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 Sława Profesora Wincentego Kućmy dotar-
ła daleko poza granice naszego kraju. Krakowski 
rzeźbiarza, medalier, projektant wnętrz, witraży, 
profesor zwyczajny ASP w Krakowie, jest wspa-
niałą osobowością, zasłużonym i podziwianym 
pedagogiem, któremu edukację zawdzięczają 
pokolenia plastyków. Najważniejsze jego re-
alizacje to: Pomnik Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdański, Pomnik Poległych w Obronie Ojczy-
zny w Częstochowie, Pomnik Powstanie War-
szawskiego w Warszawie, Wioślarz w Doncaster 
(Anglia), Pomnik Jana Pawła II w Sochaczewie, 
Pomnik Armii Krajowej w Kielcach, Droga Krzy-
żowa w Sierpcu, Pomnik Macieja Miechowity 
w Kielcach. Również w Krakowie, z którym zwią-
zany jest od kilkudziesięciu lat powstało wiele 
jego wybitnych dzieł, zwłaszcza o tematyce 
religijnej. To między innymi: ,, Ołtarz Trzech Ty-
siącleci” na Skałce, ołtarz w kaplicy seminaryjnej  
ks. Michalitów na Krowodrzy, monumentalna, 
wysoka na 12 metrów nastawa ołtarzowa 
 ,, Najświętsza Rodzina- Rodzina Rodzin”  
w  kościele pw. Najświętszej Rodziny na No-
wym Bieżanowie, całościowy wystrój kościoła 
pw. Nawiedzenia NMP na Rżące. Z wnioskiem 
o uhonorowanie profesora Medalem Cracowiae 

Medal Cracovia Merentii dla profesora 
Wincentego Kućmy

 Profesor Wincenty Kućma, jeden z najwybitniejszych współcześnie żyjących polskich 
rzeźbiarzy, mieszkaniec naszej dzielnicy, otrzymał 15 października 2014 brązowy medal 
Cracovia Merentii. 

Merentii  wystąpili: Rada Dzielnicy XII Bieża-
nów- Prokocim, Parafia pw. Nawiedzenia NMP 
na Rżące, Parafia Najświętszej Rodziny z Nowe-
go Bieżanowa, oraz organizatorzy Stypendium 
Edukacyjnego im. Erazma Jerzmanowskiego dla 
uzdolnionej młodzieży z Prokocimia i Kozłów-
ka, na rzecz którego Profesor Wincenty Kućma 
przekazuje swoje prace: Towarzystwo Przyjaciół 
Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, 
Młodzieżowy Dom Kultury im K. I. Gałczyńskie-
go, oraz Zakon ojców Augustianów. 

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII
Bieżanów-Prokocim

Grażyna Fijałkowska 

 11 października 2014r., już po raz 11., nasza 
szkoła zorganizowała obchody „Dni Prokocimia” 
pod hasłem „Niech się śmieją dzieci całego 
świata”. Rozpoczęły się one od najważniejszego 
momentu w życiu  pierwszoklasistów - uroczy-
stego przyjęcia ich w poczet uczniów SP 61 oraz 
montażu słowno-muzycznego w wykonaniu 
członków koła teatralnego. 
 Licznie przybyli goście zapoznali się z  kro-
nikami SP61, prowadzonymi przez szkolnych 
kronikarzy, będącymi cennym źródłem infor-
macji o bogatych i różnorodnych działaniach 
i akcjach placówki. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się wystawa prac konkursu fotograficz-
nego - „Mój Prokocim”, która  przybliżyła zwie-
dzającym okolicę ukazaną w ten ciekawy, nie-
konwencjonalny sposób. Niewątpliwą atrakcją 
dla uczniów były zabawy przeprowadzone na 
terenie szkoły, połączone z nauką przez działa-
nie. Szczep Gwieździsty ZHP przygotował róż-
norodne  konkurencje wymagające od dzieci 
spostrzegawczości, zręczności i umiejętności 
sportowych. Dużo radości i emocji dostarczyło 
najmłodszym zarówno wycinanie, malowanie 
i ozdabianie sylwet swoich rówieśników za-
mieszkujących różne części świata, jak i two-
rzenie ozdób indiańskich w formie koralików, 
zawieszek, amuletów i pióropuszy. Wspaniałą 
rozrywką dla dzieci było malowanie na ich 
twarzach ulubionych zwierzątek, postaci z fil-
mów czy motywów kwiatowych. Na uczniów 

uczestniczących   we wszystkich zabawach, cze-
kała niespodzianka - nagroda, którą wylosowali 
w Wielkiej Szkolnej Loterii. 
 Obchody Dni Prokocimia dostarczyły za-
proszonym rodzicom i dzieciom wielu wrażeń, 
które okazali wpisując się do Księgi Pamiątkowej 
szkoły.   

