mikołaja z Tolentino w Parku Jerzmanowskich ma 
miejsce zbiórka datków na rzecz wsparcia działalności 
edukacyjno-wychowawczej klubu.

– W Szkole Podstawowej nr 24 rusza na poziomie edukacji 
wczesnoszkolnej, innowacja pedagogiczna pn. „Łączy Nas 
Piłka”, pod patronatem Kolejarza Prokocim. Na uroczystym 
ślubowaniu wśród zaproszonych gości m.in. trener MKS 
Cracovia SSA – Pan Wojciech Stawowy.

Październik
– Mecze ligowe: Lotnik Kryspinów 4–1, Proszowianka Pro-

szowice 1–3, Skawinka Skawina 2–1, Pogoń Skotniki 3–1.
– W treningach drużyn żaków, orlików, młodzików oprócz tre-

nerów prowadzących – Ryszarda Rybaka, Dariusza Tom-
czuka, Mariusza Szarka - uczestniczą także trenerzy–wolon-
tariusze: Łukasz Wójtowicz, Piotr Kukawski, Paweł 
Pracownik.

– Kolejarz Prokocim jako beniaminek rozgrywek kończy run-
dę jesienną na pozycji vice-lidera.

– Wydana zostaje publikacja pt: „Erazm Jerzmanowski – Ży-
cie w służbie idei”, pod redakcją m.in. Ojca Jana Biernata
z Zakonu Augustianów.

– Rusza oficjalny fan page Kolejarza Prokocim na portalu 
Facebook.

– Publikacja artykułu „By Prokocim rósł w siłę…” w miesięcz-
niku MZPN „Futbol Małopolski”.

Listopad
– Mecze towarzyskie seniorów: Cracovia Juniorzy 2–6, 

Cracovia II 4–0 z profesjonalną oprawą : drużyna „Zaków”

i „Pasiasty Lajkonik” wyprowadzają zespoły, klub m.in. za-
pewnia pamiątkowe bilety, catering. 

– Drużyna Młodzików kończy rundę jesienną na pozycji li-
dera.

– Juniorzy starsi vice-liderem rozgrywek po rundzie jesien-
nej, a juniorzy młodsi kończą rundę na VI miejscu.

– Zgodnie z tradycją wydany zostaje klubowy kalendarz ze 
zdjęciami zawodników wszystkich drużyn.

– Podtrzymane zostaje porozumienie o współpracy ze Szko-
łą Podstawową nr 117.

– Trenerzy Dariusz Tomczuk i Mariusz Szarek otrzymują tytu-
ły II klasy pn, a trener Grzegorz Kmita kończy studia pody-
plomowe z tytułem menagera sportu.

Grudzień
– Organizacja Turnieju Mikołajkowego wspólnie z ZSOI 4.
– Udział dzieci i młodzieży Kolejarza Prokocim w akcji „Pod-

górskie Ubieranie Choinki”.
– Trener drużyny seniorów Grzegorz Kmita obchodzi Jubi-

leusz 35-lecia pracy w zawodzie trenera. 
– 20 najzdolniejszych zawodników klubu, uczniów szkół z te-

renu Dzielnicy XII, po raz pierwszy w 92 letniej historii klu-
bu przebywa na zgrupowaniu sportowym w Białce Ta-
trzańskiej.

– Toczą się rozmowy z władzami Górnik Zabrze SSA doty-
czące uczczenia 35 rocznicy rozegranego we wrześniu 
1979 roku meczu 1/16 Pucharu Polski pomiędzy drużynami 
Kolejarz-Prokocim – Górnik Zabrze, który obejrzało 5 tysię-
cy kibiców.

– Spotkanie opłatkowe pracowników oraz sympatyków 
Klubu.

Klub Sportowy Kolejarz-Prokocim pragnie podziękować 
wszystkim sympatykom i kibicom za okazane wsparcie oraz 
składa tradycyjne życzenia świąteczne i noworoczne.

