Od redakcji
Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer „Gazety
Lokalnej” w nowej wersji – jako kwartalnik. Niestety wydanie, zaplanowane na marzec, byliśmy zmuszeni przesunąć na maj. Stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze
wyłoniona w przetargu drukarnia praktycznie w ostatniej
chwili odstąpiła od umowy i trzeba było znaleźć nową firmę.
Druga sprawa to materiały do numeru. Sporą część z nich,
z wiadomych przyczyn należało po prostu zaktualizować.
Dlatego przygotowanie gazety do druku wymagało więcej
czasu niż zwykle. Równolegle trwały również ostatnie prace nad uruchomieniem nowej strony Dzielnicy IV. Serwis
będzie dostępny od 1 czerwca pod dotychczasowym adresem: www.dzielnica4.krakow.pl. Stronę i gazetę poddajemy więc Państwa ocenie niemal jednocześnie. Będziemy
wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie.
Z pozdrowieniami,
zespół redakcyjny „Gazety Lokalnej”

DZIEŃ DZIECKA 2012
sobota, 2 czerwca, w godz. 10.00-15.00
obiekty sportowe KS Clepardia
ul. Mackiewicza 14

TURNIEJ PIŁKARSKI
GRY I ZABAWY
DLA NAJMŁODSZYCH

niedziela, 3 czerwca, godz. 14.00
Dworek Białoprądnicki
ul. Papiernicza 2

Górka Narodowa
bliżej Krakowa

(szczegóły na stronie 16.)

SĄ ZMIANY W KOMUNIKACJI!
s. 8 - 9

PIKNIK RODZINNY
ZABAWY Z RYBKĄ MINIMINI

ZAPRASZAMY!

Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały ogłasza

VI KONKURS FOTOGRAFICZNY PORTRET DZIELNICY
Termin składania prac: 31 sierpnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie: 9 września 2012 r.

Regulamin konkursu jest dostępny w biurze Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz na www.dzielnica4.krakow.pl
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GAZETA LOKALNA
DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Przewodniczący
Jakub Kosek
czwartki: 14, 21, 28 czerwca;
w godz. 17.00-18.00
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
wtorki: 5, 19 czerwca;
w godz. 15.30-16.30

OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Zadania adekwatne do budżetu

Małgorzata Wyrwińska-Cieślak
piątki, w godz. 14.00-16.00

Przełom roku to czas podjęcia decyzji dotyczących wydatków Dzielnicy IV na poszczególne prace związane z drogami, chodnikami, ogródkami jordanowskimi (place
zabaw) oraz pozostałymi działaniami leżącymi w jej gestii. Dzięki oszczędnościom
pozostałym z roku 2011, udało się wykonać remont ulicy Makowskiego, o którego wdrożenie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego starała się Rada Dzielnicy IV. W związku
z tym, jako zadania wieloletnie wprowadzono także dwa inne cele: przebudowę ul. Porzeczkowej oraz budowę chodnika przy ul. Radzikowskiego. Szczególnie istotna jest
druga inwestycja, gdyż obecnie mieszkańcy 3-tysięcznego osiedla nie mają możliwości
poruszania się po chodniku, który miał zostać zbudowany już kilkanaście lat temu.
Moim zdaniem, rady dzielnic powinny realizować zadania mniejsze, bardziej adekwatne do możliwości swoich budżetów. Kosztowne budowy ulic czy remonty dróg,
które swoim znaczeniem wykraczają poza dzielnicę, z racji tego, że są to główne drogi
miasta o znaczeniu międzydzielnicowym, a czasem nawet krajowym, powinny być
remontowane ze środków budżetu miasta lub jego jednostek (Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu).
Problem ten dostrzegli także radni, którzy stanęli przed dylematem: obserwować
coraz gorszą sytuację głównych dróg, bezskutecznie walcząc o ich remont, czy przeznaczyć na ten cel środki, kosztem Państwa najbliższego otoczenia. Niełatwą, lecz
wspólną decyzją większości radnych postanowiliśmy przeznaczyć ponad połowę
środków (w kwocie 800 000 zł), będących w dyspozycji Rady Dzielnicy IV na remonty
dróg i chodników, w tym m.in. na remont ul. Wybickiego (na odcinku między ulicą
Łokietka i Stachiewicza) oraz przeznaczając zaoszczędzone środki na remont ul. Gaik.
Przedstawiona Państwu „Lista rankingowa zadań powierzonych na 2012 rok
w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” zapewne nie zostanie
zrealizowana w pełni w bieżącym roku. Dołożę jednak wszelkich starań, aby udało
się ją konsekwentnie wdrażać w możliwie nie zmienionym kształcie, aż do wykonania
ostatniego punktu. Podobnie, jak ma to miejsce z „Listą rankingową zadań dotyczących:
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą oraz modernizacji ogródków jordanowskich i osiedlowych placów zabaw”, która jest sukcesywnie realizowana w zakresie
projektów modernizacyjnych od roku 2007, gdy pełniłem funkcję Przewodniczącego
Komisji Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, rekomendując kształt tej
uchwały.

DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ
W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY

Nowa strona Dzielnicy IV – startujemy 1 czerwca

Członkowie zarządu
poniedziałki, w godz. 17.00-18.00
Mariusz Bembenek
(praworządność i bezpieczeństwo,
informacja i promocja, „Gazeta
Lokalna”)
4, 25 czerwca
Stefan Figiel
(infrastruktura, ochrona środowiska
i zagospodarowanie przestrzenne)
11 czerwca
Joanna Sadowy
(edukacja i kultura, sport, sprawy
społeczne)
18 czerwca

DYŻURY RADNYCH
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Hermina Bulka
piątki, w godz. 14.00-16.00
Ireneusz Lisiak
czwartki, w godz. 16.00-17.00

BIURO RADY

przyjmuje strony w dni powszednie:
• poniedziałki, wtorki, czwartki,
piątki, w godz. 14.00-16.00
• środy, w godz. 14.00-17.00
• w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

RADA i ZARZĄD
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
ul. Białoprądnicka 3
31-221 Kraków
(Zajazd Kościuszkowski)
tel. 12 638 57 52,
tel./fax 12 638 10 12
e-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl
www.dzielnica4.krakow.pl
Najbliższa sesja
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
5 czerwca, wtorek, godz. 17.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3

Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z nową stroną naszej
dzielnicy oraz wyrażeniem swojej opinii na jej temat. Przebudowany serwis
podzielony został na trzy działy: Dzielnica, Rada Dzielnicy i e-Dzielnica. Każdy dział zawiera 12 zakładek, które – mam nadzieję, przyczynią się do poprawy komunikacji i będą stanowić źródło informacji o Dzielnicy IV Prądnik Biały
i działaniach rady.
Dzielnica – dział ten to kompendium wiedzy o Dzielnicy IV Prądnik Biały – począwszy
od jej historii, poprzez informacje o lokalnych instytucjach, skończywszy na studium
i Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Zamieszczona będzie tu także mapa
z oznaczeniami przydatnych lokalizacji oraz wszelkie wszelkie aktualności i wiadomości.
Rada Dzielnicy – tutaj znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat rady. Będą
też zamieszczane materiały z bieżących prac, m.in. protokoły z sesji, uchwały jak również
terminy dyżurów radnych. W tym dziale przeczytają Państwo także o podjętych przez
nas interwencjach, o kompetencjach i budżecie Dzielnicy IV.
e-Dzielnica – tu będzie można się kontaktować z radą, będzie także możliwe zgłaszanie (za pomocą formularza) problemów, z którymi stykają się mieszkańcy Dzielnicy IV.
Tutaj zostaną udostępnione telefony strażników rejonowych i policjantów dzielnicowych.
Oprócz tego można będzie się też dowiedzieć, jak załatwić trudną sprawę (poprzez
kontakt m.in. z Prezydentem i Radą Miasta Krakowa, Posłami i Senatorami). W tym dziale
również: „Gazeta Lokalna”, co napisały media o naszej dzielnicy oraz galeria zdjęć.
Każdy z działów będzie zawierał więcej informacji i dawał szersze możliwości niż
poprzedni serwis. Nie mniej jednak najlepiej samemu zapoznać się z możliwościami
nowej strony dzielnicy, która powstała z myślą o Państwa komforcie i wygodzie.
Zachęcamy również do przesyłania konstruktywnych uwag, a jeśli ktoś z Państwa
zechciałby pomóc w wypełnianiu serwisu ciekawą treścią – serdecznie zapraszamy.

