
1
Nowy plac zabaw przy SP 41 na Nowym Prokocimiu

MAJ 2016, ROK XXI, NR 1
MAGAZYN RADY I ZARZĄDU
DZIELNICY XII MIASTA KRAKOWA



2

WYDAWCA:
Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim

REDAGUJE ZESPÓŁ:
TOMASZ GUZIK - Redaktor Naczelny
MIECZYSŁAW LASOTA
RAFAŁ BUCHELT
BARBARA LEŚNIAK
ELŻBIETA MATYKIEWICZ
PIOTR FĄFARA
GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA
JOANNA GRZESZCZUK - korektor

ADRES REDAKCJI:
ul. Kurczaba 3, 30-868 Kraków
tel/fax 012 658 26 11
e-mail: redakcjadwunastki@gmail.com

SKŁAD, ŁAMANIE, DRUK:
Drukarnia Kolejowa Kraków

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i korekty artykułów oraz opatrzenia ich wła-
snymi tytułami. Artykułów nie zamówionych
redakcja nie zwraca. Za treść artykułów i pra-
wa autorskie wykorzystanych zdjęć odpowia-
dają autorzy tekstów. Wydawca nie ponosi 
odpowiedzialności za treść reklam.

Sekretariat przyjmuje:
Poniedziałek  1200–1500

Wtorek  1400–1700

Środa   1200–1500

Czwartek  1200–1500

Piątek   1200–1500

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIELNICY XII BIEŻANÓW - PROKOCIM

ZBIGNIEW KOŻUCH - Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XII
piątek od 10:00 - 12:00
MARKOWICZ WIESŁAW - Zastępca
Przewodniczącego Zarządu - środa od
16:30 -18:00
KINGA WITKOWSKA - członek Zarzą-
du
poniedziałek od 10:00 -11:00
RAFAŁ BUCHELT - członek Zarządu
wtorek od 17:00 - 18:30
LASOTA MIECZYSŁAW - członek
Zarządu
czwartek od godz. 17:00 - 18:00

Dyżury Radnych Miasta Krakowa

GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA
- Radna Miasta Krakowa
piątek od godz. 10:00 - 11:00

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

Słowo Redaktora Naczelnego

W imieniu całego Zespołu Redakcyjnego 
pragnę przywitać Państwa w 2016 r. Tradycyj-
nie, jak co roku, czuję się w obowiązku przepro-
sić, że nasza „Dwunastka” nie ukazywała się aż                
4 miesiące. Jest to całkowicie niezależne od pra-
cy naszego Zespołu Redakcyjnego i jego dobrej 
czy złej woli. Decydentem w tej sprawie zawsze 
będzie Urząd Miasta Krakowa. Pierwotnie byli-
śmy zapewniani, że gazeta będzie mogła uka-
zać się w marcu, niestety ostatecznie procedura 
przetargowa zakończyła się dopiero w kwiet-
niu, co dało nam możliwość dopiero teraz wy-
dać ten numer.

Tradycyjnie, co roku chcemy ulepszać i po-
prawiać pewne niedociągnięcia, które nieraz 
z różnych powodów nam towarzyszyły. Chyba 
najistotniejsze decyzje, które podjęliśmy doty-
czą walki z błędami i literówkami, które nieraz 
stawały się zmorą naszego pisma. W tym celu 
od kwietnia do naszego zespołu dołączyła Jo-
anna Grzeszczuk, która społecznie zdecydowała 
się zostać korektorem naszej ,,Dwunastki”. Pani 
Joanna została dopisana do stopki redakcyjnej. 
Oprócz numeru majowego, który traktujemy 
bardziej sprawozdawczo, chcąc zaprezentować 
Państwu, czym żyła Dzielnica XII w ostatnich            
4 miesiącach, zostanie wydanych 8 numerów. 
Będziemy starać się, by gazeta pełniła przede 
wszystkim funkcję informacyjną. Mamy na-
dzieję, że uda nam się zrealizować te pomysły, 

7 grudnia 2015 r. w Klubie Kultury „Zachęta”, 
jak co roku gościł wyczekiwany przez wszystkie 
dzieci święty Mikołaj. Dzięki serdecznej współ-
pracy Klubu Kultury „Zachęta” SM „Nowy Proko-
cim”, Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjacie-
le” i licznych sponsorów, wielu dzieciom mogło 
mocniej zabić serduszko.

„Zachętowski” mikołaj z „dużym workiem 

Wydarzyło się...

Wyjątkowy gość w klubie kultury 
„Zachęta”

Sprostowanie
Niestety w poprzednim grudniowym numerze, z powodu pomyłki redaktorskiej, nie ukazał 

się istotny z punktu widzenia dzielnicy artykuł. Nosił tytuł ,,Wyjątkowy gość w Klubie Kultury 
,,Zachęta” i dotyczył organizowanego rokrocznie przez ,,Zachętę” mikołaja dla najmłodszych 
mieszkańców Dzielnicy. Skrócona wersja artykułu rozpocznie rubrykę ,,Wydarzyło się”, która 
uwzględni wydarzenia w naszej Dzielnicy z ostatnich 4 miesięcy. Za pomyłkę serdecznie prze-
szkadzamy. 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
Tomasz Guzik

które zaplanowaliśmy. Liczymy też na Państwa 
pomysły i kreatywność. Prosimy o przesyłanie 
artykułów na nasz adres redakcyjny.

Tradycyjnie krótsze artykuły zostaną dane 
do rubryki ,,Wydarzyło się” a te dłuższe – do in-
nych rubryk. Zastrzegamy też sobie możliwość 
skracania artykułów. Prosimy przesyłać artykuły 
pisane czcionką Times New Roman 10. Zdjęcia 
prosimy przesyłać w jak najlepszej rozdzielczo-
ści o rozmiarze, minimum powyżej jednego 
megabaita. Pamiętajmy, że ta gazeta jest na-
szym wspólnym źródłem informacyjnym i jej ja-
kość i kształt zależeć będą od dobrej i owocnej 
współpracy z Państwem.

W numerze, który trzymają Państwo w ręku, 
można znaleźć bardzo rozbudowany dział ,,Wy-
darzyło się”, w którym pragniemy zaprezento-
wać Państwu wydarzenia od grudnia 2015 roku 
do marca 2016. Wszystkie artykuły bieżące do-
tyczyć będą kwietnia. Prawo obliguje nas rów-
nież do zamieszczenia na łamach gazety spra-
wozdania Zarządu za rok 2015 rok.

