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Spis treści

Miejsca gdzie znajdziesz naszą „Dwunastkę”

Dyżury przedstawicieli Straży Miejskiej będą w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca od 17.00 do 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XII.

Wracam do Państwa po czterech miesiącach 
przerwy spowodowanej tradycyjnie okresem 
przetargowym w mieście na druk naszych gaze-
tek dzielnicowych. W tym roku planujemy wydać 

siedem numerów (kwietniowy, czerwcowy, wa-
kacyjny, wrześniowy, październikowy, listopa-
dowy i grudniowy) Przy najbliższych czterech 
numerach współpracować będziemy dalej 
z Drukarnią Kolejową. Chcemy, by numer, który 
trzymają Państwo w ręku, streścił jak najlepiej 
ostatnie cztery miesiące z życia dzielnicy. Posta-
nowiliśmy też ożywić naszą gazetkę, przez wpro-
wadzenie niewielkich zmian gra� cznych, które – 
mamy nadzieję – bardziej zachęcą do sięgania 
po ,,Dwunastkę”. Przypominamy, że czekamy na 
Państwa artykuły i zachęcamy do współpracy 
z nami.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Redaktor Naczelny ,,Dwunastki”

Tomasz Guzik
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Nowy Prokocim:
  Sklep Rarytas, ul. Ściegien-

nego
  Przychodnia, ul. Teligi 8
  SM Nowy Prokocim, ul. 

Kurczaba 25
  Kościół pw. Miłosierdzia 

Bożego
  Punkt Totolotka, Plac 

Targowy
  Boisko Orlik ul. Jerzmanow-

skiego 4
  Firma MJM, ul. Teligi 34D
  Basen, ul. Kurczaba 29
  KRD Dyliniarnia, ul. Wallen-

roda 55/56
  Sklep spożywczy, ul. Repu-

bliki Korczakowskiej
  Salon fryzjerski, ul. Republiki 

Korczakowskiej 11
Prokocim i Kozłówek:
  Sklep Lewiatan na Rynku 

Prokocimiskim
  SM Na Kozłówce, ul. Spół-

dzielców

  Kaplica OO. Augustianów
  Biblioteka, ul. Spółdzielców
  Przychodnia, ul. Na Ko-

złówce
  Wypożyczalnia DVD Tip Top
  Stowarzyszenie Siemacha, 

ul. Na Kozłówce
Bieżanów:
  Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich EDEN
  Przychodnia, ul. Popiełuszki
  Sklep, ul. Pruszyńskiego
  Sklep, ul. Złocieniowa
  Dwór Czeczów
  Auto Robot System, ul. Mała 

Góra 56
  Market Spar, ul. Drożdżowa 2
  Sklep przy Skwerze 800 lecia 

Bieżanowa
  Zakład fryzjerski, ul. Stacyjna

Nowy Bieżanów:
  Kościół pw. Najświętszej 

Rodziny
  Kiosk na deptaku, ul. Alek-

sandry

  Przychodnia, ul. Heleny
  Kiosk, ul, Mała Góra 16
  Kiosk przy deptaku (obok 

marketu Biedronka) 
  Sklep Markiz, ul. Ćwiklińskiej
  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
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Wydarzyło się...

W przeddzień Sylwestra, w bieżanowskim Sank-
tuarium Najświętszej Rodziny odbył się koncert 
kolęd w wykonaniu Magdaleny Steczkowskiej. 
Organizowała go Fundacja ,,Wygrajmy Siebie”, 
DK „Podgórze”, Rada Dzielnicy XII i Sanktuarium 
Najświętszej Rodziny w Krakowie. Partnerem kon-
certu było Stowarzyszenie ,,Tak Kraków”. Koncert 
miał wymiar charytatywny a zebrane pieniądze 
zasiliły Fundusz Wspierania Inicjatyw Młodzieżo-
wych Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” i działające przy 
para� i Najświętszej Rodziny Oratorium.

Katarzyna Jania 
Koordynator Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” 

ds. akcji społecznych i charytatywnych

Przed Świętami Bożego Narodzenia odbyła się 
już 4. edycja PUCh-u, czyli Podgórskiego Ubiera-
nia Choinki. Tym razem akcja odbyła się przy SP 
nr 41 w Nowym Prokocimiu. Akcję tradycyjnie ob-
sługiwali wolontariusze Młodzieżowego Centrum 
Wolontariatu Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” i miała 
ona wymiar charytatywny. Przybyło kilkaset dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, by wspólnie ubrać cho-
inkę  i odśpiewać kolędę. W sposób szczególny 
organizatorzy: Fundacja ,,Wygrajmy Siebie”, Rada 
Dzielnicy XII i SP nr 41 dziękują naszym dzielnym 
strażakom z JRG 6 za pomoc oraz � rmie Akademia 
Ogrodu z ul. Bieżanowskiej za o� arowanie pięk-
nego drzewka. 

Katarzyna Jania 
Koordynator Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” 

ds. akcji społecznych i charytatywnych

Pod koniec 2016 r. w Wałbrzychu odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Europy Karate Kyokushinkai 
Tezuka Group. W zawodach uczestniczyło około 
500 zawodników z 13 państw.  W kategorii lekki 
kontakt – młodzicy do 40 kg II miejsce zajął Miko-
łaj Wrona. W kategorii do 50 kg również II miejsce – 
Filip Woszczek. Chłopcy są uczniami SP nr 111 
w Bieżanowie. Mikołaj uczęszcza do klasy piątej, 
a Filip do szóstej. Trenują w Wielickim Klubie Kara-
te Oyama pod czujnym okiem senseia Jarosława 
Hebdy 4 dan. Mają już na swoim koncie wiele suk-
cesów. Mikołaj jest tegorocznym wicemistrzem 
Polski Południowej OYAMA PFK w Kumite. 