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy IV Prądnik Biały
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XV SESJA
XV sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały odbyła się 13 grudnia 2011 r. Po
przyjęciu zaproponowanego przez przewodniczącego Jakuba Koska porządku
obrad, radni na wniosek Marka Jagockiego oraz przewodniczącego uczcili
minutą ciszy obchodzoną 13 grudnia rocznicę wprowadzenia stanu wojennego oraz wszystkie ofiary stanu wojennego. Jakub Kosek złożył również
gratulacje dla Ireneusza Lisiaka za otrzymanie Krzyża Wolności i Solidarności.
Następnie radni przekazali obecnym na sesji przedstawicielom służb miejskich
interwencje dotyczące porządku i bezpieczeństwa.
Grażyna Zamorska zwróciła uwagę na problem śmieci na Żabińcu oraz
obecność osób bezdomnych, dodatkowo zaśmiecających teren. Jakub Kosek
poprosił o sprawdzenie własności terenu koło szpitala Narutowicza oraz zgłosił
problem z osobami pijącymi alkohol przy ul. Różyckiego, a także brak patroli
w rejonie Krowodrzy Górki.
Andrzej Koluch wskazał na łamanie przepisów ruchu drogowego na
ul. Conrada, parkowanie przy ul. Siemaszki, jak również parkowanie i tym
samym blokowanie ruchu przy ul. Bobrzeckiej. Zwrócił się również z prośbą
o sprawdzenie, kto jest właścicielem zniszczonego budynku przy ul. Fieldorfa
„Nila”. Radny Mieczysław Dzierżak zwrócił uwagę na opuszczoną przyczepę
campingową, stojącą od dłuższego czasu w pobliżu Gimnazjum nr 12.
Brak patroli na osiedlu podczas odbywających się meczów to sprawa,
którą zdaniem Elżbiety Ryby powinna zająć się policja i straż miejska. Natomiast Małgorzata Palimąka poprosiła służby o sprawdzenie dopuszczalności
tonażu samochodów poruszających się ulicą Meiera. Marek Jagocki mówił
o trudnościach ze skontaktowaniem się z dyżurnym numerem telefonu strażników miejskich. Przedstawiciele straży miejskiej i policji zobowiązali się do
rozwiązania w miarę możliwości zgłaszanych problemów.
Podczas XV sesji radni podjęli 11 uchwał.
• Uchwałą nr 176/XV/2011 zaopiniowano pozytywnie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Pachońskiego w zakresie § 13
pkt. 2 Uchwały nr VII/83/07 Rady Miasta Krakowa, dotyczący zasad ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego o brzmieniu: „zakaz lokalizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko według przepisów odrębnych, z wyjątkiem dróg, obiektów i sieci
infrastruktury technicznej”.
• Uchwałą nr 177/XV/2011 zawnioskowano o pozostawienie Gimnazjum
nr 14 przy ul. Czerwieńskiego 16 w dotychczasowej siedzibie, z zachowaniem
struktury organizacyjnej.
• Uchwałą nr 178/XV/2011 radni wnioskowali o wprowadzenie do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa zadania pn. „remont
ul. Makowskiego” w latach 2012-2014, w następujący sposób: w roku
2012 – 560 tys. zł, w roku 2013 – 500 tys. zł, w roku 2014 – 500 tys. zł.
• Uchwałą nr 179/XV/2011 zaopiniowano pozytywnie ustalenie warunków
zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem na działce nr 554 obr. 41 Krowodrza, wraz
z infrastrukturą techniczną na działkach nr 554, 553, 590/5, 590/1, 592/1,
791/1, 791/2 obr. jw. wraz z wjazdem na działkach nr 792/2, 554 obr. jw.