Tomasz Guzik
Redaktor Naczelny Dwunastki

słodyczy bez liku” wywołał u dzieci mnóstwo 
radości i zachwytu.

Przybycie orszaku Świętego Mikołaja poprze-
dził spektakl kukiełkowy pt. „Wyjątkowy gość” 
w wykonaniu Teatru Lalek  „Bajka”. 

Prezenty od mikołaja otrzymało około 100 
dzieci z naszego osiedla i okolic, które wybrał 
Mikołaj w porozumieniu ze SM „Nowy Pro-
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mieli okazję obejrzeć przedstawienie „Pięk-
na czterdziestoletnia” w wykonaniu trzynastu 
uczniów szkoły pod opieką nauczyciela języka 
polskiego, Jarosława Czechowicza. Przedsta-
wienie w żartobliwej formie nawiązało do cie-
kawej historii szkoły, odwołując się również do 
jej dzisiejszego funkcjonowania. Występy wzbo-
gacone zostały o oryginalne aranżacje znanych 
przebojów. Po zakończeniu części artystycznej 
goście odbyli spacer po szkole, wpisywali się do 
księgi pamiątkowej, mieli możliwość zapoznać 
się z jubileuszowym numerem szkolnej gazetki 
„Echo” oraz obejrzeć wystawę prezentującą hi-
storię placówki w fotograficznym kadrze. Poczę-
stunek i spotkanie przy jubileuszowym torcie 
zakończyły uroczyste obchody.

łeckiego – prezesa KS Kolejarz-Prokocim, Teresę 
Grzybowską – dyrektor MDK  im. K.I. Gałczyń-
skiego oraz Witolda Woźniaka – członka zarządu 
Okręgu Małopolskiego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, a także przedstawicieli stowarzyszeń 
współpracujących z naszą szkołą: KRD Dyliniar-
nia i Nowy Prokocim „Przyjaciele”. Wśród przyby-
łych na jubileuszową uroczystość gościliśmy by-
łych dyrektorów SP nr 41 p. Krystynę Wolańską 
i p. Annę Kostrzewę oraz wielu emerytowanych 
pracowników szkoły.

Obchody jubileuszowe rozpoczęła Msza 
Święta w intencji uczniów i nauczycieli szko-

ważnych gości - między innymi wiceprezydent 
Krakowa - Katarzynę Król, wiceprzewodniczące-
go Rady Miasta Krakowa - Sławomira Pietrzyka, 
zastępcę Małopolskiego Kuratora Oświaty - 
Grzegorza Barana czy rzecznika Kurii Metropo-
litalnej - księdza Roberta Nęcka, byłego ucznia 
naszej szkoły.

Do szkoły przybyła liczna reprezentacja jej 
patrona, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
(prezes Wiesław Jopek oraz jego zastępcy - Ja-
cek Fortuna i Jan Wiesław Nalepa). Wśród gości 
znaleźli się także dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
przedstawiciele nauczycielskich związków za-
wodowych oraz władze samorządowe z prze-
wodniczącym Rady Dzielnicy XII Zbigniewem 
Kożuchem na czele.

Goście oraz delegaci z poszczególnych klas 

swojego istnienia.  Z tej okazji  zorganizowano 
uroczystość, na którą zaproszono wielu zna-
mienitych gości.  Wśród nich znaleźli się m.in: 
Katarzyna Król – z-ca Prezydenta Miasta Kra-
kowa, Artur Pasek – z-ca Dyrektora Wydziału 
Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty 
w Krakowie,  Zbigniew Kożuch – przewodni-
czący Rady Dzielnicy XII, Grażyna Fijałkowska 
– radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII, Barbara 
Leśniak – przewodnicząca Komisji Edukacji oraz 
przedstawiciele Rady Dzielnicy XII. Gościliśmy 
również Romana Rozlachowskiego – prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, Józefa Ma-

Jubileusz w Szkole Podstawowej nr 117 

Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 41

W ostatnim czasie odbył się jubileusz SP nr 
117 w Krakowie. Usytuowana przy ul. Kurczaba 
placówka świętowała jubileusz czterdziestole-
cia działalności.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, a po niej 
przemarsz ze sztandarami. W szkole przywitano 

Pod koniec roku 2015 SP nr 41 im. Jana Ko-
chanowskiego w Krakowie obchodziła 35-lecie 

kocim”, Stowarzyszeniem Nowy Prokocim „Przy-
jaciele”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Parafią Miłosierdzia Bożego, KS Kolejarz, SP 
nr 117 oraz Przedszkolem nr 150. Upominki przy-
gotowano dzięki finansowemu i materialnemu 
wsparciu licznych sponsorów, spośród których 
wyróżniono w tym roku firmę G.B. Garaże Sp. 
z o.o. Z rąk Prezesa Stowarzyszenia Nowy Proko-
cim „Przyjaciele” – p. Mieczysława Lasoty, otrzy-
mali oni wyróżnienie „Dar serca”, ustanowione 
przez Stowarzyszenie w 2010 roku. 

W ten wyjątkowy wieczór każde dziecko wy-
szło z „Zachęty” radpsne, pełne pozytywnych 
emocji i wrażeń. Wszystkim, którzy przyczynili się 
w tym roku do wywołania tak wielu dziecięcych 
uśmiechów, gorąco dziękujemy. 

Katarzyna Góra
 Klub Kultury „Zachęta” 

SM „Nowy Prokocim”
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ły.  Następnie, w towarzystwie pocztów sztan-
darowych, przedstawiciele klas wraz  z nauczy-
cielami udali się do szkoły, gdzie kontynuowano 
obchody jubileuszowe. Gości, zgromadzonych 
w sali gimnastycznej, powitał dyrektor szkoły 
Rafał Buchelt. 

W części artystycznej goście obejrzeli spek-
takl pt. „Niezwykły skarb”. Fabuła przedstawienia 
była oparta o motyw podróży w czasie, więc wi-
downia miała możliwość na krótką chwilę zna-
leźć się  w 1980 roku, gdy szkoła  rozpoczynała 
swoją działalność. Uroczystość uświetnił rów-
nież doskonały występ szkolnego chóru. Słodki 
poczęstunek i swobodne rozmowy absolwen-
tów i pracowników szkoły zakończyły ten wzru-
szający dzień. 35 lat minęło bardzo szybko, a co 
czeka nas w najbliższej przyszłości?