 Maria Bigaj
nauczyciel SP 61

„Niech się śmieją
dzieci całego świata”
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 25 października 2014 roku zapisał się na kartach 93 letniej historii 
KS Kolejarza Prokocim. W tym dniu zebrani na stadionie po raz pierwszy 
zasiedli na nowej trybunie liczącej 156 krzesełek.
 Awans wywalczony w sezonie 2012/2013 nie oznaczał wyłącznie 
nowych wyzwań sportowych. Równie istotne były te w zakresie infra-
struktury. Udział w rozgrywkach Ligi Okręgowej wymaga na klubach 
zagwarantowania 200 miejsc siedzących. Nowa trybuna w połączeniu 
z istniejącymi już ławkami daje niezbędną do uzyskania licencji liczbę. 
 Budowa trybuny została sfinansowana dzięki środkom Rady Dzielni-
cy XII Bieżanów – Prokocim.
 Debiut nowej trybuny przyniósł szczęście zawodnikom Kolejarza 
Prokocim. W rozegranym 25 października meczu pokonali zespół Lisz-
czanki Liszki 4-1.
 Konrad Spryńca

Radny Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

Nowa trybuna Kolejarza Prokocim

 W ostatnich tygodniach Października w ra-
mach posiedzenia Komisji Edukacji Rady Dziel-
nicy XII odbyło się coroczne spotkanie z dyrekto-
rami naszych dzielnicowych szkół. Na spotkaniu 
przede wszystkim rozmawialiśmy o potrzebach 
konkretnych placówek. Dyrektorzy przedstawili 
aktualną sytuację w swoich szkołach dotyczącą 
remontów i zaplanowanych zadań.  

Tomasz Guzik
Radny Dzielnicy XII 

– członek komisji edukacji

 W środę 29 października 2014 roku władze 
Collegium Medicum UJ w  Krakowie oficjalnie 
ogłosiły, że rozpoczyna się budowa szpitala 
w  Prokocimiu, a wykonawcą inwestycji będzie 
firma Warbur. Nowy budynek Szpitala Uniwersy-
teckiego w Krakowie będzie kosztował 819 mln 
zł. Kolejne 400 mln zł pochłonie wyposażenie 
go w aparaturę medyczną. Będzie to prawdopo-
dobnie najdroższa inwestycja w historii powo-
jennego Krakowa. 
 Budowa szpitala, którą od początku wspie-
ra również Rada Dzielnicy XII miała się rozpo-

Rozpoczyna się budowa szpitala 
uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu !!!

cząć już w 2012 roku, lecz wstrzymał ją protest 
przeciwników wycinania lasu samosiejek które 
wyrosły na terenie przeznaczonym pod inwe-
stycje. To przede wszystkim przez ten protest, 
dotacja rządowa na budowa szpitala mogła zo-
stać ostatecznie wstrzymana. Apel sprzeciwia-
jący się odebraniu dotacji przyjął Związek Gmin 
i Powiatów Małopolski, Rada Miasta Krakowa, 
sejmik wojewódzki i senat UJ. Dopiero wtedy 
zapadły wiążące decyzje finansowe, budowa 
została wsparta 40 milionami euro z funduszy 
europejskich, będących w dyspozycji urzędu 

marszałkowskiego, gwarancje dał też Uniwersy-
tet Jagielloński.
 Budowa szpitala o powierzchni 110 tys. m 
kw. ma zakończyć się w 2017 roku. Kolejne dwa 
lata zajmie wyposażanie go w sprzęt. Będzie w 
nim 925 łóżek. Pierwsi pacjenci mogą zostać 
przyjęci w 2019 roku. Będzie to najnowocze-
śniejszy szpital w Polsce.

Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII
 Bieżanów-Prokocim
Grażyna Fijałkowska 

 Antonio Vivaldi – włoski skrzypek i kompozytor, ksiądz katolicki, autor 
kompozycji o charakterze muzyki kościelnej  takich, jak  „Gloria”, 
„Stabat mater dolorosa” czy „Magnificat”,  jest  też autorem dzieła  o nie-
słabnącej popularności i powodzeniu od początku XVIII wieku – „Cztery 
pory roku”.  Utwór ten  jest także doskonałym tłem muzycznym do choreo-
grafii tanecznych – baletowych i tańca współczesnego. Zespół baletowy 
„Releve” Młodzieżowego Domu Kultury im K.I.Gałczyńskiego prowadzony 
przez panią Magdalenę Żmudę przygotował spektakl baletowy ilustrujący  
wszystkie części utworu  „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego.
 Spektakl ten został pokazany w październiku w Filii  MDK w ramach 
cyklu audycji muzycznych „Bajki z piruetem”  adresowanych do dzieci 
przedszkolnych i młodszych klas szkolnych.  Nie mogło też w nich zabrak-
nąć wiedzy o utworze i autorze oraz zabaw i zagadek związanych z tań-
cem. Dzieci  z radością i zaangażowaniem uczestniczyły w audycji, z uwagą 
słuchając pięknej muzyki  wybitnego kompozytora  ilustrowanej  tańcem.

Balet w MDM
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PONAD TRZYDZIEŚCI STOISK ROZPROSZONYCH PO BUDYNKU
Szkoła Podstawowa nr 41 w Krakowie od dawna jest Partnerem w dzia-
łaniach Dyliniarni. Jest również Szkołą promującą zdrowy styl życia. Stąd 
też inicjatywy w organizowaniu akcji prozdrowotnych zawsze są wspólną 
częścią zadań statutowych obu Podmiotów. Efektem wspólnych działań, 
zorganizowano na terenie Szkoły szeroko pojęty DZIEŃ ZDROWIA, w któ-
rym uczestniczyło wielu specjalistów w dziedzinie medycyny, sportu, ko-
smetyki i zdrowego żywienia. Ponad trzydzieści stoisk rozproszonych po 
niemalże całym budynku i sali gimnastycznej, to efekt wytężonej pracy 
Pani Dyrektor Beaty Prokopowicz, która z pomocą Rady Dzielnicy XII za-
aranżowała pomieszczenia dla potrzeb akcji w dopracowane w szczegó-
łach centrum medyczne. W akcję włączyły się również inne organizacje 
pozarządowe działające w obszarze wsparcia prozdrowotnego na rzecz 
społeczności Krakowa i okolic. 

Efektem wspólnych działań
zorganizowano dzień zdrowia 2014

„OBYŚCIE DZIAŁALI JAK NAJDŁUŻEJ”
 Podczas Dnia Zdrowia zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 
41 Gość Specjalny wydarzenia, znany krakowski aktor Radosław Krzy-
żowski został zaproszony przez dzieci do obejrzenia specjalnie przygoto-
wanego programu artystycznego w ich wykonaniu. Dla Niego to właśnie 
dzieci zaśpiewały również kilka piosenek. Następnie ustawiła się długa 
kolejka po autografy. Nie zabrakło również wpisu skierowanego dla Dy-
liniarni. W dedykacji dla Zarządu Pan Radosław napisał: „Dziękuję Pań-
stwu za zaproszenie i wspaniałe przyjęcie. Podziwiam Wasz entuzjazm 
i wytrwałość. Obyście działali jak najdłużej! Z pozdrowieniami, Radosław 
Krzyżowski”. Na zakończenie wizyty Radosław Krzyżowski rozlosował 
spośród Uczestników, kilka nagród w postaci wejściówek na wydarzenia 
kulturalne i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z Członkami i Wolontariu-
szami Dyliniarni.

JAK NAJSZYBCIEJ ROZPOCZĄĆ LECZENIE
Wzorem lat ubiegłych, podczas Dnia Zdrowia zorganizowano wiele sto-
isk diagnostyki medycznej, od tych najbardziej tradycyjnych, takich jak 
pomiar ciśnienia, wagi i wzrostu ciała, stężenia cukru we krwi czy BMI, 
poprzez badanie wzroku i stanu uzębienia, a skończywszy na konsul-
tacjach w kierunku mukowiscydozy czy problemów psychologicznych. 
Partnerami akcji byli: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, 
Przewodnicząca Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego Małgorzata 
Radwan–Ballada, Rada Dzielnicy XII, Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacyjne S.A. w Krakowie. Patronat nad akcją objęła Krakowska Drukarnia 
Wielkoformatowa GRUPA KLONEX. Potencjalni Pacjenci mieli dzięki temu 
szanse na zdiagnozowanie własnego organizmu, aby jak najszybciej 
móc rozpocząć ewentualne leczenie.

