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Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 61 w Krakowie

Wydarzyło się...

 Mieszkańcy okolic przystanku Prokocim 
Szpital mogą korzystać z nowo zamontowa-
nego automatu obsługującego Krakowską 
Kartę Miejską. Do tej pory najbliższe maszyny 
znajdowały się na przystankach Nowy Pro-
kocim oraz Bieżanowska. Nowy automat po-
zwala na zakup biletów jednorazowych oraz 
okresowych, również poprzez karty płatnicze.

Konrad Spryńca
Radny Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

III Spotkanie NGO

w Dzielnicy XII 

 Po raz drugi radni Konrad Spryńca i To-
masz Guzik zorganizowali spotkanie dla orga-
nizacji  trzeciego sektora czyli fundacji, stowa-
rzyszeń i klubów sportowych z terenu naszej 
dzielnicy.  Te spotkania budują społeczeństwo 
obywatelskie i pozwalają organizacjom po-
rozmawiać o swoich problemach i planach. 
Owocem tego spotkania jest postanowienie 
organizacji kiermaszu  NGO w czasie Dni Pro-
kocimia. Takie działania mają na celu zapre-
zentować mieszkańcom  różne organizacje 
działające w naszej małej ojczyźnie. Chcemy 
by organizacje kierowały się zasadą współpra-
cy i partnerstwa.

Tomasz Guzik
Radny Dzielnicy XII

z wielkim zapałem 
greckiego tańca – 
Zorby, uczestniczyły 
w różnorodnych za-
bawach ruchowych, 
konstruowały wy-
myślne przedmioty 
z   klocków lego. 
Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły 
się również zajęcia 
plastyczne, podczas 
których wykorzysta-
no sztukę origami 
do tworzenia wspa-
niałych postaci z ba-
śni. Z kolei  ciekawie 

prowadzone zajęcia przybliżyły gościom arkany 
języka angielskiego i niemieckiego. Doskonale wy-
posażona biblioteka szkolna zachęcała przyszłych 
uczniów do korzystania z jej zasobów. Zapoznanie 
się z Izbą Pamięci przybliżyło zwiedzającym histo-
rię  szkoły i naszego osiedla.
 Dzieci opuściły placówkę pełne wrażeń 
i  emocji, a ich rodzice upamiętnili ten dzień do-
konując  wielu pozytywnych wpisów do Księgi 
Pamiątkowej.

Maria Bigaj,
nauczyciel języka polskiego

 W dniu 20.02.2014r. naszą szkołę odwiedzi-
ły przedszkolaki wraz z rodzicami.
 Dla gości przygotowano, odebrany z   wiel-
kim zainteresowaniem, spektakl teatralny pt. 
„Królowa Śniegu”, w którym brali udział uczniowie 
klas trzecich oraz prezentację promującą naszą 
placówkę. Kolejną atrakcją była „wędrówka” po 
Europie”, podczas której przedszkolaki, zaopatrze-
ni w odpowiednie znaczki, pod przewodnictwem 
nauczycieli, zwiedzali sale lekcyjne, w których 
odbywały się zajęcia pod hasłem: Grecja, Polska, 
Holandia, Dania, Wielka Brytania. Dzieci uczyły się 

 Witam Państwa – mieszkańców Dzielnicy XII  i naszych czytelników po czteromiesięcz-
nej przerwie. Przerwa spowodowana była, jak co roku, kwestią przetargów na gazetki dziel-
nicowe.  Do końca kadencji planujemy  wydać  siedem numerów  naszej ,,Dwunastki”. Mamy 
nadzieję, że zdołamy wyeliminować wszelkie ewentualne błędy i niedociągnięcia tak by ga-
zetka była wiarygodnym i rzetelnym źródłem informacji. Jednocześnie zachęcam Państwa 
do współpracy z zespołem redakcyjnym i wzięcie wspólnej odpowiedzialności za przekazy-
wanie informacji o życiu naszej małej ojczyzny.

Tomasz Guzik
Radny Dzielnicy XII

Redaktor  naczelny ,,Dwunastki”  

2

nakład 4,4 tys. egz.
WYDAWCA:
 Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim
REDAGUJE ZESPÓŁ:
 TOMASZ GUZIK
 – Redaktor Naczelny
 KONRAD SPRYŃCA
 PATRYCJA BIEŃ
 GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA
 AGATA GWIAZDA
 ZBIGNIEW KOŻUCH
 MIECZYSŁAW LASOTA
ADRES REDAKCJI:
 ul. Kurczaba 3, 30-868 Kraków
 tel/fax 012 658 26 11
 e-mail: redakcjadwunastki@gmail.com
SKŁAD, ŁAMANIE, DRUK:
 DigitalArtStudio www.digitalartstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i korekty artykułów oraz opatrzenia ich włas-
nymi tytułami. Artykułów nie zamówionych 
redakcja nie zwraca. Za treść artykułów 
i  prawa autorskie wykorzystanych zdjęć od-
powiadają autorzy tekstów. Wydawca nie po-
nosiodpowiedzialności za treść reklam.

Rada Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
ul. Kurczaba 3
tel./fax: 12 658 26 11
e-mail: rada@dzielnica12.krakow.pl
www.dzielnica12.krakow.pl

Sekretariat przyjmuje:
 Poniedziałek  1200–1500

 Wtorek  1400–1700

 Środa  1200–1500

 Czwartek  1200–1500

 Piątek  1200–1500

Dyżury Członków Zarządu:
 Przewodniczący:
 ZBIGNIEW KOŻUCH
 – piątek 1000–1200

 Z-ca Przewodniczącego:
 RAFAŁ BUCHELT
 – wtorek 1630–1830

 Członkowie Zarządu:
 WIESŁAW MARKOWICZ
 – środa 1600–1700

 JANUSZ ZADWÓRNY
 – poniedziałek 1100–1200

 AGATA GWIAZDA
 – czwartek 1700–1800

Dyżury Radnych Miasta Krakowa:
 GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA
 – piątek 1000–1100

 ANNA MROCZEK
 – 1 i 3 czwartek miesiąca 1800–1900

Dyżury Straży Miejskiej
w Radzie Dzielnicy XII:
każdy 1 wtorek miesiąca 1600–1700



DZIELNICA XII
BIEŻANÓW – PROKOCIM

 To już 12 urodziny Siemachy SPOT z Ko-
złówka. Dnia 6 marca wychowankowie, rodzice, 
wolontariusze, pracownicy i wszyscy partnerzy 
lokalni hucznie świętowali kolejne urodziny 
ośrodka. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli 
Zarządu Stowarzyszenia Siemacha, który repre-
zentowały pani Anna Litwora, Dyrektor Zarzą-
dzająca Placówkami Dziennymi, Wice-przewod-
nicząca Zarządu oraz pani Marta Syrda, Dyrektor 
Departamentu Administracyjno-Finansowego,  
także Wice-przewodnicząca Zarządu.  Serdeczne 
pozdrowienia dla wszystkich przekazał również, 
nieobecny, ale bliski duchem i sercem, Prze-
wodniczący Zarządu Stowarzyszenia Siemacha 
i jego założyciel - ks. Andrzej Augustyński.
 SPOT na Kozłówce to aktualnie jeden z naj-
starszych ośrodków Siemachy. Jest to placów-