Marceli Gabryel

Wiesław Markowicz

W przeddzień 
Sylwestra

Nasi młodzi karatecy 
wicemistrzami Europy

Puch 2016

Finał PUCh 2016 – Tomasz Guzik – Prezes Fundacji Wygrajmy Siebie i Rafał Buchelt – 
Dyrektor SP 41 rozdają prezenty

Ubrana choinka - efekt akcji PUCh 2016

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci w dniu 7 lutego 2017 roku naszego 
kolegi śp. Wiesława Markowicza – Zastępcy Prze-
wodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bie-
żanów-Prokocim, Radnego IV, V, VI i VII kadencji. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek 
10 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w kaplicy na 
cmentarzu w Borku Fałęckim, przy ul. Zawiłej. W 
ostatnim pożegnaniu śp. Wiesława Markowicza 

uczestniczyli przedstawiciele wojewody mało-
polskiego, Radni Miasta Krakowa oraz członko-
wie Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim oraz 
licznie zgromadzeni przyjaciele śp. Wiesława. 
W trakcie uroczystości pogrzebowych podkre-
ślono zaangażowanie zmarłego w działalność sa-
morządowo-społeczną oraz  jego poświęcenie na 
rzecz pomocy innym.
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Wydarzyło się...

W styczniu br. w SP nr 41 odbył się Szkolny Kon-
cert Kolęd – kolejna edycja dorocznego wydarzenia, 
które na trwałe zapisane jest w kalendarzu nie tylko 

W piątek 27 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie Rady Dziel-
nicy XII i Klubu Sportowego „Bieżanowianka”. Na scenie zaprezen-
tował się chór z V LO, odbyło się też wręczenie nagród – podzięko-
wań za zasługi dla Klubu.

Bieżanowianka

Seniorzy w Lajkoniku

Koncert pachnący piernikami

Przedszkole nr 87 „Lajkonik” bierze udział w 
projekcie „Szkoła Super Babci i Super Dziadka” 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Klanza. 
Koordynatorem projektu jest dyrektor naszego 
przedszkola mgr Elżbieta Wącław. W ramach 

Szkoły „Super Babcia i Super Dziadek” w Lajko-
niku odbywają się cykliczne spotkania z senio-
rami. Seniorzy włączyli się w akcję Lajkonikowe 
czytanki – przebrani w piękne stroje czytali dzie-
ciom legendy o Krakowie. W grupach młodszych 

odbyły się zajęcia z Super Babcią i Super Dziad-
kiem pt. „Ze spiżarni”. Maluchy przygotowywały 
warzywne sałatki. Seniorzy odwiedzili nasze 
przedszkole także z okazji Andrzejek. Super Bab-
cie wróżyły przedszkolakom z „zaczarowanych” 
nitek włóczki. 

W styczniu odbyło się spotkanie przedszko-
laków z seniorami pod hasłem: „O każdej po-
rze uśmiechaj się seniorze” zorganizowane 
z okazji „Dnia Seniora”. To był bardzo uroczysty                                  
i wyjątkowy dzień. 

Łucja Filipek
Jolanta Dąbek

szkoły, ale też jej absolwentów, przyjaciół i władz 
samorządowych dzielnicy. Organizatorom szcze-
gólnie zależało na tym, aby tegoroczny koncert 

miał charakter wielopokoleniowy. Wystąpili: chór, 
oddział przedszkolny, uczniowie szkoły, absolwen-
ci, rodzice i nauczyciele (wszyscy z SP 41), para� al-
na schola „Perełki” z kościoła Miłosierdzia Bożego 
w Prokocimiu, zuchy z 6 Szczepu ZHP „Brzask”, oraz 
Radni Dzielnicy XII. Ze sceny rozbrzmiewały roz-
maite utwory – większość w tradycyjnej stylistyce, 
a niektóre w nowoczesnym aranżu. Trudno wy-
obrazić sobie kolędowe spotkanie bez pani Barba-
ry Leśniak, umuzykalnionej Radnej Dzielnicy XII. 
Publiczności towarzyszył zapach pierników, które 
smakowały wyjątkowo, podobnie jak wszystkie po-
zostałe ciasta upieczone przez rodziców uczniów SP 
41. To było wspaniałe muzyczne widowisko, jedno-
czące trzy pokolenia na scenie i na widowni.
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Wydarzyło się... Dzień Patrona w SP nr 117 w Prokocimiu

W grudniu 2016 r. w SP nr 117 im. Krakowskiej 
Kongregacji Kupieckiej odbyły się uroczyste ob-
chody Dnia Patrona. Gościem specjalnym tej 
uroczystości był Prezes Krakowskiej Kongregacji 
Kupieckiej – Wiesław Jopek. Centralnym punk-
tem obchodów był turniej wiedzy pt. „Krakowska 
Kongregacja Kupiecka w historii miasta i szkoły”. 
Turniej miał uroczysty charakter i odbył się na sali 
gimnastycznej, gdzie z widowni swoich reprezen-
tantów dopingowali koledzy i koleżanki z klas, 
a życzenia powodzenia przekazał pan Dyrektor 
Artur Pasek. 

Dodatkowo, podczas uroczystości zostały wrę-
czone dyplomy i nagrody w dwóch konkursach 
plastycznych – „Sukiennice i kupcy” oraz na od-
wzorowanie logo szkoły. 