przy ul. Zygmuntowskiej w Krakowie”.
• Uchwałą nr 180/XV/2011 wyrażono negatywną opinię w sprawie
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, z garażem podziemnym,
zagospodarowaniem terenu i zjazdem na działkach nr 386/6, 571/4 obr. 42
Krowodrza przy ul. Proszowickiej w Krakowie”. Zdaniem radnych planowana
inwestycja narusza istniejącą linię zabudowy oraz przyczyni się do wzmożenia
istniejącego paraliżu komunikacyjnego (ślepa uliczka, brak możliwości manewru). Wniosek nie przewiduje także zabezpieczenia inwestycji w przestrzeni
biologicznie czynnej oraz brak w nim informacji o miejscach parkingowych.
• Uchwałą nr 181/XV/2011 zawnioskowano o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonów Bronowice Wschód i Bronowice
Pasternik.
• Uchwałą nr 182/XV/2011 zaopiniowano negatywnie ustalenie warunków
zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych
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mieszkalno-usługowych (do sześciu budynków) z garażami podziemnymi
i naziemnymi miejscami postojowymi oraz drogami wewnętrznymi na działkach nr 236, 237 oraz części działki nr 235 obr. 31 Krowodrza wraz z wjazdem
z działki nr 336/1 obr. j.w. przy ul. Glogera w Krakowie”. Inwestycja zaburza ład
architektoniczny w zakresie ilości kondygnacji, brak również ciągu pieszego
w ul. Glogera. Wskazano też na paraliż komunikacyjny.
Kolejne dwie inwestycje, które negatywnie ocenili radni zaplanowano
przy ul. Żabiniec.
• Uchwałą nr 183/XV/2011 negatywnie zaopiniowano ustalenie warunków
zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej wraz z garażami podziemnymi i naziemnymi, halami
do tenisa ziemnego i squasha na działkach nr 501, części działek nr 502/1,
503/1,656/5, 656/4, 656/3, 656/2, 656/6, 656/1, 499, 619/2, 619/3, 619/4,
619/5, 492/1, 493/2 oraz zjazdami z dz. nr 574 obr. 44 Krowodrza przy
ul. Żabiniec w Krakowie”. Inwestycja ta, zdaniem radnych nie nawiązuje do
sąsiednich budynków, pozbawiona jest cech parametrów istniejącej zabudowy
i infrastruktury drogowej w zakresie inwestycji.
• Uchwałą nr 184/XV/2011 również negatywną opinię uzyskało ustalenie
warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, dojściem i dojazdem na
dz. nr 529/21, 529/20, 529/7, 574, 450/35 obr. 44 Krowodrza przy ul. Żabiniec w Krakowie”. Powody opinii były identyczne jak w przypadku uchwały
nr 183/XV/2011.
Ostatnie uchwały podjęte podczas XV sesji dotyczyły ponownego zawarcia
umów najmu lokali mieszkalnych – tutaj radni wyrazili pozytywną opinię.
• Uchwałą nr 185/XV/2011 dla lokalu mieszkalnego położonego przy
ul. Szczęsnego Felińskiego, wg sprawy nr ML-02.7123.315.2011.BS.
• Uchwałą nr 186/XV/2011 dla lokalu mieszkalnego położonego przy
ul. Szczęsnego Felińskiego, wg sprawy nr ML-02.7123.329.2011.BS.
W ramach omawiania spraw bieżących przewodniczący Jakub Kosek
poinformował o najbliższym spotkaniu z mieszkańcami, a także utworzeniu nowej strony internetowej Dzielnicy IV Prądnik Biały, prosząc radnych
o zapoznanie się z projektem strony. Zaprosił również na uroczysty wieczór wigilijny, który zaplanowano 18 grudnia w Sali Kominkowej Dworku
Białoprądnickiego.