 W poniedziałek, 17 marca w połączonych Salach  UMK – Kupieckiej 
i   Juliusza Lea miało miejsce  finałowe spotkanie konkursu literackiego 
i  plastycznego „Świętym być – droga do świętości Jana Pawła II”. Konkurs 
został zorganizowany przez MDK im. K.I. Gałczyńskiego pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego  i Kardy-
nała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego. Wzięły w nim udział 
dzieci  z klas   I – III województwa małopolskiego, które z racji urodzenia 
nie mogły  znać Jana Pawła II, ale prace  konkursowe świadczą o tym, że 
przekazywana jest im wiedza o życiu, działalności, posłannictwie i  roli, 
jaką odegrał w życiu naszego nr 124 narodu. W ten sposób dzieci, ro-
dzice, nauczyciele a także organizatorzy konkursu przygotowują się do 
kanonizacji naszego wielkiego Rodaka.
 W uroczystości wręczenia nagród i dyplomów wzięli udział – Pełno-
mocnik Prezydenta ds. Rodziny – pani Marzena Paszkot, V-ce  Przewod-
nicząca RMK – pani Małgorzata Jantos, Przewodnicząca Komisji Edukacji  
- pani Marta Patena, Dyrektor  MDK im. K.I.  pani Teresa Grzybowska  oraz  
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie 
– ksiądz dr Krzysztof Wilk oraz prawie wszyscy laureaci wraz z rodzica-

Przed kanonizacją Jana Pawła II – finał konkursu
mi, nauczycielami i wieloma osobami towarzyszącymi. Zaproszeni go-
ście zwrócili się do laureatów z gratulacjami  i  słowami pozdrowienia 
w imieniu własnym i Prezydenta Krakowa  oraz Kardynała  Metropolity 
Krakowskiego. Oprócz  wyżej wymienionych i MDK nagrody ufundowało 
także Wydawnictwo „Skrzat” oraz hurtownia  „Euro – Trade”. Nagrodzeni 
w konkursie literackim uczniowie z przejęciem przeczytali swoje wiersze. 
Spotkanie  zakończyło przecięcie wstęgi przez panią  Pełnomocnik Ma-
rzenę Paszkot zwiastujące  otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnio-
nych prac. Znaleźli się wśród nich także z Dzielnicy XII – laureatka I  miej-
sca w konkursie literackim – Julia Pochłopień ze SP nr  148, wyróżnienie 
otrzymała Julia Wadas ze SP nr 124. W konkursie plastycznym  III miejsce 
otrzymali ex aequo – Rozalia Duda – SP nr 148 oraz Filip Polowiec, rów-
norzędne nagrody – Emilia Malarz i Natalia Kożuch – ze SP nr 24 w Kra-
kowie, Mateusz Buda, Jan Kopacz, Lidia Unrug – SP nr 148, Anna Opoka 
– SP nr 61. Wyróżnienia otrzymali – Kacper Sikora – SP nr 148, Julia Wadas 
i Kacper Lewiński – SP nr 124, Natalia Madej i Izabella Tokarska, Oliwia 
Herdecka, Damian Miękina – SP nr 24.

Danuta Czopik

„Dwunastka” na Dwunastce!

ka wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży, 
otwarta codziennie w godzinach od 13.00 do 
20.00, finansowana ze środków Miejskiej Gmi-
ny Kraków. W odpowiedzi na palący problem 
braku interesującej oferty dla dzieci i młodzieży, 
Siemacha stworzyła „podwórko nowej genera-
cji”, miejsce, które daje bezpieczeństwo, atrak-
cyjną rozrywkę, ale jednocześnie rozwija i wy-
chowuje rówieśniczo. Jakość, zaangażowanie 
i  stwarzanie perspektyw to dziś – bez wątpienia 
– wizytówki Siemachy.
 SPOT, mający swoją siedzibę przy ul. Na 
Kozłówce 25, jak wszystkie placówki prowadzo-
ne przez Stowarzyszenie, rozwijał się przez te 
12 lat niezwykle dynamicznie. Tylko w zeszłym 
roku, ośrodek przeszedł generalny remont. Sale 
edukacyjne, komputerowa, muzyczna, pla-

styczna, siłownia, jadalnia, sala do zajęć grupo-
wych, pokój dla wychowawców i aula, dostały 
nowe życie,  w  jasnych, pozytywnych kolorach. 
Zespół wychowawczy powiększył się o nowych 
pracowników. Przybyli kolejni wychowankowie, 
którzy z niezwykłą energią i polotem zasilają 
społeczność ośrodka. Młodzież codziennie uczy 
się i pracuje w ośrodku, poszerza swoje hory-
zonty edukacyjne, gra na instrumentach, działa 
artystycznie /plastyka, teatr, kręcenie filmów/, 
zdobywa umiejętności potrzebne w życiu, tre-
nuje sport i doświadcza bliskich relacji z drugim 
człowiekiem. Znakiem rozpoznawczym Siema-
chy są także liczne wyjazdy krajowe i zagranicz-
ne oraz staże obcokrajowców – wolontariuszy. 
Spotkanie z ich odmienną mentalnością i kul-
turą jest zawsze ważnym przeżyciem. Ośrodek 
wspiera także na co dzień rodziców, oferując 
konsultacje psychologiczne i pedagogiczne.
 Urodziny obchodzono hucznie, ale i bardzo 
radośnie. Jak przystało na aktorów z Teatrzyku 
Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go niczego nie zabrakło i niczego nie było za 
dużo. A absurdalny humor zdradzał nieco zdy-
stansowany stosunek do rzeczy ważnych i mniej 
ważnych. I niech to będzie najlepsza reklama! 
Tych, którzy jeszcze nie znają Siemachy, serdecz-
nie zapraszamy.
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 W minionym roku szkolnym XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w  Krakowie ukończyło projekt Comenius. Projekt ten miał na celu posze-
rzenie wiedzy uczniów o różnorodności kultur i języków europejskich, 
zrozumienie ich wartości, tolerancji i prawach człowieka. Młodzi ludzie 
wzięli udział w wielu działaniach: w konkursie na plakat w języku angiel-
skim, dotyczącym tolerancji, w spotkaniach i warsztatach zaproponowa-
nych przez organizacje takie jak: Open Kraków, Amnesty International, 
Mifgash, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II.
 Gościliśmy w Krakowie naszych partnerów z Włoch, Rumunii, Buł-
garii, Portugalii i Łotwy. Mogliśmy zaprezentować naszą szkołę, kulturę, 
krakowskie zwyczaje. Dzięki temu projektowi, grupa młodzieży biorąca 
w nim udział mogła nauczyć się współpracy z zagranicznymi rówieśnika-
mi, lepiej rozumieć innych, nie lekceważyć ich problemów. Był to dla nich 
bardzo dobry trening wykorzystania znajomości języka angielskiego, 
umiejętności pracy w grupie. Wszystkie podejmowane działania zakoń-
czyły się sukcesem, dlatego też chętnie i w tym roku szkolnym 2013/2014 
młodzież naszej szkoły przystąpiła do kolejnych wyzwań i nowych zadań 
realizowanych w ramach następnego projektu Comenius.
 Dodatkowym wyróżnieniem jest fakt, że nasza szkoła jest głównym ko-
ordynatorem działań, a Unia Europejska przekazała na ten cel 20 tys. euro.
 Tytuł nowego projektu brzmi: „Ocalić od zapomnienia ludzi i miejsca 
jako część dziedzictwa europejskiego”. Naszymi obecnymi partnerami są 
szkoły z Anglii, Niemiec, Szwecji, Włoch i Turcji. Młodzież tych krajów po-
znaje ludzi i miejsca, które związane są z rozwojem kultury europejskiej, 
a które powoli odchodzą w zapomnienie. 
 A przecież Kraków to miasto, które najmniejszym swym zaułkiem 
opowiada prastare baśnie i legendy. „Któż wypowie twoje piękno/Kra-
kowie prastary-/chyba, że na Sukiennicach/przemówią maszkary.” To tu, 
w  grodzie Kraka, miał swą siedzibę straszliwy smok, Wawelskim zwany. 
To tu przerwany Hejnał z wieży Mariackiej wciąż przypomina o dzielnych 
mieszkańcach, broniących miasta przed Tatarami. A i nierówne wieże 
Bazyliki Mariackiej, to kolejna legenda, którą każdy Krakowianin zna od 
kołyski. To miasto królowej Bony Sforza, italskiej księżniczki, która spro-
wadziła włoskich artystów i uczonych, dzięki którym Kraków mógł stać 
się renesansową perłą Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tu przecież sie-
dzibę ma najstarsza uczelnia w Polsce - Uniwersytet Jagielloński (dawniej 
Akademia Krakowska), gdzie kształcił się sam Mikołaj Kopernik czy Karol 