                                                                    
                                                                  Izabela Orlińska

W lutym w SP 41 odbył się Pierwszy Europejski 
Speed-ball Camp. Stolicę Małopolski odwiedzili nie 
tylko speed-balliści z całej Polski, ale też Europy. 
Uczestnicy Campu doskonalili swoje umiejętności 
pod okiem Francuzów – najlepszych zawodników 

Dzielnica XII speed-ballową stolicą Europy!

Zima Młodych Artystów

Zima Młodych Artystów to sześciodniowy projekt 
edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży, 
mający formułę warsztatów artystycznych o pro� -
lach: wokalnym, tanecznym, plastycznym i aktor-
skim. Autorkami pomysłu są  Luiza Bernatowicz 
i Barbara Leśniak – nauczycielki, których pasją jest 
umuzykalnianie młodzieży oraz organizowanie cy-
klicznych imprez lokalnych. Pierwsza edycja warsz-
tatów odbyła się w 2012 r. Edycja ta skupiła sporą 

i trenerów w Europie. Było to pierwsze tej skali speed-
-ballowe wydarzenie w Europie. Dzielnicę XII, śmiało 
można nazwać w tej dziedzinie pionierem! Organiza-
torami Campu było Stowarzyszenie Speed-ball Pol-
ska, Fundacja ,,Wygrajmy Siebie” i SP nr 41. 

Przemysław Wolan
Prezes Stowarzyszenia

 Speed-ball Polska

grupę dzieci i młodzieży chcącej kreatywnie spędzić 
wolny czas ferii zimowych i uwieńczona została 
wspólnym występem scenicznym, co od tej pory 
stało się tradycją. Warsztaty spotkały się z bardzo 
ciepłym przyjęciem całego środowiska lokalnego. 
Po dwóch latach, formuła warsztatów wzbogacona 
została o Lato Młodych Artystów.

W lutym br. odbyła się piąta edycja zimowej od-
słony imprezy (tym razem przy Sanktuarium Naj-

świętszej Rodziny) i uwieńczona została wspaniałym 
scenicznym spektaklem muzycznym. Ku uciesze 
dzieci i młodzieży zapowiedziano już Lato!

               
Barbara Leśniak

Radna Dzielnicy XII
pomysłodawczyni warsztatów
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Dla społeczności XV LO w Krakowie tegoroczna wiosna to wiele cieka-
wych imprez.

13 marca odbyło się podsumowanie, organizowanego przez szkołę i Wy-
dawnictwo Astra, konkursu historycznego „Z Tudorami za pan brat – władcy 
z dynastii Tudorów” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Mało-
polski. Spotkanie laureatów z Krakowa i całej Małopolski oraz pozaregulamino-
wych uczestników z Warszawy uświetnił wykład pani dr Katarzyny Kuras z UJ.

21 marca odbył się 29. Szkolny Festiwal Artystyczny. Uczniowie zaprezen-
towali swe umiejętności taneczne, muzyczne i fotogra� czne oraz talenty pla-
styczne i aktorskie. Po raz pierwszy również zorganizowano konkurs fotogra-
� czny dla gimnazjalistów, których prace przedstawiono szerszej publiczności.

4 kwietnia odbył się Dzień Erasmusa połączony z Dniem Otwartym dla 
gimnazjalistów. Obecnie w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ 
„Edukacja obywatelska w szkołach średnich” szkoła gości uczniów i nauczy-
cieli z Węgier, Niemiec, Turcji i Hiszpanii.

Magdalena Loska
XV LO w Krakowie

Radosna wiosna w „Piętnastce”

Film o Dzielnicy XII

Powitanie Wiosny w Przedszkolu Wróbelka Elemelka

Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII jako grupa 
projektowa Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”, Domu 
Kultury ,,Podgórze” i Rady Dzielnicy XII  utworzy-
ła krótkometrażowy � lm o naszej dzielnicy. Praca 
nad � lmem trwała ponad 4 miesiące a efekt pracy 
został zaprezentowany w czasie marcowej sesji 
Rady Dzielnicy XII. Filmik ma promować naszą 
dzielnicę, szczególnie z punktu widzenia mło-
dzieży i ukazywać miejsca spotkań i spacerów 
nastolatków. Film można znaleźć w Internecie na 
stronie dzielnicy i Fundacji.

Anna Rapacz
Przewodnicząca MRD XII

„Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło lecą i świer-
goczą głośno i wesoło...” słowami tejże piosenki 
dzieci z Przedszkola nr 49 „Wróbelka Elemelka” 
przywitały Panią Wiosnę, która zawitała w dniu 
swego święta – 21 marca. Dzieci z najstarszej gru-
py przygotowały przedstawienie „Witaj wiosen-
ko”, na które zaprosili wszystkich przedszkolaków 

Wydarzyło się...

i pracowników przedszkola. W zabawnych, ko-
lorowych strojach i z wesołą piosenką na ustach 
powitaliśmy Panią Wiosnę. W tym roku inaczej 
niż zwykle pożegnaliśmy Marzannę. Marzanna 
zrobiona przez nas z owoców i warzyw wspaniale 
smakowała i dostarczyła nam wielu cennych wi-
tamin. Mamy nadzieję, że wiosna nas usłyszała 

i zagości u nas na dobre, zazieleni łąki, drzewa 
i trawy. Na zakończenie przy akompaniamencie 
piosenek wyruszyliśmy do ogrodu przedszkolne-
go poszukując pierwszych oznak wiosny.