STOISKO NAJBARDZIEJ OBLEGANE PRZEZ PACJENTÓW 
Dzień Zdrowia w Dyliniarni, to nie tylko diagnostyka medyczna, ale 
również wiele ciekawych konkursów i wydarzeń prozdrowotnych. Tak 
więc zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci, którego tematem 
był Regulamin Zdrowej Rodziny. I miejsce w konkursie zajęła -Ligia Mo-
skalewicz z SP nr 117 w Krakowie, II miejsce - Gabriela i Wiktoria Wali-

góra z SP nr 41 w Krakowie oraz III miejsce - Marta Sobczyk z SP nr 41 
w Krakowie. Zorganizowano również konkurs na najbardziej przyjazne 
stoisko oraz konkurs na stoisko najbardziej oblegane przez pacjentów. W 
konkursie na najbardziej popularne stoisko, zwyciężyła Firma Optyczna 
Wójcik i Spółka z siedzibą przy ul. Karmelickiej 57, oferująca diagnostykę 
wzroku i konsultacje optyczne. Zakład posiada Umowę z KRD Dyliniarnia 
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na realizację zamówień na rzecz Beneficjentów Stowarzyszenia. Podczas 
Dnia Zdrowia udowodnili, że ich usługi są naprawdę niezbędne. Podczas 
wydarzenia przebadano wzrok rekordowej ilości pacjentów, pomimo iż 
Przedstawiciele Firmy musieli nieco wcześniej zakończyć pracę z powo-
dów logistycznych.

NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE STOISKO DNIA ZDROWIA
Żyjąc w szarej codzienności nie zawsze zdajemy sobie sprawę z całości 
otaczającego nas świata. Nie dostrzegamy mikrobów, nie widzimy też 
szkodliwych związków chemicznych, które po prostu mogą nam zaszko-
dzić. Podczas Dnia Zdrowia, uczniowie Koła Wolontaryjnego Zespołu 
Szkół Integracyjnych nr 4 w Krakowie, przygotowali małe laboratorium 
„WODA POD MIKROSKOPEM” jako miejsce prezentacji i eksperymentów 
z wodą, która jest podstawą naszego życia. Ich stoisko zostało uznane za 
najbardziej przyjazne, spośród wszystkich tam obecnych i nagrodzone 
w kategorii Najbardziej Przyjazne Stoisko Dnia Zdrowia.

W JEGO ŻYCIU DYLINIARNIA PRZEWIJA SIĘ
OD CZASÓW PREZYDENTURY

Miłą niespodzianką DNIA ZDROWIA w Dyliniarni była wizyta Posła na 
Sejm Józefa Lassoty, który z wielkim sentymentem wspominał dawno 
zawiązaną przyjaźń z dziećmi z Korczakowskiej Republiki. W Jego życiu 
Dyliniarnia przewija się nieustannie od czasów prezydentury, kiedy to 
powstała w Krakowie ulica Republiki Korczakowskiej. Teraz znowu miał 
szansę wspólnie z Dyliniarnią cieszyć się tym osiągnięciem, jakim było 
zorganizowanie święta, podczas którego wielu mieszkańców Krakowa 
i  okolic mogło skorzystać z bezpłatnych badań medycznych i dowie-
dzieć się jak jeszcze lepiej dbać o swoje zdrowie. Poseł Józef Lassota 
pomógł również przy losowaniu nagród ufundowanych przez Stowarzy-
szenie ROTUNDA, Platformę Widokową Unoszoną Balonem w Krakowie 
HI FLYER Polska, Firmowy Salon Fryzjerski, Dawid Bachorski, SELECTIVE 
PROFESSIONAL, SMYKOLAND  z siedzibą przy ul. Na Kozłówce 10 oraz 
Wydawnictwo ZNAK. Nagrody zostały przekazane na rzecz Uczestników 
Dnia Zdrowia. 