Szkoła nieustannie się rozwija. Chcemy się 
zmieniać dla naszych uczniów i mieszkańców 
dzielnicy, tak by stanowić ważną część lokalnej 
społeczności. Jako że szczycimy się tytułem 
Szkoły Promującej Zdrowie od kilku lat z powo-
dzeniem organizujemy Dzień Zdrowia – otwartą 
imprezę, która cieszy się dużym powodzeniem 
wśród mieszkańców naszej dzielnicy. Zamierza-
my ją kontynuować w kolejnych latach. Współ-
organizujemy coroczne Dni Prokocimia.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się gruntowna 
przebudowa obiektów sportowych przy naszej 
szkole. W planach jest budowa boisk: do piłki 
nożnej, do siatkówki i do koszykówki. Sukce-
sywnie rozbudowywana jest też baza kompu-
terowa – tak by w najbliższym czasie możliwe 
było wprowadzenie e-dziennika, który znacznie 
ułatwi komunikację na linii szkoła – rodzice. 

Już po raz trzeci w obecności zacnych 
gości (Katarzyny Król – zastępcy Prezyden-
ta Miasta Krakowa, Bogusława Kośmidera 
– przewodniczącego RMK, radnych miasta 
i dzielnicy) oraz kolorowych grup dzieci 
i młodzieży choinka przy Gimnazjum nr 29 
w Nowym Bieżanowie została pięknie ude-

Uczniowie klas czwartych SP 124 wspólnie 
z uczniami klasy 6a SP 111 oraz wychowankami 
Zespołu Szkół Specjalnych w Wieliczce uczest-
niczyli w warsztatach w Dworze Czeczów: Lalka 
anima. Warsztaty budowania lalek, improwizacji 
i animacji poklatkowej. Efektem pracy uczniów 
było zrealizowanie filmu animowanego Waka-

cje smoka Bonawentury w oparciu o tekst au-
torstwa reżysera Macieja Wojtyszki. 

Na koniec projektu, w sali widowiskowej Ze-
społu Szkół Specjalnych w Wieliczce, odbyła się 
uroczysta gala, podczas której odbyła się pełna 
bajkowego uroku premiera tej produkcji filmo-
wej. Młodzi artyści-filmowcy zaprosili na tę nie-

zwykłą uroczystość swoich 
najbliższych. 

Pokaz filmowy uświetnili 
swoim występem ucznio-
wie klasy 4a SP 124 z koła 
teatralnego, którzy pod 
opieką nauczyciela – Bar-
bary Faron oraz aktorki 
Teatru Lalki, Maski i Aktora 
„Groteska” w Krakowie – 
Mai Kubackiej przygotowa-
li przedstawienie Bajkowe 

zamieszanie, czyli gdzie się podział smok wa-
welski. Nowoczesna sala widowiskowa, efekty 
akustyczne, oświetlenie, duża scena nie budziły 
wśród naszych aktorów tremy, wręcz przeciw-
nie, swobodnie czuli się na scenie i żal im było 
ją opuścić.

Wszyscy uczniowie, uczestnicy warsztatów 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upo-
minki. Podziękowania otrzymali również na-
uczyciele. Rodzice, w imieniu naszych uczniów, 
podziękowali kierownikowi Dworu Czeczów – 
Magdalenie Piędel za organizację warsztatów 
oraz Mai Kubackiej za próby teatralne i Grażynie 
Skalniak za opiekę nad zdjęciami i animacją. 
Wydarzenie to na pewno pozostanie w pamięci 
jego uczestników.

Lidia Salawa
nauczyciel SP124

Podgórskie Ubieranie Choinki

Wielka gala filmowa

korowana. Akcję organizowała Fundacja 
,,Wygrajmy Siebie” w partnerstwie z Gim-
nazjum nr 29 i Radą Dzielnicy XII. W akcji 
brało udział kilkaset osób z podgórskich 
szkół i przedszkoli. Tradycyjnie było wspól-
ne kolędowanie, gorąca czekolada i ukła-
danie napisu z uczestników akcji. W tym 

miejscu organizatorzy 
pragną podziękować na-
szym dzielnym strażakom 
z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 6 w Krakowie, 
dzięki którym udało nam 
się ubrać ponad 12-metro-
wą choinkę.

   
Jakub Janas

Koordynator Fundacji 
,,Wygrajmy Siebie” ds. 

Młodzieżowego Centrum 
Dziennikarstwa 



5

Na początku roku w naszym przedszkolu 
odbyło się szkolenie nauczycieli przybliżające 
założenia ogólnopolskiego projektu eduka-
cyjnego Uniwersytet Dzieci; jest to pierwszy 
i największy uniwersytet dziecięcy w Polsce. Od 
2007 roku zaprasza dzieci na wykłady i warszta-
ty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat. 
Zajęcia prowadzone są przez naukowców, spe-
cjalistów z różnych dziedzin, artystów i przed-
siębiorców. Nauczycielki z naszego przedszkola 
postanowiły rozpocząć realizację przygotowa-
nych przez wykładowców uczelni wyższych, 

W  lutym, 20. urodziny świętował Klub Aktyw-
ności – najstarszy środowiskowy dom pomocy 
prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin 
i Przyjaciół „Ognisko”. Mieszczący się przy Sank-
tuarium Najświętszej Rodziny ośrodek już 

W styczniu w wypełnionym po brzegi Sank-
tuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bie-
żanowie odbył się Noworoczny Koncert Kolęd 
zespołu Brathanki zorganizowany przez Funda-
cję ,,Wygrajmy Siebie”, przy współpracy z Radą 
Dzielnicy XII, DK „Podgórze” oraz licznymi part-
nerami i sponsorami. 

Przepiękne, raz subtelne, raz bardzo żywio-
łowe, dźwięki świątecznych kolęd niosły się po 
świątyni, a zapewniony przez zespół Brathanki 
wysoki poziom artystyczny i niezwykle barw-
na oprawa wizualna pozwoliły nieprzebranym 

tłumom na widowni znów poczuć przez chwilę 
magiczny czas Bożego Narodzenia i radości, któ-
rą niosą ze sobą te święta. Koncert miał charak-
ter charytatywny – wszystkie pieniądze zostały 
przeznaczone na konto Funduszu Wspierania 
Inicjatyw Młodzieżowych oraz na wsparcie dzia-
łającego przy parafii Najświętszej Rodziny Ora-
torium. 

   Jakub Janas
Koordynator Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” ds. 