Jolanta Brózda, Iwona Galia
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Kilka lat temu, z inicjatywy Komendy Wojewódz-
kiej Policji, uruchomiony został w Krakowie projekt 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Jego ce-
lem była zmiana podejścia do genezy negatyw-
nych zjawisk, ich mechanizmów oraz możliwości 
rozwiązywania problemów. Dotyczył on niepożą-
danych zjawisk, występujących na jakimś terenie, 
mających związek z szeroko pojętym bezpieczeń-
stwem. Wskazywał najważniejsze problemy, któ-

 Szkoła Podstawowa nr 111                                                                                  
liderem projektu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”

Dzielnicowy konkurs dla uczniów gimnazjum 
„Spacerkiem po Krakowie”

Wiosna w parku Aleksandry

14 marca w budynku ZSO nr 15 odbył się 
międzyszkolny konkurs dla uczniów gimnazjów 
z Dzielnicy XII „Spacerkiem po Krakowie”. W tym 
roku bibliogra� a konkursowa dotyczyła związ-
ków z Krakowem dwu Naczelników: Tadeusza Ko-
ściuszki i Józefa Piłsudskiego. Nad merytoryczną 
stroną konkursu czuwała Agnieszka Cyran – na-
uczycielka historii w ZSO nr 15. W konkursie wzię-
ło udział dziewięć drużyn z Gimnazjum nr 29, 30, 
32 i 33. W jury zasiadali: radny Dzielnicy XII Janusz 
Zadwórny, wicedyrektor ZSO nr 15 Jacek Dziad-

W pierwszy dzień wiosny dzieci z Przedszkola nr 176 z przed-
stawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej oraz z przedstawicielem 
Rady Dzielnicy XII zawiesiły w parku Aleksandry kilkanaście bu-
dek lęgowych dla ptaków. Przedszkolaki z zainteresowaniem 
wysłuchały zagadnień związanych z montażem budek oraz 
opowieści o ich przyszłych lokatorach. Dzieci aktywnie uczest-
niczyły w zajęciach – wybierały drzewa, na których zawisły nowe 
„domki” dla ptaków. Ponadto otrzymały jedną budkę lęgową do 
powieszenia na terenie ogródka przedszkolnego. Zobowiązały 
się obserwować, kto tam zamieszka oraz przedstawić swoje ob-
serwacje w formie rysunku. 

Wydarzyło się...

dejmowanych działań dotyczących np. bezpiecz-
nego dojścia do szkoły od strony ul. Bieżanowskiej:

• przesuniecie przejścia dla pieszych,
• zamontowanie barierek oddzielających 

chodnik od jezdni,
• przesunięcie znaków drogowych w bar-

dziej widoczne miejsca,
• przycięcie koron drzew ograniczających 

widoczność,
• zwiększenie częstotliwości kontrolowania 

prędkości pojazdów poruszających się uli-
cą Bieżanowską.

Uzyskaliśmy przedłużenie certy� katu do roku 
2016, a więc zgodę na dalsze używanie tytułu 
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Zgodnie z regu-
laminem certy� kat może być odnawiany tylko raz. 
Kolejnym etapem jest możliwość uzyskania tytułu 
Lider Projektu – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. 
W związku z tym przygotowaliśmy sprawozdanie 
z dotychczasowych przedsięwzięć, zintegrowany 
plan działań na rok kolejny oraz opinie przedstawi-
cieli instytucji, z którymi współpracujemy.

Zespół certy� kujący działający przy Wydziale 
Prewencji KWP po sprawdzeniu dokumentacji 
i stanu realizacji zaplanowanych działań zareko-
mendował przyznanie SP 111 jako jednej z pierw-
szych szkół podstawowych tytułu Lider Projektu – 
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

Uroczyste wręczenie certy� katu odbyło się na 
terenie szkoły 2 marca 2017 roku.

rych rozwiązanie miałoby pozytywny i konkretny 
wpływ na poczucie bezpieczeństwa.  Za niezwykle 
ważne – a wręcz kluczowe – uznano zaangażowa-
nie i wspólne działanie wielu partnerów.

 SP 111 należała do grupy ośmiu szkół pod-
stawowych zakwali� kowanych w 2007 roku do 
pilotażowej realizacji projektu Bezpieczna Szkoła 
Podstawowa, realizowanego właśnie w ramach 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 

VI Komisariat Policji zarekomendował więc 
SP 111, podkreślając bardzo dobrze układającą 
się współpracę, szczególnie w dziedzinie pro-
� laktyki, jak również doceniając dotychczaso-
we działania naszej szkoły w kwestiach szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. Podjęcie – przy 
współpracy z partnerami – działań prowadzą-
cych do rozwiązania szeregu problemów (w tym 
w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym 
i technicznym) zaowocowało przyznaniem nam 
3 czerwca 2009 roku certy� katu Szkoła Promująca 
Bezpieczeństwo. Zostało to poprzedzone audy-
tem w dniach 22 kwietnia – 25 maja, dokonanym 
przez specjalistów z Wydziału Prewencji KWP 
w Krakowie i Wydziału Prewencji KMP  w Krako-
wie. Ocena naszych działań została dokonana 
w sposób punktowy. Razem z dwiema innymi 
szkołami uzyskaliśmy najwyższą notę wśród 
wszystkich ocenianych szkół podstawowych. 
13 kwietnia 2011 roku szkoła złożyła wniosek 
o przedłużenie certy� katu, wskazując efekty po-

kowiec oraz nauczyciele: Beata Stolicka i Beata 
Pławecka-Sowiźrał. Decyzją jury pierwsze miejsce 
zdobyły ex aequo: drużyna z Gimnazjum nr 33 i 32. 

Wielkie gratulacje należą się laureatom kon-
kursu, a wszystkim uczestnikom podziękowania 
za przygotowanie się do konkursowych zmagań. 
Dziękujemy także nauczycielom historii ze wszyst-
kich wymienionych szkół za opiekę nad uczniami.