Tadeusz Pułczyński
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 Najważniejsze, to otwarty w 2012 roku basen kryty na Nowym Pro-
kocimiu, nowa sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 29, oraz zmoder-
nizowane boiska Klubu Sportowego Baszta na Nowym Bieżanowie. Do 
bardzo ważnych, długo oczekiwanych inwestycji należy także rozpoczę-
ta we wrześniu 2014 roku budowa zbiornika retencyjnego chroniącego 
Stary Bieżanów i osiedle Złocień przed wylewaniem rzeki Serafy, oraz 
budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wielickiej.

 W latach 2010–2014 udało się także wykonać przebudowę ulic: 
Prostej, Mała Góra, Lipowskiego, Legionów, Gierymskich, Ściegiennego. 
Jeszcze w tym roku rozpoczyna się przebudowa ulic: Bieżanowskiej, So-
larzy, kolejnego odcinka alei Dygasińskiego, oraz budowa brakującego 
odcinka ulicy Domagały wraz z kanalizacją opadową i sanitarną na osie-
dlu Złocień. Wybudowano kilka parkingów miedzy innym parking przy 
ul Na Kozłowce, oraz przy ul Kurczaba. Dzięki modernizacji udało się 
zwiększyć liczbę miejsc postojowych na parkingach przy ul. Okólnej oraz 
Mała Góra. Przeprowadzono remonty chodników przy następujących 
ulicach: Jerzmanowskiego, Kurczaba,  Ściegienego, Konrada Wallenroda, 
Rydygiera, Aleksandry, Duża Góra, Na Kozłówce. Obecnie trwają prace 
przy remoncie chodnika ul. Ćwiklińskiej wraz z budową ścieżki rowero-
wej.

 Po za przebudową i remontami ulic oraz chodników dokonywano 
modernizacji oświetlenia. Nowe oświetlenie pojawiło się miedzy innymi 
przy ulicy Imielnej, Aleksandry boczna , Jaśińskiego, Wrońskiego, Swi-
dzińskiego, Kurczaba, Rydgiera, Wymienione także część opraw na bar-
dziej ekonomiczne, między innymi  przy deptaku w Nowym Bieżanowie.  

Prowadzone były inwestycje w placówkach oświatowych.
 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Integracyjnych nr. 4 
przy ul. Żabiej. Rozpoczęto modernizację budynku filii Szkoły Podstawo-
wej nr 24 przy ul Aleksandry. Powstał nowy plac zabaw tzw. „Radosna 
Szkoła” przy w/w  szkole. Zmodernizowano sale gimnastyczną w ZSO NR 
12 przy ul Telimeny. 
   
 W wielu placówkach oświatowych zostały wyremontowane dachy, 
pojawiła się nowa stolarka okienna, zmodernizowano łazienki, pojawiły 
się nowe ogrodzenia. Łącznie na remonty w placówkach oświatowych 
wydano przeszło 5 mln złotych. Rozpoczęła się modernizacja boiska 
sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. Po-
pławskiego.  Powstają place zabaw, tzw. „Radosna Szkoła”, przy Szkole 
Podstawowej nr 123, ul. Okólna i Szkole Podstawowej nr 111, ul. Bieża-
nowska. 

Prowadzone były inwestycje na terenach zielonych: Kontynuowano 
budowę parku Aleksandry. Jeszcze w tym roku powstanie w nim nowo-
czesny plac zabaw tzw. „Smoczy skwer”. Pojawi się tak długo oczekiwane 
oświetlenie (aktualnie inwestycje te są wykonywane). W parku Lilli Wene-
dy w 2014 roku został otwarty nowoczesny skatepark. Modernizowano 
ogródki jordanowskie na terenie dzielnicy. Rozpoczęto wykupy terenów 
pod Park Rzeki Drwinki na osiedlu Kozłówce. Została opracowana doku-
mentacja rewitalizacji parku im. Jerzmanowskich, która rozpocznie się 
w przyszłym roku. Rozpoczęła się budowa ogródka jordanowskiego przy 
ul. Popiełuszki.  

 Rada Dzielnicy i radni miasta wsparli również protest mieszkańców 
Nowego Prokocimia i Nowego Bieżanowa przeciwko budowie osiedla na 
terenie parku Aleksandry. W Urzędzie Miasta Krakowa prowadzone są 
obecnie rozmowy z deweloperem w sprawie zamiany lub wykupu dzia-
łek budowlanych z jego rąk i przeznaczenie ich pod budowę kolejnego 
obszaru parku. 