XVI SESJA
XVI sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały odbyła się 17 stycznia.
W ramach spraw bieżących przewodniczący Jakub Kosek oddał głos
przedstawicielom mieszkańców, którzy wypowiedzieli się na temat placu
zabaw i budowy parkingu przy ul. Kluczborskiej 5.
Radna Grażyna Zamorska poruszyła sprawę podpalenia samochodu przy
ul. Żabiniec i zwróciła się do służb mundurowych z prośbą o zwiększenie
liczby patroli w tej okolicy.
Podczas sesji radni podjęli 38 uchwał.
• Uchwałą nr 187/XVI/2012 zawnioskowali o utworzenie parkingu typu
„park and ride” przy pętli Krowodrza Górka oraz o utworzenie tymczasowego
parkingu w miejsce rezerwy terenowej przeznaczonej pod planowaną Trasę
Wolbromską.
• Uchwałą nr 188/XVI/2012 wnioskowano o wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w ulicy Jabłonnej.
• Natomiast Uchwałą nr 189/XVI/2012 – o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kluczborskiej, w kierunku od ul. Krowoderskich Zuchów
do ul. Prądnickiej.
• Uchwałą nr 190/XVI/2012 radni wnioskowali o przeznaczenie środków
z Budżetu Miasta Krakowa na utworzenie smoczego skweru na Krowodrzy
Górce. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że mieszkańcy Krowodrzy Górki nie
posiadają miejsca rekreacyjnego zarówno dla najmłodszych jak i starszych
mieszkańców. Spotykają się jednocześnie z wieloma problemami dotyczącymi
najbliższej okolicy. To m.in. niszczenie terenów zielonych przez samochody
osób dojeżdżających do pętli tramwajowo-autobusowej. Radni podkreślali,
że łamiąc umowę społeczną zawartą podczas budowy z protestującymi
mieszkańcami skierowano na pętlę linie pozamiejskie. Tym samym w ramach
rekompensaty oraz zauważając braki infrastruktury rekreacyjnej powinno
się przeznaczyć środki na realizację smoczego skweru w przedmiotowej
lokalizacji. Lokalizacja ta została już zgłoszona do ZIKiT-u.
• Uchwałą nr 191/XVI/2012 zawnioskowano o przeznaczenie środków
z budżetu miasta na utworzenie psiego wybiegu w parku Kościuszki. Zdaniem radnych, w związku z licznymi prośbami mieszkańców oraz potrzebą
wydzielenia przestrzeni dla psów, oddzielonej od stref aktywności dzieci
i młodzieży, należy utworzyć przedmiotowy wybieg właśnie w tej lokalizacji.
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Park ten obsługuje znaczną część dzielnicy stanowiąc teren rekreacyjny
dla mieszkańców Prądnika Białego Wschód oraz Prądnika Białego Zachód.
• Uchwałą nr 192/XVI/2012 dokonano korekty listy rankingowej zadań
powierzonych na 2012 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników
i oświetlenia.
Lista rankingowa zadań powierzonych na 2012 rok
w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
1. ul. Wybickiego (na odcinku miedzy ul. Stachiewicza, do ul. Łokietka) oraz
ul. Gaik od ul. Łokietka, do wyczerpania środków) – 800 000 zł – postępowanie
przetargowe,
2. Montaż lamp na istniejących słupach przy ul. Śmiałej 8, ul. Szarotki 17,
ul. Stawowej 208,
3. Remont chodnika okalającego pętlę i peronów przystankowych przy ul. Weissa – do 200 000 zł,
4. ul. Imbramowska – częściowy remont chodnika,
5. ul. Radzikowskiego utwardzenie pobocza po północnej stronie ulicy – 6 000 zł,
6. ul. Zdrowa – remont chodnika na odcinku od ul. Białej do przejścia dla