Młodzieżowego Centrum Dziennikarstwa 

Noworoczny koncert Brathanków

UNIWERSYTET DZIECI w Samorządowym 
Przedszkolu Nr 49 „Wróbelka Elemelka”

Urodzinki klubu aktywności

dostosowanych do możliwości małych dzieci 
scenariusze lekcji zachęcających dzieci do pracy 
w małych grupach i samodzielnego dochodze-
nia do wniosków – metodą pytań i doświadczeń

Podczas dotychczas zrealizowanych zajęć 
przedszkolaki w czasie zabaw badawczych 
i obserwacji dowiedziały się czym są wirusy, jak 
szybko się rozprzestrzeniają, kształtowały wła-
ściwe nawyki zdrowotne. Dowiedziały się dla-
czego mówi się, że słodycze, choć smaczne, są 
niezdrowe, poznały piramidę żywienia i nauczy-
ły się prawidłowo ustalać swój jadłospis, bez 

trwale wpisał się w życie Nowego Bieżanowa 
i okolic, codziennie na zajęcia przychodzi tu 25 
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną i dodatkowymi niepełnosprawnościami 
– autyzmem, zespołem Downa, poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Z okazji pięknego 

zbędnego cukru. Bardzo ciekawym zajęciem 
było spotkanie poświęcone różnym rodzajom 
domów, jakie można spotkać w Afryce. Dzieci 
odpowiadały na pytania czy Afrykanie mieszka-
ją w pałacach i kto mieszka w kraju Teranga?

Nasze przedszkolaki bardzo chętnie uczestni-
czą w zajęciach w ramach Uniwersytetu Dzieci. 
Ich naturalna ciekawość świata zostaje zaspo-
kojona w czasie bardzo atrakcyjnych dla nich 
zabaw i doświadczeń.

Agnieszka Borek
Agnieszka Wójtowicz

jubileuszu uczestnicy przedstawili przygoto-
wany w ramach zajęć spektakl „Mały Książę”. Po 
spektaklu i Mszy Świętej był czas na wspólną 
zabawę taneczną w baśniowych klimatach, nie 
zabrakło  również urodzinowego tortu.

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. Z tej to okazji już po 
raz piąty MDK im. Gałczyńskiego przy ul. Na 
Wrzosach 57 zorganizował Dyktando o tytuł 
Dziecięcego Mistrza Ortografii Dzielnicy XII. 
Konkurs ortograficzny dla uczniów klas V–VI 
szkół podstawowych odbywa się pod Hono-
rowym Patronatem Przewodniczącego Rady 

Dyktando o tytuł Dziecięcego Mistrza Ortografii 
Dzielnicy XII

Dzielnicy XII. W tym roku wzięło w nim udział 44 
uczniów reprezentujących SP 24, 41, 61, 117, 157. 

Dziecięcym Mistrzem Ortografii została Mag-
dalena Skiba – SP 117. Tytuł wicemistrza zdobył 
Marcin Dąbrowski – SP 61, III miejsce zajęła Na-
talia Nocek – SP 24. Wyróżnienia otrzymali – Mi-
kołaj Moskal – SP 41, Magdalena Ćwiklińska – SP 
61, Krzysztof Janiw – SP 41, Wiktoria Gołdyn – SP 

41, Maryla Tomaszek – SP 24, Martyna Szupke – 
SP 24.

Spotkanie laureatów odbyło się 22 kwiet-
nia 2016 roku o godz. 16.30 w Młodzieżowym 
Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Na 
Wrzosach 57. Organizatorzy zaprosili wszystkich 
Laureatów wraz z nauczycielami, rodzinami i mi-
łośnikami ojczystego języka.
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wodników, w tym 57 z terenu Dzielnicy XII. Tak 
duża ilość chętnych do udziału w naszym tur-
nieju potwierdza, że zapoczątkowany w 2013 
roku i finansowany przez Stowarzyszenie Nowy 
Prokocim „Przyjaciele” program „Nauka gry 
w szachy dla dzieci ” przynosi efekty. W roku 
szkolnym 2013/2014 nasz program zapocząt-
kowaliśmy w porozumieniu z dyrekcją w Szko-
le Podstawowej nr 117. Od roku 2014 na mocy 
podpisanego porozumienia o współpracy, nasz 
program kontynuowany jest w Przedszkolu 
Samorządowym Nr 150. W tym miejscu należy 
z dumą zaznaczyć, że w tegorocznym turnieju 
zawodnicy z Przedszkola nr 150 – Michałek Stec 
zajął 14. miejsce, a Bartoszek Dziadek 24. miej-
sce na 43 startujących w ich grupie wiekowej. 

Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” 
nie poprzestaje na dotychczasowych efektach 
i już w październiku 2016 roku rozpoczyna pro-
gram nauki gry w szachy w Szkole Podstawowej 
Nr 41 w Nowym Prokocimiu. 

Do zobaczenia w roku 2017 na VIII Turnieju 
„Prokocimski Szach Mat”! 

Mieczysław Lasota

Nauczyciele wychowania fizycznego SP nr 
24 zorganizowali Turniej „Walentynkowe Dwa 
Ognie” Dzielnicy XII. Turniej odbył się w lutym 
2016 r. w hali sportowej Gimnazjum nr 29, 
a uczestniczyli w nim uczennice i uczniowie klas 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 124 mają 
nową szatnię! Rada Rodziców SP 124 podjęła 
się zadania wyremontowania szatni szkolnej 
w budynku przy ul. Weigla. Wkład rodziców i in-
nych ludzi dobrego serca pozwoliły rozpocząć 
to przedsięwzięcie i wyremontować pomiesz-
czenie. 

Jednak bez Zarządu Dzielnicy XII, który po-
parł nasz wniosek oraz wszystkich radnych, 
którzy głosowali za przeznaczeniem funduszy 
na ten cel, nie byłoby możliwe doprowadzenie 

3 marca w Klubie Kultury „Zachęta” SM „Nowy 
Prokocim” odbył się VII Turniej Szachowy „Pro-
kocimski Szach Mat 2016”. Jak co roku, organi-
zatorami turnieju, który już na stałe wpisał się 
do kalendarza i przyciąga coraz więcej uczest-
ników, są Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przy-
jaciele” oraz SM „Nowy Prokocim”. W tym roku 
zrezygnowaliśmy z udziału w naszym turnieju 
seniorów, a postawiliśmy zdecydowanie na 
propagowanie tej królewskiej gry wśród naj-
młodszych mieszkańców Dzielnicy XII. Zawo-
dy rozgrywano w dwóch grupach wiekowych: 
Grupa A – juniorzy (rocznik 2000 i młodsi) oraz 
Grupa B (rocznik 2007 i młodsi). Dopuszczeni 
zostali uczestnicy z maksymalnie II kategorią 
szachową. Zawody rozgrywane były systemem 
szwajcarskim z 15-minutowym czasem na roze-
granie partii przez jednego zawodnika, dystans 
7 rund. W tegorocznym turnieju wzięło udział 
w obu kategoriach 84 zawodników, którzy re-
prezentowali szkoły podstawowe nr 24, 41, 62, 
117, 123, 157 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 
150, a także KKSz Kraków i MAT Myślenice. Naj-

szatni do takiego stanu, jakim mogą się teraz 
cieszyć nasze dzieci. Dzięki środkom finanso-
wym z Rady Dzielnicy XII oraz Rady Rodziców 
było możliwe zakupienie nowych ławko-wie-
szaków, które pozwolą dzieciom na wygodne 
przebieranie się. Ogromnie dziękujemy w imie-
niu nas rodziców, jak również naszych dzieci, za 
okazaną nam pomoc. Serdecznie też dziękuje-
my wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się 
do odremontowania pomieszczenia. 