Konrad Spryńca
Radny Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
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Mikołajowe święto w Klubie Kultury „Zachęta”
Mikołajki w Klubie „Zachęta” znane są już od wielu lat z ser-

deczności, życzliwości i empatii wobec innych, zwłaszcza dzie-
ci z ubogich rodzin. Zachętowski zaś Mikołaj – tak jak histo-
ryczny Święty – zasłynął w Dzielnicy XII swoim dobrym ser-
cem i entuzjazmem z jakim podchodzi do pomocy potrzebują-
cym. Tylko ścisła, całoroczna współpraca Klubu Kultury „Za-
chęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, Stowa-
rzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” i licznych sponsorów 
sprawia, że 6 grudnia jest zawsze dniem nieziemskich niespo-
dzianek. 

Niespodzianką były niewątpliwie barwne i intrygujące po-
kazy, przygotowane specjalnie na tą okazję: żonglerka kontak-
towa oraz manipulacyjna żonglerka klasyczna z elementami 
ekwilibrystyki oraz Light Show & Laser Show. Wystąpił m.in. 

Krystian Minda – półfinalista telewizyjnego show „Mam Ta-
lent”. Poprzez niesamowite połączenie światła, dźwięku i ruchu 
każdy poczuł się jak w prawdziwym cyrku. 

Jednak najważniejszym punktem programu dla dzieci był 
orszak Świętego Mikołaja, który wkroczył na salę w atmosfe-
rze niecodziennej radości i gromkich okrzyków szczęścia. 

Święty wręczył prezenty ponad stu najmłodszym miesz-
kańcom osiedla i okolic, które znalazły się na jego liście w po-
rozumieniu ze Spółdzielnią „Nowy Prokocim”, Stowarzy-
szeniem „Przyjaciele”, Parafią Miłosierdzia Bożego, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Klubem Sportowym Kole-
jarz. Paczki mikołajowe przygotowano dzięki gestom hojności 
i dobrej woli wielu sponsorów. W wyjątkowy sposób uhono-
rowano dwóch z nich – Pana Zbigniewa Sochę i Pana Bogdana 
Piaszczyńskiego wręczając wyróżnienie „Dar Serca”. Wyróż-
nienie to zostało ustanowione przez Stowarzyszenie Nowy Pro-
kocim „Przyjaciele” w 2010 roku. 

Był to wieczór dzielenia się nie tylko darami materialnymi, 
ale także darem dobroci i radości. 

Oby ta tradycja tkwiła w nas, jak najdłużej, bo nie ma nic 
piękniejszego, niż sprawianie szczęścia i niespodzianek 
drugiemu człowiekowi, a w szczególności dzieciom.

Izabella Kowalska-Piper
Klub Kultury „Zachęta” 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć
na naszych stronach internetowych: 

http://www.sm.nowyprokocim.pl/index.php?m=7,
http://www.stowarzyszenie-przyjaciele.org/ 

https://www.facebook.com/klubkultury.zacheta, 
http://klubzachetasm.jimdo.com/
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Bóg się rodzi – moc truchleje, czyli Vademecum
– Pójdź ze mną w Świąteczną Krainę

Advent (adventus – przyjście) dawniej nazywany „czter-
dziestnicą”. Dziś rozpoczyna się dzień po św. Andrzeju i trwa 
przez okres 4 niedzieli do 24 grudnia. Jest to głęboko refleksyj-
ny czas, którego cała oprawa modlitewna, muzyczna a nawet 
gastronomiczna jest oczekiwaniem na Dzieciątko, ale i okres 
zwieńczony rozważaniami nad sensem misji Chrystusa na Zie-
mi.

Piękną oprawą Adwentu są Roraty, czyli msze adwentowe 
rozpoczynające się przed wschodem słońca, aby wierni oka-
zali gotowość na Sąd Ostateczny i czujność w oczekiwaniu na 
przyjście Zbawiciela.