 Dnia 18 lutego w SP nr 24 
na Nowym Bieżanowie odbyła 
się debata na temat bezpie-
czeństwa.  Byli przedstawiciele 
policji, straży miejskiej, straży 
pożarnej, Rady Dzielnicy oraz 
Wydziału Bezpieczeństwa mia-
sta Krakowa.  Niestety na spo-
tkaniu nie dopisali mieszkańcy, 
było zaledwie kilka osób, które 
aktywnie uczestniczyły w spo-
tkaniu. Tak małe zainteresowa-
nie kwestiami bezpieczeństwa  
na naszych osiedlach  zaskakuje, 
ponieważ są to sprawy dotyczą-
ce nas wszystkich. Mam jednak 
nadzieję, że w przyszłości fre-
kwencja będzie wyższa  i wszy-
scy będziemy mogli wpływać 
na poprawę bezpieczeństwa 
naszych osiedli. 

Tomasz Guzik
Radny Dzielnicy XII

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Kolejna edycja
międzynarodowego projektu COMENIUS w XV LO

Wojtyła, a może i nawet pierwsza kobieta, Nawojka. To miasto najwięk-
szego rynku średniowiecznego, miasto muzeów, różnorodnych festiwali, 
miasto literatów, artystów i Noblistów. 
 Ale Kraków to miasto, które wciąż się rozwija – powstają nowe 
dzielnice, a w nich ludzie, którzy dbali i dbają o  jego piękno i niepo-
wtarzalny charakter. Choćby tu, w Podgórzu. Tak długo odrębne miasto, 
założone przez cesarza Józefa II, po przyłączeniu do Krakowa (dopiero 
w 1914 roku), przez prezydenta Juliusza Leo, zostało określone mianem 
„perły w pierścieniu gmin Kraków otaczających”. Podgórze miało własne 
fortyfikacje, fosę otaczającą kopiec Krakusa, jak własne czasopismo spo-
łeczno-literackie „Podgórzanin”. Tu właśnie, w Prokocimiu, wraz z żoną 
Anna, osiedlił się Erazm Jerzmanowski, nazywany „polskim Noblem” 
i  „człowiekiem, który oświetlił Amerykę”. Tu także mieszkał Antoni Ma-
teczny, który szukając wody pitnej dla swojego domu, dokopał się do 
źródeł wody mineralnej siarczanej. Dzięki niemu powstał nowoczesny 
zakład wodoleczniczy, a teraz kojarzy się nam krakowianom  z Rondem 
Matecznego. Zaskoczeni? A to dopiero początek tej niezwykłej przy-
gody, jaką jest odkrywanie tajemnic naszej dzielnicy, historii ludzi tu 
mieszkających, ważnych dla lokalnej społeczności i całego miasta. Bo 
każda nazwa to wydarzenie lub osoba, którą warto poznać, którą war-
to ocalić od zapomnienia. Dlatego będziemy się starać, aby dzięki na-
szym działaniom, młodzież i okoliczni mieszkańcy lepiej zaznajomili się 
z historią i tradycją naszej dzielnicy. Natomiast nasi zagraniczni goście 
poznają piękno Krakowa i, mamy nadzieję, dadzą się porwać duszy Kró-
lewskiego Miasta.
 W dniach 6-8 listopada 2013 r. w naszym Liceum miało już miejsce 
pierwsze spotkanie. Goście, opiekunowie z pozostałych europejskich 
szkół, zwiedzili Kraków, naszą szkołę i uczestniczyli w pracach nad har-
monogramem tegorocznego projektu. I tak ustaliliśmy kolejne zadania 
do wykonania oraz terminarz spotkań, podczas których oddamy głos 
uczniom Piętnastki i uczniom szkół partnerskich, współpracujących 
w  tegorocznym projekcie.
 Cieszymy się, że współpraca międzynarodowa wpisuje się w trady-
cję XV LO.

Elżbieta Szewczyk
Teresa Koszewska

Maria Suwaj

 Debata o Bezpieczeństwie

4



DZIELNICA XII
BIEŻANÓW – PROKOCIM

 Dnia 28 marca br. na terenie XV Liceum Ogólnokształcącego odbył 
się przegląd artystyczny dla gimnazjalistów z terenu całego Podgórza. 
„I  Podgórska bitwa na talenty” została zorganizowana przez Młodzieżo-
wą Radę Dzielnicy XII jako grupę projektową Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”. 
W akcji zorganizowanej przez młodzież  wzięło udział kilkudziesięciu 
gimnazjalistów z różnych szkół. Ich występy oceniane były przez jury, 
w   skład którego weszli: Pan Zbigniew Kożuch, przewodniczący Rady 