 Rada Rodziców SP 124 

VII Turniej Szachowy „Prokocimski Szach Mat 2016”

Walentynkowe dwa ognie Dzielnicy XII

Nowe szatnie SP 124 

IV–VI siedmiu szkół Dzielnicy XII: SP 24, SP 41, SP 
61, SP 111, SP 117, SP 124, SP 148. Rozegrano 
w sumie 21 meczów, gra toczyła się na dwóch 
boiskach równocześnie. Po wspaniałej, sporto-
wej zabawie w duchu fair play, przyszedł czas 

na podsumowania i wręczanie nagród. I tak po-
szczególne szkoły zajęły następujące miejsca: 
I miejsce – SP 124, II miejsce – SP 24, III miejsce 
– SP 111, IV miejsce SP 61, V miejsce SP 117, VI 
miejsce SP 41, VII miejsce – SP 148. Wszystkie 

większe emocje towarzyszyły najmłodszym za-
wodnikom w grupie B, których wspierali rodzice 
i dziadkowie.

Wyniki w kategorii junior starszy: 
Bartłomiej Piwowarczyk – 1. miejsce, Łukasz 

Sobelga – 2. miejsce, Tymoteusz Szwajkowski – 
3. miejsce, Maksymilian Dutkiewicz – 4. miejsce 

Wyniki w kategorii junior młodszy:
Marcel Trześniowski – 1. miejsce, Wiktor Kor-

czek – 2. miejsce, Jakub Leski – 3. miejsce, Bar-
tłomiej Harapula – 4. miejsce, Magdalena Rut-
kowska, która została sklasyfikowana najwyżej 
wśród dziewczynek. 

Przedszkolak Jeremi Szwajkowski, który 
okazał się najmłodszym uczestnikiem turnieju 
otrzymał ufundowany przez Posła na Sejm RP 
oraz Prezydenta Miasta Krakowa w latach 1992–
1998 Józefa Lassotę pamiątkowy puchar oraz 
dyplom i nagrody rzeczowe.

Prowadzący konferansjerkę Marek Lelo na 
zakończenie wręczył podziękowania oraz upo-
minki od organizatorów dla sędziów Jacka Przy-
bylskiego oraz Ryszarda Budkiewicza, którzy 
wspomagali podczas turnieju Sędziego Głów-
nego Stanisława Cichorza.

Wielu uczestników, zaproszonych gości oraz 
opiekunowie dzieci z zadowoleniem przyjęli 
zmianę regulaminu organizowania Turnieju Pro-
kocimski Szach Mat tylko dla dzieci. Szachy to 
wyjątkowa gra, która wykształca u dzieci wiele 
niezbędnych umiejętności oraz uczy logicznego 
myślenia. Cieszy organizatorów, że w tym roku 
w turnieju wzięła udział rekordowa liczba 84 za-
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pacjentom zapomnieć na chwilę o pobycie 
w szpitalu.

Na zakończenie świętowania wszyscy udali 
się na słodki poczęstunek, przygotowany przez 
nauczycieli. Kolejny Dzień Chorego za rok, ale 
następne ciekawe wydarzenia już wkrótce!

Jadwiga Smolan
Wicedyrektor ZSS nr 3

W lutym odbyła się konferencja „Gimnazjum 
dziś i jutro”, którą zorganizowała Młodzieżo-
wa Rada Dzielnicy XII jako grupa projektowa 
Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” we współpracy 
z Gimnazjum nr 29 w Krakowie. Praca młodzie-
ży nad przygotowanymi przez organizatorów 
zagadnieniami, a następnie jej dyskusja z za-
proszonymi gośćmi, okazały się pełnym sukcesu 
wkładem w debatę na temat gimnazjów i pol-
skiego systemu edukacji. Uczestnicy zadawali 
niezwykle wartościowe pytania, co ukazywało 
ich dojrzałe podejście do zagadnień edukacji. 
Konferencja okazała się żywą lekcją WOS-u.

Wszystko rozpoczęło się 45-minutową pra-
cą w grupach, w których znaleźli się uczniowie 
i absolwenci podgórskich szkół gimnazjalnych. 
Młodzież odpowiadała na przygotowane przez 

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień 
Chorego. Wzorem lat ubiegłych pamiętano 
o tym dniu także w Zespole Szkół Specjalnych 
nr 3, mieszczącym się w Uniwersyteckim Szpita-
lu Dziecięcym w Prokocimiu.

W kaplicy szpitalnej odbyła się uroczysta 
Msza Święta, której przewodniczył ksiądz biskup 
Jan Zając. Podczas niej został udzielony sakra-
ment namaszczenia chorych. Następnie w auli 
konferencyjnej odbyła się część artystyczna, 
przygotowana przez uczniów-pacjentów pod 

Konferencja Gimnazjum dziś i jutro

Pierwszy dzień wiosny 

Dzień Chorego w ZSS nr 3
kierunkiem nauczycieli szkoły szpitalnej.