Beata Stolicka
nauczyciel ZSO nr 15
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dzieci z Nowego Prokocimia. Stowarzysze-
nie Nowy Prokocim „Przyjaciele” postano-
wiło osiem lat temu wśród mieszkańców 
osiedla popularyzować „królewską grę” 
jaką niewątpliwie są szachy. Startując 
w 2010 r. z realizacją naszego pomysłu, zor-
ganizowaliśmy wtedy nieśmiało I Turniej 
Szachowy „Prokocimski Szach Mat ”. Orga-
nizacja turnieju okazała się dobrym po-
mysłem więc kontynuujemy go jak widać 
z powodzeniem. Cztery lata temu po-
stanowiliśmy jeszcze bardziej wzmocnić 
i ugruntować nasz pomysł więc wprowa-
dziliśmy w porozumieniu z Przedszkolem Samo-
rządowym nr. 150 oraz Szkołami Podstawowymi 
nr. 41 i 117 nasz program „Nauka gry w szachy 
dla dzieci” co również spotkało się z dobrym i po-
zytywnym przyjęciem przez szkoły, przedszkole, 
rodziców oraz wychowawców. Program „Nauka 
gry w szachy dla dzieci” od początku jest w cało-
ści � nansowany ze środków Stowarzyszenia Nowy 
Prokocim „Przyjaciele”.

VIII TURNIEJ SZACHOWY
„Prokocimski Szach Mat 2017”

Wydarzyło się...

Na zakończenie turniej podsumował oraz po-
dziękował wszystkim uczestnikom za udział Pre-
zes Socha oraz zaprosił na kolejny IX Turniej Sza-
chowy „Prokocimski Szach Mat 2018”.

Mieczysław Lasota
 www.stowarzyszenie-przyjaciele.org

W Klubie Kultury „Zachęta „ Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Nowy Prokocim” 19 marca odbył się VIII 
Turniej Szachowy „Prokocimski Szach Mat 2017”. 
Organizatorami Turnieju podobnie jak w latach 
ubiegłych  było Stowarzyszenie Nowy Prokocim 
„Przyjaciele” oraz S. M. „Nowy Prokocim”. Zawod-
ników, kibiców oraz zaproszonych gości przywitał 
w imieniu organizatorów wiceprezes S.M. Nowy 
Prokocim Bogdan Piaszczyński. Turniej o� cjalnie 
otworzył prezes Stowarzyszenia Nowy Prokocim 
„Przyjaciele” Mieczysław Lasota. Do tegorocznego 
turnieju przystąpiło ogółem 74 zawodników: 20 
zawodników w grupie „A” rocznik 2000 i młodsi, 
oraz 54 zawodników w grupie „B” – rocznik 2007 
i młodsi. Turniej był rozgrywany w systemie szwaj-
carskim, czas na rozegranie partii przez jednego 
zawodnika wynosił 15 minut, dystans 7 rund. O ko-
lejności miejsc decydowała ilość zdobytych punk-
tów. Sędzią Głównym turnieju był pan Stanisław 
Cichorz – Sędzia Międzynarodowy KI.FIDE. Do te-
gorocznego Turnieju przystąpili zawodnicy którzy  
reprezentowali  szkoły podstawowe nr 24, 25, 41, 54, 
62, 117, 123, 148, Gimnazjum – 32, MKS MOS Wie-
liczka, MAT Myślenice, Przedszkole Samorządowe 
–150 oraz Sekcja Szachowa Klubu Kultury „Zachęta. 
Podczas trwania turnieju odwiedzili nas – Poseł na 
Sejm R.P, Prezydent Miasta Krakowa w latach 1992-
1998 Józef Lassota, Prezes Małopolskiego Związku 
Szachowego Jan Kusina, oraz Przewodniczący Rady 
i Zarządu Dzielnicy XII Zbigniew Kożuch. 

Końcowa klasy� kacja:
Puchary oraz nagrody od Zarządu S. M. Nowy 

Prokocim wręczali: Prezes Zbigniew Socha oraz  
wiceprezes Bogdan Piaszczyński. Puchary oraz 
nagrody od Stowarzyszenia Nowy Prokocim 
„Przyjaciele” wręczali Mieczysław Lasota, Marek 
Lelo, Renata Samek, Zbigniew Mierzwa, Barbara 
Ślizowska Konopka oraz Małgorzata Lasota.
W kategorii A   1 miejsce – Piwowarczyk 
 Bartłomiej – MAT Myślenice
                               2 miejsce – Cichoń Jakub – 
 Szkoła Podstawowa - 123 
                               3 miejsce – Żuwała Marek – 
 Gimnazjum nr 32
                               4 miejsce – Makucha Jarosław –
 Sz. P 117
W kategorii B    1 miejsce  – Leski Jakub- Sz. P 
 123
                               2 miejsce –Trześniowski Marceli –
 Sz. P- 123
 3 miejsce- Para Agnieszka – 
 MKS MOS Wieliczka 
                               4 miejsce – Palkaj Filip – Sz. P- 62 

Puchar ufundowany przez  Posła na Sejm Józe-
fa Lassotę, Prezydenta Miasta Krakowa w latach 
1992-1998 dla najmłodszego zawodnika turnie-
ju otrzymał Piotr Para reprezentujący  MKS MOS 
Wieliczka. Każdy ze startujących zawodników  
w naszych turniejach zawsze otrzymuje od orga-
nizatorów pamiątkowy dyplom potwierdzający 
uczestnictwo oraz dużą czekoladę. Tegoroczny 
turniej potwierdził że nasz projekt „Nauka gry 
w szachy dla dzieci” realizowany od 4 lat w Nowym 
Prokocimiu okazał się dobrym pomysłem gdyż pra-
wie połowa uczestników w tegorocznym turnieju to 
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Sprawy bieżące