Rada Dzielnicy XII wspierała lokalny sport. Pomoc uzyskały kluby 
sportowe. Wyremontowany został budynek klubowy KS Kolejarza Pro-

PODSUMOWANIE KADENCJI 2011- 2014
 Kończy się kolejna kadencja Rady Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim. Czas na podsumowania. 
Podczas tych czterech ostatnich lat udało się doprowadzić do wielu ważnych i potrzebnych dla mieszkańców inwestycji, 
które zostały sfinansowane z budżetu miasta Krakowa i Dzielnicy XII.  

Chodnik przy ul Kurczaba

Chodnik ul Ściegiennego

kocim. W październiku 2014 oddano także nową trybunę liczącą 156 
krzesełek. Wykonano projekt modernizacji boiska treningowego dla KS 
Bieżanowianka. Wsparcie otrzymały również KS Baszta oraz Klub Teniso-
wy „Kozłówek”. W sprzęt sportowy zaopatrzone zostały szkoły, orliki oraz 
basen przy ul. Kurczaba. Rada Dzielnicy oraz współorganizowała szereg 
wydarzeń sportowych ,między innymi coroczną Spartakiadę Dzielnicy 
XII, międzyszkolne rozgrywki sportowe, zawody deskorolkowe na ska-
teparku w Parku Lilli Wenedy. W ramach otwartych konkursów ofert na 
obozy sportowe udali się najmłodsi trenujący w naszych klubach. 
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Dzielnicowy Dzień Dziecka

W zakresie bezpieczeństwa zakupiono radiowozy dla Policji , oraz 
wyposażenie dla Straży Pożarnej, oraz Straży Miejskiej. Dofinansowa-
no działalność domów kultury, budynek MDK im. Gałczyńskiego został 
przyozdobiony muralem, również udało się wykonać remont ogrodze-
nia. Radni intensywnie wspierali organizację wydarzeń kulturalnych ta-
kich jak Dni Prokocimia czy Familada, w ramach której swoje koncerty 
dają gwiazdy polskiej estrady . Po raz pierwszy na terenie naszego miasta 
wprowadzony został Budżet Obywatelski. W zakresie zdrowia i pomocy 
społecznej udało się zrealizować badania profilaktyczne oraz zmoderni-
zować placówki oświatowe pod kątem osób niepełnosprawnych. 

Rada Dzielnicy XII poprawiła komunikację z mieszkańcami. Nowy 
wygląd zyskała dzielnicowa gazetka „Dwunastka” oraz strona interneto-
wa. Rada posiada również profil na portalu Facebook. W zakresie promo-
cji zostały wydane kalendarze z najciekawszymi miejscami w Dzielnicy 
oraz „Spacerownik” - pierwszy przewodnik po Dzielnicy XII. Dzięki środ-
kom przekazanym przez Radę wydane zostały publikacje związane z ży-
ciem Erazma Jerzmanowskiego. Radni uczestniczyli w Dniach Otwartych 
Magistratu, promując Dzielnicę wśród mieszkańców Krakowa. 

Radni Dzielnicy XII
Grażyna Fijałkowska

Zbigniew Kożuch
Konrad Spryńca

Tomasz Guzik

Zmodernizowany parking przy ul Mała Góra
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Pracownia informatyczna