Po wspólnym radosnym odśpiewaniu „Hej 
na Krakowskim Rynku…” zgromadzeni: rodzice, 
grono pedagogiczne ZSS nr 3, a przede wszyst-
kim dzieci, obejrzeli przedstawienie „O wawel-
skim strasznym smoku”. Na kilka chwil z murów 
szpitalnych przenieśliśmy się do innego świata, 
gdzie mały Szewczyk Dratewka sprytnie poko-
nał wawelskiego smoka. Po reakcjach ogląda-
jących i gromkich brawach można uznać, że 
występ bardzo się podobał. Pozwolił małym 

organizatorów pytania, a następnie tworzyła 
z nich stanowisko, które przedstawiała przed 
audytorium. Wypowiedzi młodzieży słuchali 
zaproszeni goście: Anna Korfel-Jasińska – dy-
rektor Wydziału Edukacji UMK, Aurelia Czerwiń-
ska-Pacura – radna Dzielnicy XIII, 
odpowiedzialna za nadzorowanie 
spraw oświatowych oraz związa-
nych z edukacją, Barbara Leśniak 
– radna Dzielnicy XII, przewodni-
cząca Komisji Edukacji, Mariola 
Michalska – przedstawiciel grona 
pedagogicznego, Tadeusz Matusz 
– wieloletni zastępca Prezyden-
ta Miasta Krakowa ds. Edukacji, 
Robert Wójcik – przewodniczący 
Rady Rodziców Gimnazjum nr 29 

21 marca 2016 roku uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w uro-
czystym otwarciu placu zabaw, 
który od tej pory będzie miejscem, 
gdzie będą mogli spędzać czas za-
równo w trakcie szkolnych zajęć 
jak i popołudniowych, rodzinnych 
spacerów. Wydarzenie połączo-
ne było z przywitaniem wiosny, 
która tego dnia do nas zawitała. 
Dzieci z przypiętymi do ubrań ko-
lorowymi kwiatami i wyposażone 
w instrumenty muzyczne rado-
śnie i głośno przywitały najpięk-

i Wiesław Kiełbasa – pedagog, dyrektor Gimna-
zjum nr 29.

Jakub Janas
Koordynator Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” ds. 

Młodzieżowego Centrum Dziennikarstwa 

niejszą porę roku. Wystąpił również szkolny chór 
pod batutą pana Jacka Kołodziejczyka. 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, 
wśród których znaleźli się: Zbigniew Kożuch - 
przewodniczący Rady Dzielnicy XII, Grażyna Fi-
jałkowska - radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII, 
Barbara Leśniak - przewodnicząca Komisji Edu-
kacji Rady Dzielnicy XII oraz radni Mieczysław 
Lasota, Rafał Jońca, Andrzej Józefczyk. Wspólnie 
z dyrektorem szkoły, Rafałem Bucheltem prze-
cięli symboliczną wstęgę otwierając oficjalnie 
kolorowy i bezpieczny plac zabaw. Uczniowie 
z wielkim wiosennym entuzjazmem rozpoczęli 
radosną zabawę.

szkoły otrzymały w nagrodę piłki siatkowe i dy-
plomy, a szkoły, które zajęły pierwsze trzy miej-
sca, dodatkowo puchary. Każdy uczeń i opiekun 
otrzymał czerwone serce na patyku, ponieważ 
turniej połączono z obchodami dnia św. Walen-

tego. Wszystkim zawodnikom i ich opiekunom 
serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego 
zaproszenia do udziału w aktywności ruchowej. 
Ogromne podziękowania kierujemy do Rady 
Dzielnicy XII, Dyrekcji SP nr 24 za sfinansowa-

nie turnieju oraz Dyrektora Gimnazjum nr 29 za 
udostępnienie hali.

 Nauczyciele wychowania fizycznego SP 24
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W Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 32 w Krakowie w roku szkolnym 2015/2016 
realizowany jest międzynarodowy projekt IR-
RESISTIBLE w ramach współpracy z Wydzia-
łem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ce-
lem projektu jest wspieranie zaangażowania 
uczniów w proces odpowiedzialnych badań na-
ukowych i innowacji (ang. Responsible Research 
and Innovation – RRI) oraz zwiększenie świado-
mości na temat RRI poprzez podniesienie ich 

wiedzy o badaniach naukowych.
W ramach projektu zajmujemy się najnowszy-

mi osiągnięciami w zakresie nanonauk i nano-
technologii. To temat bardzo popularny, ale by 
go dobrze zrozumieć nawiązaliśmy współpracę 
z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzch-
ni Polskiej Akademii Nauk, jako ośrodkiem ba-
dawczym zajmującym się nanotechnologią. 
Tam uczestniczyliśmy w ciekawym wykładzie 
„Biomimetyka – przyroda inspiruje naukowców” 
wygłoszonym przez dr Ewelinę Jarek oraz zwie-
dzaliśmy laboratoria.

Gościliśmy również u nas w szkole dr Roberta 
Sochę, pracownika naukowego tegoż Instytu-
tu. Opowiadał o swojej pracy, przybliżył nam 
tematykę i metodykę badań naukowych, naj-
nowszych odkryć i innowacji oraz uczestniczył 
w dyskusji z uczniami na temat idei RRI (odpo-
wiedzialnych badań naukowych). Uczniów naj-

bardziej interesowały następujące zagadnienia: 
Czy każdy może być naukowcem? W jaki sposób 
wybiera się tematy do badań? Jak są finanso-
wane badania? Czy naukowcy, planując i wy-
konując swoje badania, powinni się kierować 
zasadami moralnymi (pojęciem dobra i zła)? Czy 
wynalazek spowoduje jakieś szkody? Jesteśmy 
przekonani, że takie właśnie spotkania młodzie-
ży i naukowców przyczynią się do podniesienia 
poziomu wiedzy o najnowszych osiągnięciach 
oraz edukacji przyrodniczej społeczeństwa.

Zajęcia w ośrodku naukowym oraz nasze ba-
dania w szkole wyjaśniły, jak ważne są materiały 
hydrofobowe i samoczyszczące szyby, co to jest 
ferrofluid, jaka jest rola nanozłota, czy jonów 
srebra. Zaopatrzeni w teorię zabraliśmy się do 
tworzenia eksponatów interaktywnych oraz 
wspólnego przygotowania wystawy złożonej 
z tych eksponatów. Aby dobrze przygotować 

Wystawa interaktywna „Nanoświat na Żabiej”

Nie od dziś wiadomo, że Żabia z Francją ma 
wiele wspólnego. Sama nazwa lokalizacji na-
szej szkoły (ul. Żabia) już zobowiązuje i nastraja 
wszystkich do bliższego poznawania pięknego 
kraju nad Sekwaną. Marzec to międzynarodowy 
Miesiąc Frankofonii. Dla niewtajemniczonych 
oznacza to święto wszystkich ludzi, którzy po-
sługują się językiem francuskim.

Uczniowie klas z poszerzonym językiem fran-
cuskim, czyli tzw. klas delfowskich, od początku 
marca uczestniczyli w wielu inicjatywach orga-
nizowanych zarówno przez nauczycieli języka 
francuskiego jak i Instytut Francuski w Krakowie, 
który w zeszłym roku objął te klasy patronatem. 
5 marca odbyła się sesja egzaminacyjna DELF, 

w której uczestniczyło 6 kandydatów. Już dzisiaj 
możemy im pogratulować zdobycia Międzyna-
rodowego Certyfikatu DELF wydawanego przez 
Ministerstwo Edukacji Francji.