 Dnia 9 marca 2014 r  w Klubie Kultury „Zachęta” już po raz piąty  zo-
stał  rozegrany turniej szachowy „Prokocimski Szach Mat 2014”. Organiza-
torami turnieju tak jak w  poprzednich latach było   Stowarzyszenie Nowy 
Prokocim „Przyjaciele” oraz SM „Nowy Prokocim”. W tym roku do turnieju 
przystąpiło  68 zawodników w tym 46 juniorów oraz 22 seniorów, repre-
zentujących tak znane kluby oraz środowiska szachowe jak: KKSz Kraków, 
który powstał w 1893 roku i jest najstarszym  klubem szachowym w Pol-
sce, KS Cracovia 1906 Kraków, CKiS Skawina, UKS Gambit Łańcut, MKOS 
MOS Wieliczka, MLKSz Myślenice, TS Wisła Kraków, MKS KSOS Kraków, KS 
Korona Kraków oraz zawodnicy  niezrzeszeni z  Nowego  oraz Starego 
Prokocimia, Nowego Bieżanowa oraz Kozłówka.  W   tym roku z terenu  
Dzielnicy XII wystartowało  wielu uczniów ze SP: nr. 117,123,24,61,41 
oraz gimnazjum nr.29. Szczególnie jesteśmy zadowoleni ze  startu 
5   osobowej  reprezentacji uczniów  SP nr 117 z Nowego Prokocimia. 
Start uczniów SP nr 117  to  efekt  zawartego w listopadzie  2013 roku 
porozumienia pomiędzy  Stowarzyszeniem Nowy Prokocim „Przyjaciele” 
a  Dyrekcją SP nr 117  i   uruchomienie  programu nauki  gry w  szachy. 
Jest  to  projekt  stowarzyszenia mający  pobudzić   zainteresowania oraz 
popularyzować  grę w  szachy. Nasz projekt rozpoczęty w 2013 roku   jest  
kontynuowany w tym roku i  w całości jest finansowany  ze środków wła-
snych  stowarzyszenia   „Przyjaciele”. Zajęcia z uczniami prowadzi wielki 
miłośnik oraz  propagator szachów, posiadający  uprawnienia sędziego 
międzynarodowego Pan Stanisław Cichorz, który z naszym stowarzysze-
niem współpracuje od wielu lat.  Prezes SM Nowy Prokocim  Zbigniew 
Socha otwierając tegoroczny turniej  przywitał uczestników oraz zapro-
szonych gości; Prezesa Małopolskiego Związku Szachowego inż. Jana 
Kusinę, Prezesa Krakowskiego Klubu Szachowego  dr Jacka Wolaka, Prze-
wodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XII Grzegorza Kmitę  oraz 
kibiców  życząc zwycięstw i  przyjemnej gry. Prezes Socha  nie ukrywał 
zadowolenia z faktu  że turniej cieszy się tak dużym zainteresowaniem 
i obiecał  kontynuację w latach następnych.   Na rozpoczęcie turnieju 
przybyli również  zaproszeni  przez organizatorów: Prezes Małopolskiego 
Związku  Szachowego inż. Jan Kusina, który wyraził uznanie dla organiza-
torów i zadowolenie ,że w Nowym Prokocimiu odżyły tradycje szachowe. 
Podkreślił również fakt, że w turnieju uczestniczą zawodnicy z wysokimi 
kategoriami szachowymi tak w grupie seniorów jak i juniorów. Warto 
przypomnieć, że kilkanaście lat temu przy Klubie „Zachęta”  SM Nowy 
Prokocim działała sekcja szachowa, która uczestniczyła  nawet w   roz-
grywkach III Ligowych. Turniej był rozgrywany systemem szwajcarskim, 
7 rund. Przed rozpoczęciem zawodów  odprawę techniczną przeprowa-

„V Prokocimski Szach Mat 2014”

dził Sędzia Główny  Stanisław Cichorz ,który omówił podstawowe prze-
pisy Kodeksu Szachowego. W kategorii seniorów  zwyciężył Jacek Wolak 
z KKSz Kraków, i odebrał z rąk Prezesa Zbigniewa Sochy  puchar Zarządu 
SM „Nowy Prokocim”. Drugie oraz trzecie miejsca zdobyli zawodnicy KS 
Cracovia Bujak Józef oraz Jajte-Pachota Jerzy. Natomiast w  kategorii ju-
niorów zwyciężył zawodnik MKS MOS Wieliczka Gawor Jan Paweł, któ-
ry  z rąk    Mieczysława Lasoty  odebrał puchar Zarządu  Stowarzyszenia 
Nowy Prokocim „Przyjaciele”. Drugie miejsce w kategorii juniorów zdobył 
zawodnik MLKSz Myślenice Piwowarczyk Arkadiusz, trzecie junior  KKSz 
Kraków Karola Piotr. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i  nagrody 
rzeczowe.  Statuetki,  nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymał naj-
młodszy uczestnik turnieju  Bartek Krupiński  urodzony w 2010 r. oraz 
najstarszy uczestnik p. Michał Ostrowski  urodzony w 1927 roku. Ponadto 
tradycyjnie  wszyscy juniorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słod-
kie upominki. Na zakończenie Prezes  Zbigniew Socha w imieniu orga-
nizatorów podziękował  uczestnikom za udział , zapewniając  gotowość  
kontynuacji turnieju w latach następnych, podziękował  również naszym 
niezawodnym przyjaciołom sponsorom bez których między innymi takie 
imprezy jak „Prokocimski Szach Mat” nie mogły by się odbywać. www.
stowarzyszenie-przyjaciele.org

Mieczysław Lasota
Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Dzielnicy XII, Pani Ewa Herchel, opiekunka samorządu uczniowskiego 
XV LO oraz  Pani Małgorzata Rejdych koordynatorka ds. projektów i ak-
cji Fundacji „Wygrajmy Siebie”. W przeglądzie przyznano dwa pierwsze 
miejsca – dla solistki Katarzyny Ignatowicz (Gim. 22), oraz zespołu skła-
dającego się z Zuzanny Radek i Stanisława Lorysa (oboje z Gim. im Stani-
sława Kostki). Sędziowie postanowili przyznać również dwa wyróżnienia 
dla dwóch kolejnych zespołów składających się odpowiednio z Konstan-

5

,,I Podgórska Bitwa na Talenty” 
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 I OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO- 
FOTOGRAFICZNY „KOROWÓD ŚWIĘTYCH” , któ-
ry zorganizował ZSOI nr4 w Krakowie, za nami! 
Patronami konkursu byli : MEN, KURATORIUM 
OŚWIATY w Krakowie, WYDZIAŁ KATECHETYCZ-
NY KURII METROPOLITALNEJ, INSTYTUT DIALO-
GU  MIEDZYKULTUROWEGO IM. JANA PAWŁA II, 
GOŚĆ NIEDZIELNY, RADIO PLUS, FRANCISZKAN-
SKA3.PL.
 W całej Polsce uczniowie i nauczyciele pod-
jęli wyzwanie, przeprowadzili kolorowe parady 

Konkurs Korowód Świętych - rozstrzygnięty!
Świętych, sfotografowali, napisali wspaniałe re-
portaże, opowiadania i wiersze.
Cieszymy się, że nasz pomysł spotkał się z takim 
wspaniałym odzewem.
 Ilość uczestników przeszła nasze najśmiel-
sze  oczekiwania, dotarło do nas 450 prac gim-
nazjalistów i uczniów szkół podstawowych. 
Wspaniałe korowody, wysiłek z nimi związany 
jeszcze bardziej umocniły nas w przekonaniu,  
że cele i założenia konkursy są żywe, potrzebne i 
wartościowe, szczególnie wobec nadciągającej 

fali nowinek modnego świata , w którym króluje 
pęd za miałkimi, materialnymi wzorcami.
 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku dołą-
czą do nas inne szkoły.
 Dnia 27.02.2014 r. w Instytucie Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krako-
wie odbyła się uroczysta gala finałowa Ogólno-
polskiego Konkursu Fotograficzno- Literackiego 
“Korowód Świętych”.
 Przybyły nagrodzone szkoły z całej Polski 
i  laureaci indywidualnych nagród.
 W imieniu naszej Szkoły, jako głównego or-
ganizatora, gości powitała Pani Dyrektor Maria 
Jolanta Kurcz.
 Było śpiewnie i refleksyjnie. Aktor Sceny Pa-
pieskiej recytował utwory Karola Wojtyły, a   Ka-
sia Ignatowicz z Gimnazjum 32 i Małgosia Frey 
z  Szkoły Podstawowej 148 pięknie zaśpiewały.
 Dzięki sponsorom: Radzie Rodziców ZSOI 
4, Wydziałowi Katechetycznemu w Krakowie, ks. 
Proboszczowi Józefowi Bizoniowi mogliśmy na-
grodzić naszych laureatów pięknymi albumami, 
tomikami poezji oraz barwnymi i rozwojowymi 
puzzlami.
 Opiekunowie nagrodzonych “Świętych” po-
dziękowali organizatorom za pomysł i realizację 
tego wartościowego przedsięwzięcia.
 Dziękujemy Pani Dyrektor za ufundowanie 
pysznych faworków, a instytutowi “TOTUS TUUS” 
za gościnę i umożliwienie obejrzenia wystawy 
“Całun Turyński”.
I edycja za nami, a my już planujemy drugą.