W wyniku głoso-
wania nad budżetem 
obywatelskim Edycja 
2016 do realizacji zo-
stało wybrane zada-
nie pod nazwą „Zmia-
na organizacji ruchu 
w rejonie skrzyżo-
wania Ćwiklińskiej–
H e l e n y – B a r b a r y ”. 
Zadanie miało zostać 
zakończone w roku 
2016. Jednostką re-
alizującą ww. zadanie 
był ZIKiT w Krakowie. Niestety w wyniku ogło-
szonych przetargów oferty, które wpłynęły do 
jednostki nie spełniały kryterium � nansowego. 
Ich wartość znacznie przekraczała możliwo-
ści � nansowe, które w budżecie obywatelskim 
zarezerwowano na ten cel. Zarezerwowano 
120 000,00 zł, a każda oferta to przeszło 250 000,00 
zł. Jednostka realizująca ogłosiła drugi przetarg, 
jednak nie wpłynęła żadna oferta. Wobec tego 
środki � nansowe zostały przeznaczone na inne 
zadanie. Mając na względzie słuszne postulaty 
mieszkańców przedstawiciele Rady Dzielnicy 
XII, wnioskowali do Prezydenta Miasta Krakowa, 
aby ww. zadanie znalazło swoje odzwierciedlenie 
w budżecie miasta Krakowa, i aby wykonać „wła-
ściwe” skrzyżowania. „Właściwe” tzn. przebudo-
wać całe skrzyżowanie, a nie tylko zmienić orga-
nizację ruchu wraz z naniesieniem elementów 
– tak jak to było przewidziane w budżecie oby-
watelskim. Prezydent przychylił się do wniosków 
rady i w latach 2017–2019 zapewnił � nansowanie 
na przebudowę całości skrzyżowania. Obecnie 

Kolejny raz wstali z kanapy…
i marszem przypomnieli o Żołnierzach Niezłomnych

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu 
Ćwiklińskiej–Heleny–Barbary

Fotogaleria z prac 
remontowych Dzielnicy XII 

1. Parking przy ul. Mała Góra 16 
2. Remont ul. Korepty 
3. Miejsca postojowe 

przy ul. Duża Góra

2

klas wojskowych  i bezpieczeństwa publicznego. 
Uformowani w szyk udali się przed ołtarz, przy 
którym sprawowana była Msza Święta w intencji 
Żołnierzy Niezłomnych. Podczas liturgii homilię 
wygłosił metropolita krakowski abp Marek Jędra-
szewski, mówiąc o dziedzictwie, które zobowią-
zuje. Nie brakło w niej odwołań do wartości: Bóg, 
Honor, Ojczyzna ani przywołań strażników tych 
wartości tj. Św. Stanisława czy Królowej Jadwigi 
i współczesnych w osobach Żołnierzy Niezłom-
nych. Spośród nich wymienieni zostali min. gen. 
Emil Fieldorf „Nil”, Danuta Siedzikówna „Inka”, ta, 
która zaimponowała młodym , bo „zachowała się, 
jak trzeba”.

Losy i groby żołnierzy wyklętych – jak stwier-
dził metropolita krakowski – oskarżają swoich 

prześladowców. Jest to zatem czas na przeba-
czenie i zobowiązanie do podjęcia historycznego 
dziedzictwa.  

Po liturgii Mszy Świętej młodzież z transpa-
rentami i portretami Żołnierzy Niezłomnych                                   
a krakowianie z � agami ustawili się i marsz ruszył 
najpierw ulicą Grodzką, potem wzdłuż Rynku 
Głównego, Szewską, ulicą Podwale i Piłsudskiego, 
obok Błoń do Parku Jordana. Tam wszyscy uczest-
niczyliśmy w apelu poległych prowadzonym 
przez Kompanię Reprezentacyjną 5. Batalionu 
Dowodzenia im gen. broni Stanisława  Hallera do-
wodzoną przez kpt. Krzysztofa Rybickiego.

26 marca 2017 roku na Wawelu zgromadziły 
się rodziny z dziećmi, przedstawiciela władz i róż-
nych instytucji, mieszkańcy Krakowa a wśród nich 
Kompania Reprezentacyjna z ZSO nr 12 ze sztan-
darem szkoły, sekcja medyczna i przedstawiciele 

1

w ZIKiT trwają prace, które mają za zadanie 
przygotować dokumentację projektową dla 
ronda, które będzie rozwiązaniem docelowym 
i uwzględniającym powstający Park&Ride. Pla-
nowane zakończenie inwestycji to koniec 2018 
roku. 

Zbigniew Kożuch
Przewodniczący Rady Dzielnicy XII

Tomasz Guzik
Radny Dzielnicy XII 

3
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Wiadomości dla mieszkańców

Z prac Rady

świętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie 
na cele Domu Kultury, lata 2017–2018. 

4. Modernizacja boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej nr 117 w Nowym 
Prokocimiu, rok 2017.                                 

5. Modernizacja boisk sportowych przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 15, na 
os. Rżąka, rok 2017.

6. Budowa boiska treningowego dla KS Ko-
lejarz-Prokocim w Parku im. Jerzmanow-
skich,  lata 2017–2018. 

7. Budowa budynku klubowego Centrum 
Zapaśniczego dla KS Bieżanowianka, lata 
2017–2018. 

8. Rozpoczęcie budowy Centrum Sportu 
i Rekreacji na os. Kozłówek, rok 2017. 

9. Termomodernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 61 w Starym Prokocimiu, lata 
2017– 2018. 

10.  Termomodernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 41 w Nowy Prokocimiu, lata 
2017– 2018. 

11. Zagospodarowanie teren wokół Młodzie-
żowego Domu Kultury ul. Na Wrzosach 
w Starym Prokocimiu, rok 2017. 

12. Przebudowa al. Dygasińskiego na odcin-
ku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej, lata 
2017–2018. 

Dobre wiadomości dla mieszkańców 
XII Bieżanów-Prokocim

W ostatnich trzech miesiącach odbyły się  trzy 
sesje Rady Dzielnicy XII.