Kolejnymi wydarzeniami były: udział w poka-
zie magika rodem z Francji, obejrzenie przedsta-
wienia w języku francuskim pt. „Wychowajmy 
ich” w reżyserii Laurenta Van Wettera wykonane-
go przez francuską trupę Acteon d’ Arles, udział 
w konkursie recytatorskim oraz „podróż do Afry-
ki” za sprawą charyzmatycznego opowiadacza 
baśni pana Fabien Ahokpe Ledoux. 

Jak widać, dla uczniów klas francuskich mie-
siąc marzec to wyjątkowy czas, skupiony na 
praktycznym zastosowaniu języka francuskiego 

i czynnym uczestnictwie w wydarzeniach kultu-
ralnych związanych z obchodami Dnia Franko-
fonii.

Ewa Brągiel
Agnieszka Czechowska

Marta Gołąb
Nauczyciele języka francuskiego

Dni Frankofonii w Gimnazjum nr 32

4 kwietnia 2016 r w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 15 zakończył się trwający 
przez kilka miesięcy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Chłopców Szkół Podstawowych Dzielnicy XII 
w ramach programu „Bezpieczny Kraków 2016”. 
Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji I miejsce 
zdobyła drużyna SP 157, II miejsce SP 124 a III 
miejsce SP 61.  Zawodnicy otrzymali pamiątko-
we medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Na zakończenie przewodniczący Zespołu Ko-
ordynacyjnego Dzielnicy XII Marek Lelo pogra-
tulował sportowej postawy zawodnikom oraz 
podziękował za pomoc i zaangażowanie przy 

Turniej „Bezpieczny Kraków 2016”
organizacji turnieju dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 157, 
nauczycielom prowadzą-
cym drużyny, sędziom oraz 
członkom zespołu koordy-
nacyjnego. 

Dzielnicowy Zespól 
Koordynacyjny 

Dzielnicy XII
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Nocne sklepy alkoholowe!

Aukcja obrazów na rzecz stypendium edukacyjnego 
im. E. i A. Jerzmanowskich dla uzdolnionej młodzieży 

z Prokocimia
W niedzielę 8 maja w pałacu Jerzmanow-

skich odbyła się aukcja prac plastycznych.  Od 
2012 roku uzdolnionej młodzieży z Prokocimia 
wręczane jest stypendium im. E. i A. Jerzmanow-
skich. Idea stypendium nawiązuje do postaci i 
działalności wybitnego Polaka – patrioty, filan-
tropa i społecznika Erazma Jerzmanowskiego 
– fundatora Nagrody Jerzmanowskich dla wy-
bitnych Polaków. Pomysłodawcą stypendium 
był ówczesny prowincjał zakonu Augustianów 
ojciec Jan Biernatoraz radna Miasta Krakowa 
Grażyna Fijałkowska.  Organizatorami stypen-
dium oprócz zakonu ojców Augustianów jest 
Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskie-
go, Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. A. i 
E. Jerzmanowskich, Parafia Matki Bożej Dobrej 
Rady i od tego roku Fundacja ,,Wygrajmy Siebie”, 
patronuje mu Rada Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Środki na stypendium zbierane są poprzez 
różnorodne akcje charytatywne. Najważniejszą 
z nich jest aukcja prac plastycznych na rzecz 
stypendium, na którą swoje prace przekazują 
wybitni twórcy krakowscy oraz uczestnicy zajęć 
plastycznych MDK.

W tym roku na aukcji licytowane były prace 
takich twórców jak: Małgorzata Bieniek-Strą-
czek, Ewa Ciepielewska, Marcin Cziomer, Sylwia 
i Krzysztof Derdacki, prof. Stefan Dousa, Graży-
na Domańska, Wiesław Domański, Grażyna Fijał-
kowska, Maria Figiel, Izabela Kierska, Paweł Ko-
łodziejski, Rafał Korzeniowski, Lidia Mucha, prof. 
Wincenty Kućma, Tomasz Pałka, Anita Rutter, 
Zbigniew Palka, prof. Władysław Pluta, Małgo-
rzata Swolkień, Anna Maria Szpecht, Małgorzata 
Toborowicz, Marta Wkula-Mac, Natalia Wiernik, 
pracownie witraży: Jacka Białoskórskiego, An-

drzeja Cwilewicza, Zbigniewa Gustaba, Ryszar-
da Łobody, Macieja Szwagierczaka, Pracownia 
Witraży Furdyna.

Była  to doskonała okazja, aby kupić cenne 
dzieło sztuki, a równocześnie wspomóc szla-
chetny cel jakim jest stypendium. Placówki 
oświatowe i kulturalne Prokocimia oraz miesz-
kańców zachęcamy do składania wniosków o 
stypendium dla uzdolnionych młodych ludzi. 
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się 
na stronie internetowej www.mdk.edu.pl

Młodzieżowy Dom Kultury
im. K.I. Gałczyńskiego

Mieszkańcy interweniując często w Radzie 
Dzielnicy XII skarżą się na kłopotliwe „nocne 
sklepy alkoholowe” i wnioskują o ogranicze-
nie godzin ich funkcjonowania szczególnie 
w punktach mieszczących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Wszystkie 
interwencje mieszkańców traktujemy bardzo 
poważnie i po rozpoznaniu na posiedzeniach 
komisji przekazujemy w formie uchwał do Wy-
działu Urzędu Spraw Administracyjnych Urzędu 
Miasta Krakowa. Na jedną z ostatnich uchwał 
Rada Dzielnicy XII  11 marca 2016 r otrzymała pi-
semne wyjaśnienie, którego obszerne fragmen-
ty poniżej cytujemy:

„Prezydent Miasta Krakowa w ubiegłych la-
tach wielokrotnie występował do Ministerstwa 
Zdrowia i innych ministerstw z pismami zawie-
rającymi postulaty zmian w prawie, w szcze-

gólności z wnioskiem o nadanie samorządom 
prawa do ograniczenia godzin sprzedaży al-
koholu. Należy bowiem podkreślić, iż w chwi-
li obecnej ani Prezydent Miasta Krakowa, ani 
Rada Miasta Krakowa, nie posiadają uprawnień 
do ograniczenia godzin sprzedaży napojów al-
koholowych – czy to w drodze decyzji admini-
stracyjnej, czy też w formie uchwały rady gminy. 
Możliwość wprowadzenia tego typu ograniczeń 
musiałaby wynikać z upoważnienia na poziomie 
ustawy. Warto zaznaczyć, iż problem konieczno-
ści ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu był 
jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów 
podczas konsultacji społecznych dotyczących 
zmian w prawie lokalnym regulującym sprzedaż 
napojów alkoholowych.