Organizatorki:
Katarzyna Niedziewicz Sarba,

Wioletta Oświecińska-Szwej

cji Wójs i Urszuli Wiśniak (Gim.33) oraz Dariusza Kotuli i Patryka Szostaka 
(Gim 33.). Pragniemy podziękować wszystkim za udział w naszej impre-
zie i zaprosić was na kolejną edycję konkursu, już za rok !

Grzegorz Bator
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W Wielką Sobotę  19.04.14, jak co roku przed budynkiem klubowym KS Kolejarz Prokocim, mieszczącym się w Parku im. Jerzmanowskich odbyło się 
tradycyjne święcenie pokarmów

 W uchwalonym w grudniu 2013 r. Budżecie Miasta Krakowa, znalazły 
się następujące ważne dla Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim inwestycje: 
 
1. Trwają prace nad budową linii tramwajowej na odcinku ul. Wielicka- 

ulica Lipska, o długości 1, 4 km, w tym torowisko, przystanki, estakada 
tramwajowo- pieszo- rowerowa nad układem torowym stacji Kraków 
– Płaszów o długości ok. 06, km. całkowity koszt budowy: 70 740 000 zł 

2. W 2014 r. rozpocznie się przebudowa ul. Bieżanowskiej- pierwszy etap- 
koszt budowy: 3 350 000 zł. Drugi etap w 2015 r.

3. W 2014 r. zostanie zbudowane połączenie drogowe ul. Wielicka- Górni-
ków, obok osiedla przy starej pętli tramwajowej w Starym Prokocimiu- 
koszt budowy: 600 000 zł

4. W 2014 r. rozpocznie się modernizacja alei Dygasińskiego na odcinku 
od Figurki Matki Boskiej do ul. Gersona. Przebudowa kolejnego odcin-
ka do ul. Bieżanowskiej  w 2015 r. 

5. W 2014 r. rozpocznie się modernizacja ul. Solarzy, od dł. ok. 352 m.  
Prace będą kontynuowane w 2015 r.

6. W 2014 r. zakończy się budowa sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 
29 przy ul. Aleksandry 17, zostanie też zakupione pierwsze wyposaże-
nie. W tym roku na ten cel zostało przeznaczonych: 2 561 750 zł. Całko-
wity koszt budowy to ok. 5 ml. zł

7. W 2014 r. zostanie zakończona modernizacja boisk KS Baszta na No-
wym Bieżanowie wraz z budynkiem zaplecza, na ten cel przeznaczono 
w budżecie  800 000 zł.

8. W 2014 r. rozpocznie się budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szko-
le Podstawowej nr. 61 w Starym Prokocimiu, na ten cel przeznaczono 
w  budżecie 300 000 zł. Zakończenie prac w 2015 r. 

9. W 2014 r. zostaną zakończone prac nad dokumentacją przebudowy Par-
ku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Starym Prokocimiu, na ten cel 
przeznaczono  60 000 zł. Przebudowa parku rozpocznie się w 2015 r. 
i  będzie kosztować ponad 1 000 000 zł.

Dobre wiadomości dla mieszkańców
10. W tym jeszcze roku zostanie umocniona w parku Jerzmanowskich 

skarpa nad rzeką Drwinką w pobliżu ul. Wielickiej i usunięte porastają-
ce ją zniszczone drzewa. 

11. W 2014 r. w parku Aleksandry zostanie zbudowany tzw. Smoczy 
skwer- czyli plac zabaw na którym obok piaskownic, huśtawek i zjeż-
dżalni pojawią się również przyrządy do ćwiczeń dla dorosłych- kosz 
ok. 500 000 zł.

12. W 2014 r. zostanie wykonana termomodernizacja budynku szkolne-
go Zespołu Szkół Integracyjnych nr.4 ul. Żabia 20

13. W 2014 r.  przy Szkole Podstawowej nr. 111, ul. Bieżanowska i Szkole 
Podstawowej nr. 123 ul. Okólna, zostaną utworzone szkolne place za-
baw w ramach programu  ,, Radosna szkoła” 

14. W 2014 r. rozpocznie się budowa tzw. suchego zbiornika w Starym 
Bieżanowie, chroniącego przed powodzią.

15. W 2014 r. zostanie wybudowany kolejny odcinek ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Wielickiej, od ul. Wodnej do ul. Bieżanowskiej. 

16. W Budżecie miasta Krakowa znalazły się również środki finansowe 
na regulacje stanów prawnych i wykup gruntów i nieruchomości dla 
utworzenia parku rzecznego Drwinki dla osiedla Kozłówek.

17. Jest  szansa że na osiedlu Rżąka w 2014 r. rozpocznie się budowa dłu-
go oczekiwanego przedszkola

18. Pod znakiem zapytania stoi budowa kanalizacji deszczowej w ul. Do-
magały, co jest konieczne przed rozpoczęciem budowy brakującego 
odcina drogi, ponieważ jeden z deweloperów, który w listopadzie 
2013 r. na spotkaniu w ZIKiT, m. in. w mojej obecności obiecał przezna-
czenie na ten cel środków finansowych okazał się nierzetelny i wycofał 
się z danej obietnicy. 

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII
Grażyna Fijałkowska

 Na Sesji Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim, która odbyła się 
11  marca 2014 r. radni negatywnie zaopiniowali wniosek o wydanie opi-
nii do WZiZT dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu trzech 
budynków biurowo- usługowo- handlowych z jednokondygnacyjnym 
garażem podziemnym, wewnętrznym układem komunikacyjnym, wjaz-
dem dwukierunkowym z ulicy Gersona, wjazdem jednokierunkowym 
z  ulicy Prostej, zewnętrznymi miejscami postojowymi, ścieżką rowero-
wą, oraz infrastrukturą techniczną, rozbudową sieci wodno- kanalizacyj-
nej, budową stacji transformatorowej, a także przebudową osiedlowych 
sieci ciepłowniczych. Uzasadnieniem do negatywnej opinii są następu-
jące argumenty: Rada Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim wydała w roku 

Kontrowersyjna inwestycja wzdłuż ulicy Wielickiej,
między ul. Prostą a ul. Gersona

2007 dwie negatywne opinie w powyższej sprawie. Planowane budynku 
biurowo- usługowo- handlowe znalazły by się zbyt blisko jednorodzin-
nych domów znajdujących się przy ul. Szarej. Układ komunikacyjny 
z  wjazdem od strony ulicy Wielickiej jest nie do przyjęcia. Skręt w lewo 
z ulicy Prostej w drogę objazdową do trzech wysokich budynków biuro-
wo- usługowych zablokuje zarówno ulice Wielicką jak i ulicę Prostą, oraz 
jednokierunkową aleje Dygasińskiego, oraz ulice Gersona. Przeciwko ta-
kiej inwestycji protestowali w 2007 r. mieszkańcy Prokocimia i zapewne 
nie zmienili swojego zdania. 

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
Grażyna Fijałkowska



DZIELNICA XII
BIEŻANÓW – PROKOCIM

8

 Początek 2014 r. obfitował w wiele wydarzeń, także znaczących 
dla naszej Dzielnicy. 