Ale cały ten czas to przygotowanie do najpiękniejszego wie-
czoru w roku czyli Wigilii /vigilare – nie spać, czuwać. Wieczór 
wigilijny to czas wyciszenia, pojednania i wybaczenia. Kiedy 
po modlitwie, łamiąc się opłatkiem, składamy sobie życzenia, 
jest w nich niebywała moc pełna szczerości, życzliwości i ot-
warcia na drugiego człowieka. Oby przetrwała na zawsze. Z łez-
ką wzruszenia zasiadamy do postnej, ale jakże niepowtarzalnej 
wieczerzy.

Ile rodzin w Polsce tyle niuansów, charakterystycznych tyl-
ko dla danego domostwa i dlatego też te Święta są takie ciepłe
i rodzinne. Na pewno jednak na każdym stole pojawi się dodat-
kowe nakrycie dla samotnego wędrowca, który zawsze idzie
w nasza stronę, tylko trzeba go dostrzec. A po Wigilii zwierzęta 
opowiedzą jak się im żyło z nami przez cały rok, dlatego warto 
zawsze o nich pamiętać. Rozpakowując pod pachnąca choinką 
prezenty, pamiętajmy nie tylko o najbliższych. Może za ścianą 
jest ktoś, komu wspólne zaśpiewanie kolędy sprawi dużą ra-
dość.

W imieniu wszystkich Radnych Dzielnicy XII życzę Państwu 
magicznych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
i wszelkiego błogosławieństwa od nowo narodzonego Jezuska 
na cały 2014 rok. Elżbieta Matykiewicz

Młodzieżowe Centrum Wolontariatu Fundacji „Wygrajmy Siebie”
Fundacja „Wygrajmy Siebie” zaprasza do działania w Mło-

dzieżowym Centrum Wolontariatu, działającym przede wszyst-
kim na terenie Dzielnicy XII. Zachęcamy młodzież ze szkół Gim-
nazjalnych i Ponad Gimnazjalnych oraz studentów i młodzież 
starszą do zaangażowania się w Centrum Wolontariatu. Spot-
kania odbywać się będą zazwyczaj raz na dwa tygodnie w sobo-
ty przed południem w tymczasowej siedzibie Fundacji – w sal-
kach parafialnych przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny w No-
wym Bieżanowie (sala nr 7) – ul. Aleksandry. Centrum Wolonta-
riatu działać będzie realizując dwa projekty. Projekt Młodzi Star-

szym – Starsi Młodym , kto da więcej? Polegający na pomocy 
osobą starszym z terenu naszej dzielnicy, oraz tzw. projekt ak-
cyjny, w którym osoby mające mniej czasu i możliwości zaan-
gażowania się, będą mogły pomóc w przygotowaniu kilku akcji 
charytatywnych – pierwszą z nich jest PUCh (Podgórskie Ubie-
ranie Choinki).

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 606-483-178 
lub na stronach internetowych:

www.wygrajmysiebie.pl
www.facebook.com/WygrajmySiebie

Ogłoszenie
Informujemy, że numer „dwunastki” zatytułowany „świą-

teczno-noworocznym, który trzymają Państwo w ręku jest os-
tatnim wydanym w 2013 r. Kolejne numery gazety dzielnicowej 
zaczną ukazywać się po tradycyjnej, kilkumiesięcznej przerwie 
spowodowanej przetargami na gazetki dzielnicowe w mieście.

Przewidujemy, iż pierwszy numer w 2014 r. ukaże się na 
przełomie marca i kwietnia. Jednocześnie zachęcamy do pisa-

nia artykułów, które Komisja Informacji będzie mogła zamiesz-
czać na stronie internetowej dzielnicy:

 www.dzielnica12.krakow.pl

Zespół Redakcyjny



Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”Spis treści

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego

– dobra i piękna w Państwa życiu oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2014 

życzy Rada i Zarząd Dzielnicy XII Miasta Krakowa.