 „Niezależnie od powyższego, wspólne dzia-
łania Urzędu Miasta Krakowa, Policji i Straży 

Miejskiej doprowadziły do wzmożonych kontro-
li punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
(przede wszystkim całodobowych sklepów al-
koholowych), na działalność których wpływały 
skargi i interwencje mieszkańców. Funkcjona-
riusze Policji i Straży Miejskiej a także pracow-
nicy Urzędu Miasta Krakowa, kontrolując sklepy 
prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych 
ujawniają naruszenia prawa w tym zakresie, co 
stanowi następnie podstawę do prowadzenia 
postępowań o cofnięcie wydanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych.”

Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego 

Rady Dzielnicy XII

się do tego zadania zwiedzaliśmy wystawę in-
teraktywną w muzeum UJ Collegium Maius 
„Wszystko… jest liczbą”. Celem wystawy jest 
popularyzowanie matematyki i ukazanie, że 
matematyka towarzyszy nam we wszystkich 
aspektach naszego życia. Mieliśmy możliwość 
poprzez eksperyment zrozumieć twierdzenia 
Pitagorasa, wyjaśnić, co to jest trójkąt Pascala 
i trójkąt Sierpińskiego, czym są fraktale, a czym 
grafy. Jednak najbardziej zaangażowało nas 
ułożenie sześcianu z różnokształtnych klocków, 

w którym są tylko dwa rozwiązania, nam udało 
się znaleźć jedno. Wizyta w muzeum miała nas 
zapoznać z zasadami budowania eksponatów 
interaktywnych, więc były również warsztaty po-
prowadzone przez dr Macieja Kluzę.

Wystawa w naszej szkole odbyła się 10 
maja 2016 r., była w całości zaprojektowana                                        
i przygotowana przez uczniów III E, którzy pra-
cując w kilkuosobowych zespołach tworzą: gry 
i plakaty interaktywne „Nanodetektyw dosko-
nały”, „Nanolabirynt”, „Rozmiar ma znaczenie”, 

„Nanotablica”, „Przeciwdeszczowe technologie”, 
„Naukowiec – kto to?” Jeden z naszych ekspona-
tów pojedzie na wystawę do Muzeum UJ Colle-
gium Maius, która będzie dostępna dla zwiedza-
jących od 18 maja 2016 r.

Uczniowie klasy III E Gimnazjum nr 32 
w Krakowie

opiekun projektu: Danuta Żuchowska
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Wykaz spraw zrealizowanych ze środków Rady Dzielnicy XII w roku 2015
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W zadaniach  Szkoły Podstawowej Nr 117 oraz w zadaniach Podgórskej Biblioteki Publicznej wykazano zadania zrealizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego: SP 117 kwota 33 800 zł,  a w Podgórskiej Bibliotece Publicznej kwota Publicznej kwota 52 000 zł.

Na tym zakończono sprawozdanie Zarządu.         
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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
 
 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
 
 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
 Jadłodajnia DoMati 

ul. Rydygiera 31

Spis treści
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Dyżury przedstawicieli Straży Miejskiej będą w każdą pierwszą 
środę miesiąca od 17.00 do 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XII.

Już teraz pragniemy w imieniu organizatorów: Rady Dzielnicy XII, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz Domu Kultury „Podgórze”- filii Dwór 
Czeczów zaprosić Państwa na XXIII już Dni Bieżanowa. Odbędą się one 22 maja przy SP nr 124. 

Wiadomości dla mieszkańców
Dzięki staraniom radnych miasta Krakowa 

i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w budżecie 
miasta Krakowa na rok 2016 oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej zostały zarezerwowane 
środki finansowe na realizację wielu zadań in-
westycyjnych ważnych dla mieszkańców:

1. Budowa przedszkola przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20 
(ogłoszony przetarg na wykonawcę).

2. Modernizacja boisk sportowych przy Szko-
le Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego.

3. Modernizacja boisk sportowych przy Szko-
le Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29, ul. 
Aleksandry.

4. Budowa boiska treningowego dla Klubu 
Sportowego Kolejarz-Prokocim w Parku im. A. 
i E. Jerzmanowskich (boisko powstanie w miej-
scu placu manewrowego).

5. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na os. 
Kozłówek (lata 2015–2020).

6. Termomodernizacja budynku Szkoły Pod-

stawowej nr 123, ul. Okólna.
7. Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego.
8. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wie-

lickiej (odcinek od ul. Bieżanowskiej do ul. Teligi).
9. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Teligi 

i Ćwiklińskiej.
10. Kontynuacja wykupów terenów pod bu-

dowę I etapu parku Drwinki na os. Kozłówek.
11. Kontynuacja wykupów terenów pod bu-

dowę kolejnego fragmentu parku Aleksandry.
12. Modernizacja Parku im. Erazma i Anny 

Jerzmanowskich (rozpoczęcie prac przeciąga się 
ze względów formalnych - zmiana wykonawcy. 
Prace rozpoczną się  jesienią br.).

13. Zagospodarowanie terenu wokół zbiorni-
ka Bagry (ogłoszony przetarg na wykonawcę).

14. Modernizacja przejścia dla pieszych pod 
ul. Wielicką (trwają prace).

15. Rozbudowa ul. Domagały obejmująca 
m.in. wykonanie ulicy o szerokości 7 m wraz 

z chodnikami, ścieżką rowerową,  kanalizacją 
opadową i oświetleniem (kontynuacja).

16. Przebudowa ul. Żabiej oraz wykonanie 
dojazdu do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 4 
(rozpoczęcie rozbudowy wstrzymały protesty 
kilku mieszkańców. Trwają prace nad inną kon-
cepcją).

17. Przebudowa ul. Dygasińskiego od ul. Pro-
stej do ul. Bieżanowskiej (rozpoczęcie w bieżą-
cym roku).

18. Budowa Przedszkola przy LO nr XV - przy-
gotowywana koncepcja. Budowa nowego bu-
dynku przedszkola wiąże się z koniecznością 
likwidacji filii placówki w bloku przy ul. Nad 
Potokiem, w której objęte jest opieką 70 dzieci.

Grażyna Fijałkowska 
radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII 

Bieżanów- Prokocim