 W trakcie Sesji Radni podjęli uchwały w następujących kwe-
stiach: 
Wydania opinii odnośnie procesów inwestycyjnych w Dzielnicy: 

1. Pozytywną dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamie-
rzenia inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia boiska wraz z bu-
dową trybuny i utwardzeniem terenu dla obsługi zespołu boisk 
sportowych w rejonie ul. Mała Góra i ul. Aleksandry w Krakowie 
(na ternie nowopowstającego boiska sportowego klubu Baszta).

2. Pozytywną dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamie-
rzenia inwestycyjnego pn. Budowa krytej pływalni na osiedlu 
„Na Kozłówce”, z zespołem odnowy biologicznej i fizykoterapii, 
z zapleczem socjalnym i małą gastronomią (kawiarnią), z częścią 
administracyjno-biurową, wraz z infrastrukturą techniczną, zago-
spodarowaniem terenu, w tym drogą wewnętrzną dojazdową, 
miejscami postojowymi, ciągami pieszo – jezdnymi i pieszymi 
oraz elementami małej architektury. Projekt ten wzbudził dużo 
uwag i kontrowersji wśród Radnych, uchwała została przyjęta nie-
jednomyślnie.  

3. Pozytywną dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamie-
rzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa trzech do-
mów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medi-
cum w  Krakowie przy ul. Badurskiego nr 13, 15, 17 ( bez zmiany 
sposobu użytkowania) oraz przebudowa części budynku dydak-
tycznego nr 19 (dawny Klub Bakcyl) na potrzeby zakładu Fizjo-
terapii UJ-CM, budowa wiat rowerowych (stanowiących łączniki 
pomiędzy domami studenckimi), budowa obiektów sportowych 
i kulturalno – integracyjnych, budowa i przebudowa parkingów 
wraz z układem dróg wewnętrznych oraz budowa i przebudowa 
infrastruktury technicznej. 

4. Z uwagi na brak podstawowych danych dotyczących inwestycji 
i niespójność opisu negatywną dla warunków zabudowy (WZZiT) 
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą 
techniczną przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego w Krakowie.

Rozdysponowania środków finansowych: 

5. Radni zdecydowali, iż w bieżącym roku zostanie wydana długo 
oczekiwana publikacja poświęcona Dzielnicy XII. Będzie miała 
charakter informacyjno – promocyjny i przybierze formę „Space-
rownika po Dzielnicy”. Na ten cel przeznaczyli kwotę 7.500 zł.

6. Radni przeznaczyli kwotę 5.000 zł na realizację w Gimnazjum 
Nr  29, przy ul. Aleksandry 17, zadania pn. „Remont pomieszcze-
nia oraz przygotowanie stałej ekspozycji poświęconej patronowi 
szkoły – Janowi Pawłowi II”.

7. Radni wsparli również kwotą 3.000 zł organizację III edycji konkur-
su „Dziecięcy Mistrz Ortografii” oraz Artystycznego Turnieju Przed-
szkoli „ARTUR”, realizowanych przez MDK im. K. I. Gałczyńskiego, 
ul.  Na Wrzosach 57 oraz kwotą 2 500 zł  organizację warsztatów 
samorządowych przez Dom Kultury „Podgórze” w Krakowie.

8. Rada zdecydowała również o podziale 12.000 zł przeznaczonych 
na dofinansowanie konkursów między przedszkolnych i mię-
dzyszkolnych w następujący sposób:

- Przedszkole nr 35 konkurs „Z matematyką za pan brat” – 300 zł
- Przedszkole Nr 150 konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej 

– 500 zł
- Przedszkole nr 87 konkurs „Z Lajkonikiem po Krakowie” – 500 zł
- Przedszkole nr 49 rodzinny konkurs piosenki „Śpiewać każdy 

może” – 500 zł 
- Przedszkole nr 180 konkurs „Rozśpiewany przedszkolak” – 500 zł

Z prac Rady Dzielnicy XII
- Szkoła Podstawowa Nr 41 konkurs „Żyj zdrowo i bezpiecznie” 

– 400 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 61 międzyszkolny konkurs wiedzy o kra-

jach anglojęzycznych, konkurs „Śladami wielkich matematyków” 
– 1.000 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 111 konkursy międzyszkolne – 1.000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 123 Konkurs Piosenki Religijnej – 1.500 zł
- Szkoła Podstawowa nr 124 festiwal Pieśni Patriotycznej – 800 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 117 konkurs „Śpiewać każdy może” – 800 zł
- Szkoła Podstawowa nr 24 konkurs międzyszkolny „English In Ac-

tion” – 800 zł
- Gimnazjum nr 30 (ZSO Nr 12) konkursy międzyszkolne: Festiwal 

Humoru, Konkurs Piosenki Żołnierskiej – 1.600 zł
- ZSOI Nr 4 konkurs „Pod żabim parasolem” – 1.500 zł, Kiermasz 

Krótkich Form Artystycznych – 300 zł.

9. Radni przyznali również środki finansowe w wysokości 2.000 zł na 
organizację zawodów deskorolkowych o Puchar Rady Dzielnicy XII. 

Wniosków i opinii dotyczących bieżących spraw: 

10. W związku z licznymi interwencjami pisemnymi i telefonicznymi 
mieszkańców bloku przy ul. Facimiech, Radni anulowali uchwałę 
Nr XXXIX /548/2013 Rady Dzielnicy XII z dnia 22 października 2013 r. 
w  sprawie utworzenia tam ogródka wypoczynkowo – rekreacyjnego. 

11. Radni zawnioskowali do Prezydenta Miasta Krakowa o podję-
cie działań zmierzających do wykonania podziału geodezyjnego 
działek umożliwiającego budowę parkingu przy ul. Na Kozłówce 
oraz o podjęcie działań w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości karetek ratun-
kowych obsługujących Miasto Kraków. W ostatnim czasie do Rady 
Dzielnicy XII docierały niepokojące informacje od mieszkańców 
dotyczące zamiaru zmniejszenia ilości karetek ratunkowych ob-
sługujących milion mieszkańców Krakowa ( z 7 do 3 sztuk).

12. Radni wybrali na organizatora zadania pn. „Spartakiada szkół 
podstawowych i gimnazjalnych Dzielnicy XII” Zespół Szkół Ogól-
nokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie, przy ul. Żabiej 20. 

13. Rada Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim przystąpiła do projektu 
„budżetu partycypacyjnego” w roku 2014. Realizacja dzielnicowe-
go „budżetu partycypacyjnego” umożliwi mieszkańcom Dzielnicy 
samodzielne wskazanie  zadań  zaspakajających ich najpilniejsze 
lokalne potrzeby oraz podjęcie próby ich realizacji, co znajdzie 
przełożenie w większym zaangażowaniu mieszkańców w sprawy 
obywatelskie.

List rankingowych zadań realizowanych w 2014 r.: 

14. Radni ustalili ostateczną listę zadań na rok 2014 w zakresie bu-
dowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem (zadania 
inwestycyjne):

- Modernizacja i dobudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy 
– 100.000 zł

- Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż ulicy Ćwiklińskiej i Teligi od 
ul. Telimeny w kierunku ul. Konrada Wallenroda – 200.000 zł

- Budowa parkingu przy ul. Okólnej w Krakowie – 100.000 zł

oraz dokonali podziału środków finansowych w ramach zadań na rok 
2014 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia 
wg następującego zestawienia:

- Osiedle Stary Bieżanów – 148.000 zł
- Osiedle Bieżanów-Nowy – 140.000 zł
- Osiedle Nowy Prokocim – 60.000 zł
- Osiedle Stary Prokocim – 154.000 zł
- Osiedle Kozłówek – 135.000 zł
- Osiedle Rżąka – 105.000 zł
- Osiedle Złocień – 158.000 zł. 