pieszych przy ul. Bobrzeckiej, po parzystej stronie ulicy,
7. ul. Nad Sudołem – remont nawierzchni, etap pierwszy od ul. Wyki do bloku
nr 10, wraz z wjazdem na parking,
8. ul. Chełmońskiego – remont chodnika od ul. Jasnogórskiej do ul. Słotnej,
9. ul. Rusznikarska między przychodnią a ul. Wybickiego,
10. ul. Rydla/Radzikowskiego – remont chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia
dla pieszych,
11. ul. Siemaszki (boczna) – przy bloku 27 wymiana nakładki asfaltowej bez
zatoki manewrowej,
12. ul. Chełmońskiego – remont chodnika od ul. Słotnej do ul. Ojcowskiej,
13. ul. Nad Sudołem – remont nawierzchni etap drugi od bloku nr 10 do bloku
nr 22,
14. ul. Narutowicza – remont nakładki asfaltowej,
15. ul. Opolska – częściowy remont nakładki asfaltowej,
16. ul. Różyckiego – remont nakładki asfaltowej wraz z przeniesieniem zatoki
autobusowej i wyznaczeniem przejścia dla pieszych,
17. ul. Łokietka – remont odcinka od ul. Makowskiego do ul. Batalionu Skała AK,
18. ul. Pachońskiego – remont chodnika przy bloku nr 6, celem przekształcenia
go w parking,
19. ul. Meiera (boczna) – przedłużenie drogi w kierunku bloków 191 i 193
znajdujących się przy al. 29 Listopada,
20. os. Krowodrza Górka – chodnik wewnątrz osiedla prowadzący do Przedszkola
nr 138, od ul. Krowoderskich Zuchów do końca bloku Krowoderskich Zuchów 17.
Radni zadecydowali, by podczas remontów używano wyłącznie krawężników z granitu oraz kostki brukowej, natomiast pozostałości z frezowania
nawierzchni należy wykorzystywać do uzupełnienia dziur, kolein na drogach
szutrowych znajdujących się w dzielnicy (wg wskazań dzielnicy). Ustalono
również, że dalsze doprecyzowanie zadań (nienaruszające postanowień listy)
odbędzie się po objeździe ulic planowanych do remontu, zgodnie z pismem
Zarządu Dzielnicy.
• Uchwałą nr 193/XVI/2012 w sprawie zadań priorytetowych w 2012
roku dokonano następujących zmian:
- część środków z rezerwy celowej w kwocie 25.000 zł przeznaczono na
zadania: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki – utworzenie Klubu Seniora
przy Gimnazjum nr 14 przy ul. Czerwieńskiego 1 – 24 000 zł, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 53 – dofinansowanie obchodów 50-lecia Szkoły
Podstawowej nr 51 – 1 000 zł;
- zmniejszono kwotę o 17 200 zł w ramach kontynuacji zadania:
wykonanie psiego wybiegu w parku Krowoderskim (obecnie kwota ta wynosi 25 200 zł) i przeznaczono na zadania: turnieje sportowe – 2 000 zł,
pielęgnacja terenu zielonego przy KS Clepardia – 5 000 zł, remont parkietu
w Żłobku nr 21 – 10 200 zł.
• w Uchwale nr 90/VII/2011 dokonano następujących zmian:
- rezygnacja z zadania: wykonanie pętli autobusowej na osiedlu Górka
Narodowa Wschód – kwota 100 000 zł i przeznaczono na zadania: sztab
Komendy Miejskiej Policji: sprzęt kwaterunkowy – 1 000 zł, zakup laptopa – 3 000 zł; remont chodnika przy ul. Jaremy na długości ogrodzenia
okalającego przedszkole – 40 000 zł; realizacja projektu ogródka przy
ul. Banacha (montaż urządzeń wg projektu) – 50 000 zł; zakup skanera do
dzielnicy – kwota 3.000 zł,
– malowanie pasów dla pieszych i montaż progów zwalniających –
27 200 zł, zgodnie z kolejnością: wyznaczenie przejścia przez ul. Mackie-
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wicza na wysokości ul. Bałtyckiej, ul. Fieldorfa „Nila” – dołożenie słupków