Zmodernizowana sala w SP 24

Sala Gimastyczna przy ul Aleksandry

Koncert Janusza Radka 

Basen w Nowy Prokocimiu
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 Wielka przygoda to jeden z głównych powodów, który przyciąga 
dzieci, młodzież i dorosłych do harcerstwa. Pragną spełniać swoje ma-
rzenia, wziąć udział w grze, której nie zapomną do końce życia. Taką moż-
liwość od ponad dwudziestu lat daje 2 Szczep „Agrikola” przynależący do 
Związku Harcerstwa Polskiego. Agricola z łacińskiego oznacza rolnika, 
osobę zasiewającą dobre ziarno. Zasiać to dać początek czemuś – rzu-
cić ziarno początku. Jednak zanim ziarno wyda owoc, musi dojrzewać, 
kiełkować. Przekładając to na rzeczywistość codziennych działań – nasi 
członkowie pracują nad sobą, kształtują swoje charaktery, postawy, aby 
w przyszłości służyć społeczeństwu i wyciągać dłoń do każdego czło-
wieka. Agricola to także w czasie II Wojny Światowej Elitarna Szkoła Pod-
chorążych Szarych Szeregów. Opierając swoją pracę na odpowiednich 
wzorcach pragniemy wzmacniać wychowawczy i patriotyczny charakter 
naszej organizacji. W tym roku Szczep dąży do zakończenia kampanii 
bohater i przyjęcia imienia kpt. Eugeniusza Konopackiego, jednego z Ko-
mendantów w/w Szkoły. Jak sami członkowie mówią o sobie pragną być 
godnymi spadkobiercami najlepszych tradycji i wartości jakimi kierował 
się ich bohater, odznaczający się niezłomną postawą, niezwykłym he-
roizmem i odwagą, a także oddaniem i zaangażowaniem. Miesiąc listo-
pad kończy roczne obchody XXlecia Szczepu, który działa od 1993 roku 
i swoje korzenie wywodzi odpowiednio ze Szczepu „Czwartacy”, a wcze-
śniej „Gwieździsty”. Obecnie zrzeszamy uczniów szkół zlokalizowanych 
na terenie Krakowa, osiedla Prokocim oraz Kurdwanów. Nasze harcówki 
znajdują się w Szkole Podstawowej nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji 
Kupieckiej przy ul. Kurczaba 15 oraz Gimnazjum nr 28 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego przy ul. Bujaka 15. W skład Szczepu wchodzą nastę-
pujące jednostki 2 Podgórska Gromada Zuchowa „Dzielni Zawiszacy” 
dowodzona przez druhnę przewodnik Monikę Cielecką, 2 Podgórska 
Drużyna Harcerska „Wawer” oraz 2 Podgórska Drużyna Starszoharcerska 
„Światowi” prowadzone pod bacznym okiem druhny podharcmistrz Jo-
anny Kasprzyk, dodatkowo w naszych szeregach skupiamy zapalonych 
żeglarzy przynależących do Klubu Żeglarskiego „SWAT”, którego szefem 
jest druh przewodnik Artur Gorzko. W ciągu roku nasze jednostki orga-
nizują cotygodniowe spotkania. Ponadto drużyny spotykają się podczas 
innych, nieregularnych, ale wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć, np. 
imprez organizowanych dla szkoły lub społeczności lokalnej. Niekiedy 
członkowie drużyn – jak paczka przyjaciół – urządzają wspólne wyjścia 
np. do kina, a w czasie potrzeby spotykają się na zbiórkach alarmowych. 

2 Szczep ZHP „Agrikola”

Kilkakrotnie w ciągu roku wyjeżdżają na biwaki i rajdy. Drużyny organi-
zują kolonię, obozy podczas wakacji. Działalność w harcerstwie oznacza 
zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy poprzez praktyczne działa-
nia. W drużynie można nauczyć się odpowiedzialności, zdobyć umiejęt-
ność pracy w grupie oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach. Drużyna 
kształtuje postawy obywatelskie, społeczne, patriotyczne i ekologiczne. 
Uczy samodzielności, aktywności, kreatywności, otwartości, wychowuje 
świadomych, pogodnych, komunikatywnych, przyzwoitych, honoro-
wych, szlachetnych członków społeczności lokalnej, którzy dotrzymują 
danego słowa oraz biorą odpowiedzialność za to, co robią. Wszystkie 
osoby pragnące wzbogacić swoje życie zapraszamy w nasze szeregi, 
spotkania uczniów klas od 0 do III odbywają się w czwartki od 16:00 do 
17:30 w SP 117, uczniów klas od IV do VI zapraszamy w piątki od 16:00 
do 17:30 także do SP 117, a gimnazjalistów i licealistów w poniedziałki 
na 18:00 na 1,5h spotkanie do Gim 28. Ponadto naszą działalność można 
śledzić na portalu społecznościowym facebook oraz na naszych stronach 
internetowych. 