Opracowała: Patrycja Bień  
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 Pani Maria Figiel- mieszkająca w Starym 
Prokocimiu, przy ul. Na Wrzosach zaprasza do 
swojej galerii: PASJA. Po przekroczeniu progu 
wkraczamy w inny zaczarowany świat, pełen 
kwiatów, pejzaży, malowanych dzbanów i świe-
żo upieczonej szarlotki. Wśród nich pani Maria, 

Park Anny i Erazma Jerzmanowskich wypięknieje
 W 2014 r. zakończone zostaną prace nad dokumentacją rewitaliza-
cji parku Anny i Erazma Jerzmanowskich. W jesieni inwestycja powinna 
uzyskać pozwolenie na budowę. Przebudowa rozpocznie się w 2015 r. 
Na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakowa prze-
znaczono 1 800 000 zł. Na terenie na którym obecnie znajduje się plac 
zabaw, powstaną dwa place zabaw, dla dzieci do lat 4 i starszych od lat 
4. Na obu placach zostaną zamontowane  urządzeniami do zabaw w sty-
lu historycznym- pojawi się tu m. in. młyn wodny, zabawki  o kształtach 
nawiązujących do folwarku który tu kiedyś istniał, a więc koniki, krówki, 
gąski. Będą również urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych. Powstanie 
plac piknikowy z dużą altaną w której będzie się można schronić podczas 
upału, lub deszczu.  Stary wyschnięty staw również zostanie zagospoda-
rowany. W części środkowej zostanie ustawiona piękna fontanna, zwana 
potocznie ,, kanapą”, lub ,,fontanną Zina” która została zdemontowana 
podczas remontu Rynku Głównego we wrześniu 2005 i zastąpiona fon-
tanną „Kryształ”. Wokół staną ławeczki.  Nie jest przypadkiem że fontanna 
stanie w właśnie w prokocimskim parku. Profesor Zin bardzo lubił Stary 
Prokocim i często w latach 60 i 70 tutaj przyjeżdżał. Zaprojektował rów-

nież ołtarz do kościoła pw. Matki Bożej Dobrej Rady, wyrzeźbił anioły, 
które podtrzymywały obraz patronki kościoła  i zaprojektował witraże 
do okien prezbiterium i okna fasady. W parku Jerzmanowskich zostanie 
wykonany również remont drugiej fontanny która stoi opodal pałacu 
Jerzmanowskich, a która przez wiele lat była zasypana ziemią. Woda bę-
dzie tryskać w niej z trzech dysz, a fontanna zostanie podświetlona. Przez 
teren parku zostanie poprowadzona ścieżka zdrowia przy której zostaną 
zamontowane urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych.  Zostaną również 
wyremontowane alejki, wymienione oświetlenie, postawione nowe sty-
lowe ławki, oraz nowe mostki na rzece Drwince. Koryto rzeki zostanie 
oczyszczone z porastających ją zniszczonych krzewów i drzew, a  skarpa 
od strony ulicy Wielickiej umocniona. W parku zostanie postawiona to-
aleta.  Wokół stadionu i w miejscu betonowego muru od strony ul. Na 
Wrzosach zostanie postawione stylowe ogrodzenie.  Wszystkie prace 
zostaną poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, które odbędą się 
w  maju, lub czerwcu bieżącego roku.

Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
Grażyna Fijałkowska

PORTRETY
MIESZKAŃCÓW DZIELNICY XII

- MARIA FIGLOWA
wyglądająca jak wróżka z bajki, o pięknej twa-
rzy, czarnych oczach, siwych spiętych w kok 
włosach, w koronkowych strojach z uśmiechem 
wita wszystkich którzy chcą zapoznać się z jej 
twórczością. Pani Maria pisze również wiersze, 
a  oto fragment jednego z nich:

 Pani Maria, jest zasłużoną dla Prokocimia 
społecznicą. W latach 70. XX w.  dzięki zaangażo-
waniu dyrektor LO nr. XV Krystyny Rafy i grupy 
mieszkańców Starego Prokocimia: Marii Figiel, 
Jana Banasia i Zygmunta Maleckiego przy szkole 
zostały zbudowane pierwszej boiska sportowe. 
Podczas jubileuszu 50 lecie szkoły osoby te zo-
stały nagrodzone dyplomami i złotymi serdusz-
kami. Pani Maria od kilku lat przekazuje swoje 
prace na aukcje na rzecz Stypendium Edukacyj-
nego im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, prze-
znaczonego dla uzdolnionej młodzieży gimna-
zjalnej i licealnej Prokocimia i Kozłówka.

Z panią Marią
rozmawiała Grażyna Fijałkowska

MARIA FIGLOWA
MOJA PASJA

Kiedy ja się urodziłam?   
nie, nie podam daty,
bo to już pradawne dzieje
przedwojenne laty.

Od 20 lat maluje sercem 
oraz duszą,
do galerii wszystkich proszę, 
a obrazy kuszą.

Są lekarstwem na samotność
i na dni ponure, 
na choroby 
i gdy życie daje mocno w skórę.

Kiedy jest mi źle na świecie, 
brakuje do życia chęci,
pisz Maryno, maluj, dziergaj
słyszę szepty, chęć mnie nęci.

Lecz nich tylko słońce wzejdzie,
promieniami świat otoczy,
Jako kwiat mocno przywiędły, 
rozjaśniają moje oczy.  

I obrazy wnet powstają 
kolorowe i radosne
drzewa w młodych pąkach całe
i kaczeńce gdy na wiosnę 

rozsiądą się nad wodami 
i radośnie w słońcu lśnią.
precz odganiam wszelkie smutki
które gdzieś tam we mnie tkwią….
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 Projekt Budżetu Obywatelskiego podzielony jest na dwa etapy. 
Pierwszy z nich, ogólnomiejski, opiewający na kwotę 2,7 mln złotych do-
tyczy projektów, dotyczących wszystkich mieszkańców naszego miasta. 
Drugi, dzielnicowy, zakłada realizację inwestycji wskazanej przez miesz-
kańców danej dzielnicy. Każda z 18 krakowskich dzielnic dysponuje kwo-
tą 100 tys zł. Głosowania odbędą się będą na przełomie września i  paź-
dziernika. Poprzedzać je będą cykle spotkań z mieszkańcami, których 
celem będzie upowszechnienie informacji o Budżecie Obywatelskim, 
sposobach zgłaszania wniosków oraz procedurze wyboru zadania, które 
zostanie zrealizowane.
 Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XII, w skład któ-
rej wchodzą Radni: Konrad Spryńca – przewodniczący, Patrycja Bień, Elż-
bieta Matykiewicz, Zbigniew Kożuch, Tomasz Guzik, Mieczysław Lasota, 
Wiesław Markowicz oraz Janusz Zadwórny, zdecydowała o przeprowa-
dzeniu pięciu spotkań:

Podczas XLV sesji Rady Dzielnicy XII
odbywającej się 11 marca,

powołano Komisję do spraw Budżetu Obywatelskiego
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1) 7 maj, Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16, godzina 18:00
2) 8 maj, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20, godzi-

na 18:00
3) 15 maj, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 

20, godzina 18:00
4) 22 maj, Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17, godzina 18:00
5) 29 maj, Dwór Czeczów, ul. Popiełuszki 36, godzina 18:00

 Informacje na temat prac Komisji oraz niezbędne materiały będą 
pojawiać się na stronie internetowej Dzielnicy, w specjalnie przygotowa-
nej na ten cel zakładce „Budżet Obywatelski”.