17 stycznia 2017 r. na XXX sesji podjęto nastę-
pujące uchwały; Druk nr 1-9 , oraz 15 to projekty 
Komisji Zdrowia dotyczące najmu lokali socjal-
nych. Druk nr 10 to projekt Komisji Architektury  
dotyczący ustanowienia trwałego zarządu przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nad terenem 
ogródka jordanowskiego przy ul. Alberta Schwe-
ittzera  w Krakowie. Druk nr 11 dotyczy przystą-
pienia Dzielnicy XII do Budżetu Obywatelskiego w 
roku 2018 z przeznaczeniem na ten cel środków 
w wysokości 130 000 złotych. Druk nr 12 wprowa-
dza korektę rozdysponowania środków wydzielo-
nych do dyspozycji RD w roku 2017. Druk nr 13 to 
projekt Zarządu skierowany do Prezydenta Miasta 
Krakowa, celem wprowadzenia do wieloletniego 
planu inwestycyjnego w latach 2017-2018 budo-
wy chodnika w ulicy Kurczaba-Boczna. Druk nr 14 
dotyczy montażu progów zwalniających na ul. 
Sucharskiego i Stępnia.

14 lutego 2017r. na XXXI sesji podjęto następu-
jące uchwały; Druk 1-4 to  projekty Komisji Zdro-
wia dotyczące najmu lokali socjalnych. Druk nr 5 
to pozytywne zaopiniowanie lokalizacji Inwesty-
cji Porządku Publicznego pn. Budowa Budynku 
Zaplecza Sportowego dla  KS Bieżanowianka przy 

ul. Lipowskiego 5. Druk nr 6 to projekt Komisji 
Edukacji w sprawie korekty w rozdysponowaniu 
środków przeznaczonych dla szkół, przedszkoli 
i żłobków. Druk nr 7 dotyczy montażu progów 
zwalniających na ulicy Czeczów – oś. Złocień.

14 marca 2017r. na XXXII sesji podjęto na-
stępujące uchwały; Druk nr 1 to wstąpienie 
w skład Rady Dz.XII p Filipa Frączka. Druk nr 2 to 
rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego p. Janusza Zadwór-
nego. Druk nr 3 to wybór nowego członka Za-
rządu, którym został p. Janusz Zadwórny. Druk 
nr 4 to rezygnacja z członkostwa w Zarządzie p. 
Kingi Witkowskiej. Druk nr 5 dot wyboru p. Kingi 
Witkowskiej na stanowisko zastępcy przewodni-
czącego Rady Dz.XII. Druk nr 6-14 to projekt Ko-
misji Zdrowia dotyczący najmu lokali socjalnych. 
Druk nr 15 to projekt przejęcia trwałego zarządu  
przez ZZM nad ogródkiem jordanowskim położo-
nym przy ul. Lilii Wenedy. Druk nr 16 to również 
oddanie w trwały zarząd ZZM terenu położone-
go przy ul.Kurczaba i Teligi. Druk nr 17 to opinia 
RD w sprawie najmu części dachu  ZZS nr11 dla 
stacji bazowej telefonii komórkowej. Druk nr 18 
to projekt Zarządu wnioskujący o sporządzenie 
przez ZZM projektu – koncepcji  Parku Aleksandry 
Północ – Południe. Druk 19 i 20 dot. warunków 

zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn 
„Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-
-usługowego” przy ul. Republiki Korczakowskiej. 
Zaopiniowano negatywnie. Druk nr 21 dotyczy 
korekty rozdysponowania środków przeznaczo-
nych na remonty szkół, ochronę zdrowia i współ-
pracę z organizacjami pozarządowymi. Druk nr 
22 dotyczy zmian w składzie osobowym Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego. Druk nr 23 dotyczy 
zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska. 
Druk nr 24 to wniosek do Prezydenta MK o pod-
jęcie działań zapewniających dojście do Pomnika 
na Wzgórzu Kaim, oraz wpisanie Wzgórza na listę 
obiektów historycznych. Druk nr 25 to projekt Za-
rządu skierowany do Prezydenta MK w sprawie 
budowy chodnika przy ul. Kurczaba. Druk nr 26 to 
korekta środków wydzielonych dla szkół, przed-
szkoli i placówek oświaty. Druk nr 27 dotyczy 
propozycji zmian w statucie dzielnic. Druk 28 dot. 
zmian w organizacji ruchu na ul. Stattlera. 
 

     
     
 Elżbieta Matykiewicz 

Radna Dzielnicy XII

13. Kontynuacja rozbudowy ul. Domagały na 
os. Złocień, lata 2017–2018. 

14. Przebudowa ul. Żabiej oraz wykonanie 
dojazdu do Zespołu Szkół Integracyjnych 
nr 4, lata 2017–2018. 

15. Uzyskanie pozwoleń oraz rozpoczęcie 
przebudowy ul. Bieżanowskiej na odcinku 
od ul. Jerzmanowskiego do ul. Ściegien-
nego, rok 2017. 