phm. Joanna Kasprzyk
Komendant Szczepu „Agrikola”  
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Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”
Nowy Prokocim:
 Sklep Rarytas ul. Ściegiennego
 Przychodnia ul. Teligi 8
 SM Nowy Prokocim ul. Kurcza-
ba 25
 Kościół pw. Miłosierdzia Bo-
żego
 Punkt Totolotka Plac Targowy
 Kiosk Trafica ul. Teligi 1
 Boisko Orlik ul. Jerzmanow-
skiego 4
 Firma MJM ul. Teligi 34D
 Basen ul. Kurczaba 29
 KRD Dyliniarnia ul. Wallenroda 
55/56
 Sklep spożywczy ul. Republiki 
Korczakowskiej 11

Prokocim i Kozłówek:
 Sklep Lewiatan na Rynku Pro-
kocimiskim
 SM Na Kozłówce ul. Spółdzielców
 Kaplica OO. Augustianów
 Bibliotek ul. Spółdzielców

 Przychodnia ul. Na Kozłówce
 Wypożyczalnia DVD Tip Top
 Stowarzyszenie Siemacha ul.Na Ko-
złówce

Bieżanów:
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
EDEN
 Przychodnia ul. Popiełuszki
 Sklep ul. Pruszyńskiego
 Sklep ul. Złocieniowa
 Dwór Czeczów
 Auto Robot System ul. Mała Góra 56
 Sklep Planeta ul. Łaczka
 Sklep przy Skwerze 800 lecia Bieża-
nowa
 Sklep Jawor
 Market Kefirek
 Zakład fryzjerski ul. Stacyjna

Nowy Bieżanów:
 Kościół pw. Najświętszej Rodziny
 Kiosk na deptaku ul. Aleksandry
 Przychodnia ul. Heleny

 Dom Kultury SM Nowy Bie-
żanów
 Kiosk przy deptaku (obok 
marketu Biedronka)
 Kiosk ul. Mała Góra 16
 Kiosk ul. Aleksandry 23
 Samorządowe Przedszkole 
nr 176

Złocień:
 SM Śnieżka
 Przychodnia
 Sklepy osiedlowe

Rżąka:
 Mini market Oleńka
 Sklep Kak
 Zakład fryzjerski Anna
 Kościół pw. Najświętszej 
Maryji Panny
 Zespół Szkół nr 15
 Sklep Zielony Smok
 Sklep ABC
 Avita ul. Schweitzera 13

Ogłoszenie
W Niedzielę 16 Listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe.

Pamiętajmy, że nasz głos się liczy i ma znaczenie.

Od Redaktora Naczelnego

      Od czterech  lat współpracowaliśmy  razem z Państwem,  
naszymi czytelnikami,  przy wydawaniu  dzielnicowej ,,Dwu-
nastki”.  W  ciągu tego okresu  wydaliśmy ponad 30 numerów   
gazetki. W tym okresie zmieniliśmy całkowicie jej wygląd  
i za każdym wydaniem  staraliśmy się udoskonalać i upięk-
szać  gazetę. Zmieniliśmy papier, wygląd i ilość egzemplarzy. 
Na stałe wprowadziliśmy pewne bloki tematyczne, jak cho-
ciażby: wydarzyło się, oczami przewodniczącego, wiadomo-
ści dla mieszkańców czy z prac rady. Staraliśmy się rzetelnie 
informować o wydarzeniach na terenie naszej dzielnicy.  
W tym miejscu, z pozycji redaktora naczelnego chciałem po-
dziękować wszystkim za pomoc przy wydawaniu gazetek, 
szczególnie moim współpracownikom   z zespołu redakcyj-
nego: Konradowi Spryńcy, który pełnił funkcję Zastępcy 
Redaktora Naczelnego, Zbigniewowi Kożuchowi, Graży-
nie Fiałkowskiej, Patrycji Bień, Mieczysławowi Lasocie 

i Agacie Gwieździe. Jednocześnie chciałem przeprosić za wszystkie niedociągnięcia, błędy i braki, ale tak jak podkreślałem to 
już niejednokrotnie nasza redakcja jest całkowicie amatorska a  praca społeczna. Dziękuje za wszystkie sugestie i uwagi, które 
pozwalały nam rozwijać ,,Dwunastkę”. 
 Mam nadzieję, że nowa rada i zespół redakcyjny, będzie kontynuował, to co zaczęliśmy i że skrzynka mailowa redakcja-
dwunastki@gmail.com, którą założyliśmy cztery lata temu zawsze będzie pełna od artykułów.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Guzik

Redaktor Naczelny ,,Dwunastki”  