Konrad Spryńca
Radny Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

 Serdecznie zapraszamy do  wzięcia udziału  w Dniu Europejskim związanym z jubileuszem dziesięciolecia naszej obecności w UE. Spotkanie to 
odbędzie się  dnia 28.04.2014 r. o godzinie 18.00 w Dworze Czeczów na Starym Bieżanowie. Będzie to okazja do wzięcia udziału    w konkursie o Unii 
Europejskiej i rozmów  o naszych  sprawach we wspólnocie. Organizatorem spotkania jest  między innymi Fundacja ,,Wygrajmy Siebie”.  W sposób 
szczególny  zapraszamy młodzież licealną i studentów z naszej dzielnicy, szczególnie zainteresowanych sprawami UE.

Tomasz Guzik
Prezes Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”

Dzień Europejski w Dzielnicy XII
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DZIELNICY XII
 Na stronie internetowej Dzielnicy pojawiła się nowa zakładka pod nazwą “Organizacje pozarządowe”. Jej celem jest stworzenie pełnej bazy da-
nych organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność w Dzielnicy XII.

 Takich organizacji jest wiele. Często nie wiemy o nich istnieniu. Chcemy aby poprzez stworzoną bazę danych ułatwić kontakt między organiza-
cjami a mieszkańcami ale także między organizacjami, w celu nawiązania współpracy między sobą.

 Zachęcamy organizacje pozarządowe z Dzielnicy XII do włączenia się w stworzenie ich bazy danych. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich. 
Dlatego prosimy o wysłanie na adres redakcjadwunastki@gmail.com informacji o prowadzonej przez Państwa działalności, które zamieścimy na stro-
nie internetowej.

 Kandydatami do nagrody mogą być uczniowie szkół podstawo-
wych oraz gimnazjum, mieszkający na terenie osiedla  Nowy Prokocim, 
mający wybitne uzdolnienia i osiągnięcia w dowolnej dziedzinie nauko-
wej, artystycznej lub sportowej oraz wyróżniający się dobrymi wynikami 
w nauce.
 Kandydatów należy zgłaszać do 20 maja każdego roku. Kartę zgłosze-
nia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określo-
nych w niniejszym regulaminie należy przesłać lub dostarczyć osobiście w 
zaklejonej kopercie z dopiskiem „Stypendium Stowarzyszenia Nowy Pro-
kocim „Przyjaciele” na adres: Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” 
30-868  Kraków ul.  Kurczaba 25.  Tel. kontaktowy z  przedstawicielem Sto-
warzyszenia: 608 580 408.

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

 Stypendium lub stypendia (w zależności 
od uchwały Walnego Zgromadzenia Stowa-
rzyszenia) o wartości 1500,00 złotych wraz 
z   pamiątkowym dyplomem będzie wrę-
czane  corocznie  w  czasie organizowanych 
obchodów  Dnia Dziecka, Mikołajek, Dni Pro-
kocimia lub innej wybranej przez Stowarzy-
szenie Nowy Prokocim ”Przyjaciele” imprezy 
ogólnodostępnej.
 Wszystkie potrzebne informacje oraz regulamin i karty zgłoszenio-
we znajdą Państwo na stronach internetowych Rady Dzielnicy XII - www.
dzielnica12.krakow.pl i www.stowarzyszenie-przyjaciele.org

 Na ten dzień czekali miłośnicy rolek, desko-
rolek oraz bmx’ow z Dzielnicy XII. O ile główne 
prace budowlane zakończono w połowie grud-
nia, to 21 lutego 2014r. miał miejsce oficjalny 
odbiór Skateparku w Parku Lilli Wenedy.
 Od 2012 roku czyniono starania aby na te-
renie osiedla Nowy Prokocim powstał taki obiekt. 
Pierwszym etapem były zorganizowane konsul-

Skatepark Otwarty!
tacje społeczne z mieszkańcami. W  późniejszym 
czasie na rozmowy z radnymi, przedstawicielami 
ZIKiTu oraz projektantami zaproszono przyszłych 
użytkowników Skateparku. To oni przedstawili 
swoją wizję, a także zaproponowali jakie elementy 
powinny się na nim znajdować. W oparciu o bu-
dżet oraz specyfikację terenu powstała koncepcja 
zakładająca budowę w dwóch etapach: pierwszy 

na lata 2013/2014, który właśnie się zakończył i II 
w latach 2015/2016. 
 Prace budowlane rozpoczęte w lecie 2013 
przebiegały sprawnie. Sprzyjająca pogoda 
w  okresie jesiennym przyspieszyła realizację in-
westycji. Zainteresowanie przyszłych użytkow-
ników było widoczne. Jeszcze w czasie trwania 
robót, wielu z nich próbowało swoich sił. Wraz 

z zamontowaniem ostatniego elemen-
tu w grudniu, Skatepark był właściwie 
gotowy, co znacznie wyprzedziło har-
monogram. 
     Nowo powstały Skatepark w Parku 
Lilli Wenedy cieszy młodych mieszkań-
ców Dzielnicy XII, którzy do tej pory nie 
mieli miejsca na realizację swoich pasji. 
W wyniku prac jakie miały miejsce po-
wstał plac zaopatrzony w takie elemen-
ty jak quarter pipe, murek „Barcelona”, 
grindbox łamany, poręcz spadowa oraz 
schody, umożliwiające wykonywanie 
najróżniejszych trików i ewolucji za-
równo dla początkujących jak i zaawan-
sowanych użytkowników. 
     Nie czekając na realizację II etapu 
inwestycji, Rada Dzielnicy XII zaprasza 
wszystkich miłośników deskorolki na 
zawody, które odbędą się w ramach 
Światowego Dnia Deskorolki przypa-
dającego na 21 czerwca. Więcej szcze-
gółów na temat zawodów w kolejnych 
numerach „Dwunastki” oraz na stronie 
internetowej.

Konrad Spryńca
Radny Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim
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Niestety, pomimo starań nie udało nam się wydać gazety przed świętami wielkanocnymi,
tak by móc Państwu naszym czytelnikom i mieszkańcom Dzielnicy XII złożyć życzenia świąteczne.

Nie zmienia to jednak faktu, że numer ten pozostaje numerem świątecznym
i że niezależnie od okazji życzymy wszystkim tego co najlepsze i potrzebne w życiu.

Rada i Zarząd Dzielnicy XII  

Spis Treści
Wydarzyło się ..................................................................  2

Dobre wiadomości dla mieszkańców ....................  7

Kontrowersyjna inwestycja wzdłuż ulicy Wielic-
kiej, między ul. Prostą a ul. Gersona........................  7
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Podczas XLV sesji Rady Dzielnicy XII odbywającej 
się 11 marca, powołano Komisję do spraw Budże-
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Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”
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” i sklep muzyczny
 Siedziba SM „Na Kozłówce”
 Kaplica OO. Augus anów
 Biblioteka – ul. Spółdzielców 3
 Przychodnia Zdrowia na Kozłówce
 Wypożyczalnia DVD „Tip Top”

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

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