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
• Basen  – ul. Kurczaba 29
• KRD Dyliniarnia  – ul. Wallenroda 55/56
• Sklep spożywczy

przy ul. Republiki Korczakowskiej 11

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

Bieżanów
• Kościół – ul. Popiełuszki
• Przychodnia Zdrowia – ul. Popiełuszki
• Sklep przy ul. Pruszyńskiego
• Sklep przy ul. Złocieniowej
• Dwór Czeczów  – ul Popiełuszki 36
• Auto Robot System  – ul. Mała Góra 55
• Kiosk Ruchu koło Drożdżowni
• Sklep Spożywczy
   przy Skwerze 800-lecia Bieżanowa

• Piekarnia  – ul. Drożdżowa
• Sklep „Jawor”
• Zakład Fryzjerski  – ul. Stacyjna
• Przychodnia Zdrowia  – ul. Popiełuszki
• Sklep Kefirek  – ul. Drożdżowa
• Sklep Spożywczy  – ul. Pruszyńskiego
• Sklep Spożywczy  – ul. Złocieniowa

Nowy Bieżanów
• Kościół Najświętszej Rodziny – ul. Aleksandry 1
• Kiosk na Deptaku przy ul. Aleksandry 
• 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

Akcja PUCh to pomysł Radnych Dzielnicy XII Miasta Kra-
kowa: Barbary Leśniak, Zbigniewa Kożucha i Tomasza Guzika 
realizowana przez młodzież z Fundacji „Wygrajmy Siebie” i Mło-
dzieżowej Rady Dzielnicy XII. Współorganizatorami akcji jest 
Gimnazjum nr 29, im. Jana Pawła II w Nowym Bieżanowie oraz 
Rada i Zarząd Dzielnicy XII. Patronat honorowy nad akcją obiął 
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider. 
Partnerami akcji jest Dom Kultury „Podgórze”, KS Kolejarz Pro-
kocim i Szkoła Podstawowa nr 24. Wsparcia w postaci obec-
ności maskotki klubowej udzielił MKS CRACOVIA SSA, w pos-
taci podnośnika pozwalającego zawieszać ozdoby choinkowe 
Zespół Ratowniczo Gaśniczy nr 6 w Krakowie. Gorącą czekola-
dę dla najmłodszych uczestników akcji serwować będzie firma 
PRZEPIS S.C. – Agata Grzesiak i Maria Lizak. Akcja ma polegać 
na wspólnym ubieraniu choinki połączonym z kolędowaniem. 
Do wzięcia udziału w PUCh-u zaproszeni są wszyscy: instytu-
cje (szkoły, przedszkola, fundacje, stowarzyszenia, domy kul-
tury, kluby sportowe, grupy parafialne, koła emerytów, firmy 
itp.) oraz osoby indywidualne. Szczegóły akcji dostępne są 
m.in. na stronie internetowej www.wygrajmysiebie.pl.

PUCh ma integrować środowisko, szeroko pojętego Pod-
górza jak i naszych najbliższych sąsiadów z Gminy Wieliczka, 
do których zaproszenie również jest skierowane. Chcemy by 
każda instytucja i osoba prywatna mogła zrobić swoją bańkę 
(wśród osób prywatnych zostanie rozlosowana nagroda), któ-
ra będzie zawieszona na choince. Instytucje i grupy zachęcamy 
również do robienia łańcucha choinkowego, na konkurs z na-
grodami za najdłuższy łańcuch. Akcja jest charytatywna – cały 
czas zbierane będą przybory szkolne dla Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 3 (Szkołą Dziecięcego Szpitala w Prokocimiu) i pie-
niądze na realizacje projektów kulturowo-oświatowych przez 
Fundację „Wygrajmy Siebie”. 
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