16. Kontynuacja wykupów terenów na cele 
budowy parku Drwinki na os. Kozłówek, 
rok 2017. 

17. Modernizacja Parku im. Erazma i Anny 
Jerzmanowskich, lata 2017–2018. 

18. Zagospodarowanie wschodniego brzegu 
Bagrów na cele rekreacyjne i sportowe, 
lata 2017–2018. 

19. Budowa parkingu w systemie ,,parkuj 
i jedź” przy pętli tramwajowej w Nowym 
Bieżanowie, rok 2017. 

20. Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny, lata 
2017–2018.

Grażyna Fijałkowska
Radna miasta Krakowa i Dzielnicy 

XII Bieżanów-Prokocim 

Dzięki staraniom radnych miasta Krakowa 
i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w budżecie 
miasta Krakowa na rok 2017 oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej zostały zarezerwowane 
środki � nansowe na realizację wielu zadań inwe-
stycyjnych ważnych dla mieszkańców: 

1. Zakończenie budowy przedszkola przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 
na os. Rżąka, rok 2017. 

2. Budowa przedszkola przy al. Dygasińskie-
go w Starym Prokocimiu, lata 2017–2018. 

3. Adaptacja budynku przy kościele pw. Naj-
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AAAEEERRROOOBBBIIIKKK   
poniedziałek i czwartek 

 - 19:00-20:30 
   

BBBAAALLLEEETTT   DDDLLLAAA   DDDZZZIIIEEECCCIII   
gr. 4,5 - 6 lat – piątek - 17:00-18:00 

gr. 7+ -  piątek – 16:00-17:00 
   

   GGGIIIMMMNNNAAASSSTTTYYYKKKAAA   NNNAAA   „„„WWWEEESSSOOOŁŁŁOOO”””   
dddlllaaa   dddzzziiieeeccciii   444   ---   666   lllaaattt 

czwartek – I gr. 16:30- 17:15, 
II gr.- 17:30-18:15 

   
      GGGIIIMMMNNNAAASSSTTTYYYKKKAAA   

OOOGGGÓÓÓLLLNNNOOORRROOOZZZWWWOOOJJJOOOWWWAAA   
DDDLLLAAA   DDDOOORRROOOSSSŁŁŁYYYCCCHHH 

poniedziałek – 20:40-21:40   
   

JJJĘĘĘZZZYYYKKK   AAANNNGGGIIIEEELLLSSSKKKIII  
Gr. I- dzieci 10-11 lat- 15:30- 17:00  

Gr. II- dzieci 9 lat: wtorek- 17:00-18:30 
Gr. III- dzieci 9- 10 lat: środa- 17:30-19:30 
Gr. IV- grupa dorosłych poziom średnioz.- 

poniedziałek - 17:30-19:00 
Istnieje możliwość utworzenia innych grup 

wiekowych  
i na różnym poziomie zaawansowania. 

 
JJJĘĘĘZZZYYYKKK   NNNIIIEEEMMMIIIEEECCCKKKIII   

Gr. dorosłych poziom początkujący - 
poniedziałek - 18:00-19:30 

   
   

PPPLLLAAASSSTTTYYYKKKAAA   DDDLLLAAA   DDDZZZIIIEEECCCIII   
gr. 4-6 lat wtorek: 16:00-17:00  

gr. 7+ wtorek: 17:00-18:30 
 
 

SSSZZZAAACCCHHHYYY   DDDLLLAAA   JJJUUUNNNIIIOOORRRÓÓÓWWW 
poniedziałek - 18:00-19:00 

 

   
   
   
  
   
   
   
   
   
   

JJJIIIUUU---JJJIIITTTSSSUUU     
 poniedziałek i czwartek 

gr. początkująca – 16:45-17:45 
gr. zaawansowana – 17:45 – 18:45 

UWAGA: Dla grupy zaawansowanej 1 raz         
w  każdym miesiącu bezpłatne wyjście na basen! 

   
NNNAAAUUUKKKAAA   GGGRRRYYY   NNNAAA   GGGIIITTTAAARRRZZZEEE   

KKKLLLAAASSSYYYCCCZZZNNNEEEJJJ   
zajęcia indywidualne (środa, czwartek, piątek), 

termin ustalany  
z instruktorem 

      
NNNAAAUUUKKKAAA   GGGRRRYYY   NNNAAA   KKKEEEYYYBBBOOOAAARRRDDDZZZIIIEEE   

zzzaaajjjęęęccciiiaaa   www   pppooonnniiieeedddzzziiiaaałłłkkkiii   
zapisy pod nr tel. 609 116 443 

   
OOOŚŚŚRRROOODDDEEEKKK   SSSZZZKKKOOOLLLEEENNNIIIAAA   

KKKIIIEEERRROOOWWWCCCÓÓÓWWW   „„„LLLUUUXXX”””   
informacje i zapisy pod nr tel. 512 120 133 

   
RRROOOBBBOOOTTTYYYKKKAAA 

planowane zajęcia: wtorek 
cykl zajęć = 4 spotkania x 1,5 godz. 

   
   

SSSZZZKKKOOOŁŁŁAAA   TTTAAAŃŃŃCCCAAA   „„„AAASSS”””   
informacje i zapisy pod nr tel. 501 333 362 

   
   

ZZZAAAPPPIIISSSYYY   III   SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁOOOWWWEEE   
IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCJJJEEE 

w Sekretariacie Klubu 
w godz. 14:00-19:00, 
ul. Kurczaba 25,  
tel. 12 652 67 14.    

Wesołego All eluja
Z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkiej Nocy  życzy-
my  Państwu dobrego czasu 
świąt by ten niezwykły i waż-
ny dla chrześcijan okres dawał 
nadzieję na lepsze życie, mobi-
lizował do zmian i rozjaśniał 
mroki śmierci, światłem zmar-

twychwstania.

W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy XII
Oraz Zespołu Redakcyjnego

Tomasz Guzik