ograniczających przy istniejącym przejściu dla pieszych, ul. Bobrzeckiej –
montaż progów zwalniających, ul. Różyckiego – wyznaczenie przejścia dla
pieszych, ul. Radzikowskiego – montaż progów zwalniających wyspowych,
ul. Imbramowska – wyznaczenie przejścia dla pieszych, ul. Meiera/Meiera
boczna – wyznaczenie przejścia dla pieszych.
- w uchwale nr 165/XIV/2012 zmieniono zadanie: ul. Krowoderskich
Zuchów – podniesienie przejścia dla pieszych w okolicach restauracji KFC
– 20 000 zł.
• Uchwałą nr 194/XVI/2012 zatwierdzono plan finansowy wydatków
Dzielnicy IV na 2012 r. w kwocie 40 000 zł.
• Uchwałą nr 195/XVI/2012 przeniesiono środki w planie finansowym
w 2012 r. następująco: zdejmuje się z § 4170 pkt.1 (600 zł) i przenosi na
§ 4210 (600 zł).
• Uchwałą nr 196/XVI/2012 wnioskowano o udzielenie zamówienia
publicznego w formie przetargu nieograniczonego na realizację pierwszego
zadania z listy rankingowej prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia wskazanej przez dzielnicę do realizacji. Radni zawnioskowali też, aby:
w opisie przedmiotu zamówienia zawrzeć zapis: przedmiotem zamówienia
jest wykonanie remontu ul. Wybickiego w odcinku drogi od „X” do „Y”, jako
pierwszy etap oraz jako drugi etap remontu ul. Gaik, od odcinka drogi „Z”
do odcinka na który pozwolą środki, które chce przeznaczyć zamawiający;
przyjęto jako kryterium ceny metr kwadratowy remontowanej nawierzchni,
tym samym określając sposób liczenia ceny wg wzoru: cena m² = 800 000/
liczbę m² w ofercie; w ogłoszeniu zawrzeć zapis mówiący o przeznaczonej
szacunkowej kwocie na zamówienie publiczne w wysokości 800 000 zł.
• Uchwałą nr 197/XVI/2012 ponownie zawnioskowano o przywrócenie
linii tramwajowej z Bronowic na Krowodrzę Górkę. Zaproponowano, by
przekierować linię 24 jeżdżącą obecnie na linii Bronowice – Kurdwanów do
pętli Krowodrza Górka. Z prośbą o powyższe zmiany wielokrotnie występowali (osobiście oraz drogą mailową) mieszkańcy. Jest to również związane
z coraz większą liczbą pasażerów korzystających z Dworca Autobusowego
Krowodrza Górka.
• Uchwałą nr 198/XVI/2012, w ramach przyznanych środków w kwocie
455 000 zł ustalono listę rankingową zadań dotyczących: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą oraz modernizacji ogródków jordanowskich
i osiedlowych placów zabaw na 2012 rok (ramka na stronie 4).
• Uchwałą nr 199/XVI/2012 ustalono listę rankingową zadań w zakresie
budowy i przebudowy ulic w 2012 r:
1. ul. Porzeczkowa – projekt przebudowy – 20 000 zł (zgodnie z uchwałą
wnioskującą o wprowadzenie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Krakowa),
2. ul. Radzikowskiego – projekt budowy chodnika po południowej stronie
ulicy, na odcinku ul. Fiszera do wiaduktu – 35 000 zł (zgodnie z uchwałą
wnioskującą do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa),
3. ul. Nad Sudołem – budowa nowych miejsc parkingowych do 20 miejsc
– projekt i wykonanie – 80 000 zł.
• Uchwałą nr 200/XVI/2012 w sprawie korekty uchwały nr 178/XV/2011,
dotyczącej wprowadzenia zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Krakowa zawnioskowano o wprowadzenie do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2012-2013 następujących zadań:

Na pierwszym miejscu listy rankingowej znalazł się remont ul. Wybickiego, między ulicami Stachiewicza i Łokietka. Obecny stan drogi przypomina tzw. pralkę.
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- ul. Porzeczkowa – przebudowa (2012 – wykonanie projektu – 20 000 zł,
2013 – realizacja projektu – 200 000 zł),
- chodnik po południowej stronie ulicy Radzikowskiego od ul. Fiszera
do numeru 47d (2012 – wykonanie projektu – 35 000 zł, 2013 – realizacja
projektu – 350 000 zł).
W uzasadnieniu napisano, że w związku z realizacją remontu ul. Makowskiego w roku 2011 zmienia się zadania planowane przez dzielnicę do
realizacji w cyklu wieloletnim.
• Uchwałą nr 201/XVI/2012 wystąpiono z wnioskiem do prezydenta miasta o przesunięcie części środków w wysokości 93 000 zł do puli środków
bieżących, w ramach zadań powierzonych z zakresu tworzenia, modernizacji
i utrzymania zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw na 2012 r. (przyznanych Radzie
Dzielnicy IV Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1995/2011 z dnia
9 września 2011 r.), zapisanych w budżecie Miasta Krakowa w puli środków
inwestycyjnych. Radni podkreślili, że środki te są niezbędne do utrzymania
terenów zielonych i w znacznej mierze stanowią kwotę wynikającą z konieczności bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich (230 000 zł),
które prowadzi już wyłoniona w przetargu firma. Ponadto podczas realizacji
projektów ogródków jordanowskich istnieje konieczność demontażu starych
urządzeń, co również odbywa się z puli środków bieżących. Tym samym
przeznaczona kwota 155 000 zł jest niewystarczająca.
• Uchwałą nr 202/XVI/2012, również do prezydenta zawnioskowano
o przesunięcie części środków w wysokości 1 394 000 zł w ramach zadań
powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
na 2012 r. przyznanych Radzie Dzielnicy IV Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa nr 1995/2011 z dnia 9 września 2011 r., zapisanych w Budżecie
Miasta Krakowa w puli środków inwestycyjnych, do puli środków bieżących. Zmiana, o którą wnioskowali radni, umożliwi Radzie Dzielnicy IV
wykonywanie remontów ulic i chodników, bez wymogu opracowywania
dokumentacji projektowych niezbędnych przy realizacji zadań w ramach
wydatków inwestycyjnych.
• Uchwałą nr 203/XVI/2012 zaopiniowano negatywnie zbycie prawa
Lista rankingowa zadań dotyczących: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą oraz modernizacji ogródków
jordanowskich i osiedlowych placów zabaw na 2012 rok
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV.
2. Porządkowanie gminnych terenów zielonych wg wskazań Dzielnicy IV –
5 000 zł:
• ul. Zielone Wzgórze,
• plac Omłotowy.
3. Demontaż starych urządzeń części zabawowych i małej architektury oraz
ogrodzeń – 8 000 zł:
• rozebranie piaskownicy przy ogródku jordanowskim przy ul. Pużaka,
• ogródek jordanowski ul. Siewna/Bociana,
4. Wykonanie:
• usunięcie drzew na terenie Przedszkola nr 130 przy ul. Krowoderskich
Zuchów 28 – 5 000 zł,
• modernizacja oraz kontynuacja modernizacji (łącznie: 207 000 zł) następujących ogródków jordanowskich:
- ogródek jordanowski ul. Banacha – 100 000 zł,
- ogródek jordanowski ul. Siewna/Bociana – 49 000 zł,
- ogródek jordanowski ul. Pużaka – 13 400 zł,
- ogródek jordanowski ul. Nawojowska– 40 000 zł,
- ogródek jordanowski ul. Stachiewicza 35,
- ogródek jordanowski ul. Opolska/Jaremy,
- ogródek jordanowski ul. Dożynkowa-Siewna,
- ogródek jordanowski ul. Jaremy/Weissa,
- ogródek jordanowski ul. Stachiewicza 17-21.
5. Bieżące utrzymanie terenów zielonych:
• działka 132/17 przy ul. Pachońskiego,
• działki nr 188/23 przy ul. Szopkarzy (tereny przejęte po SM Prądnik Biały
Zachód),
• działka gminna przy ul. Dożynkowej 56,
• ul. Mackiewicza 14 – teren przyległy do budynków basenowych Klubu
Sportowego „Clepardia”,
6. Uzupełnienie oraz wymiana urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich
wg wskazań Dzielnicy IV,
7. Modernizacja boiska sportowego na placu Omłotowym, wymiana bramek,
dostawienie stołów do szachów i warcabów.
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Rada uchwaliła listę rankingową dotyczącą terenów zielonych i ogródków jordanowskich. Na zdjęciu plac zabaw na os. Azory, pomiędzy ulicami Jaremy i Conrada.
własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 425/2 o pow.
0,0135 ha, położonej w obrębie 25, jednostka ewidencyjna Krowodrza,
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Nieruchomość ta składa się z działki nr 425/1 o pow. 0,1648 ha i stanowi
własność osoby fizycznej przy. Lokalizacja to ul. Pękowicka. W uzasadnieniu
wskazano na brak opinii ZIKiT-u.
• Uchwałą nr 204/XVI/2012 pozytywną opinię uzyskało zbycie działki
nr 1018 o pow.0,0112 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków,
położonej w obrębię 34, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Radzikowskiego, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych. Składają się one z działki nr 1017, o pow. 0,0581 ha i stanowią
własność osób fizycznych.
• Uchwałą nr 205/XVI/2012, także pozytywnie zaopiniowano zbycie
prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Siewnej, obręb 43,
jednostka ewidencyjna Krowodrza, będącej własnością Gminy Miejskiej
Kraków, składającej się z części działek ewidencyjnych nr 379, 380 i 383
o łącznej pow. ok. 0,0088 ha. Celem zbycia jest poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działek nr 440/1,
1182/27 i 441 ha, będącą własnością osoby prawnej.
• Uchwałą nr 206/XVI/2012 pozytywną opinię radnych uzyskało zbycie
działki nr 65 o powierzchni 248 m, stanowiącej własności Gminy Miejskiej
Kraków, położonej w obrębie 30 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy
ul. Dożynkowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działki nr 64 o powierzchni 423 m², stanowiącej
własność osób fizycznych.
Kolejne uchwały Rady Dzielnicy IV dotyczyły planowanych inwestycji.
• Uchwałą nr 207/XVI/2012 negatywnie zaopiniowano ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego
Wielolokalowego, z funkcją uzupełniającą usługową, garażem podziemnym
z infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami
z działek nr 565, 572, 557/1 na działkę nr 394 oraz zewnętrznymi miejscami postojowymi, wraz z rozbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu
użytkowania istniejącego budynku biurowo-magazynowo-produkcyjnego”.
Budynek miałby być zlokalizowany na działce nr 394, obr. 44 Krowodrza,
przy ul. Lekarskiej/Prądnickiej. W uzasadnieniu radni wyjaśnili, że inwestycja
narusza parametry i linię istniejącej zabudowy. Wskazali także na niewydolną
sytuację komunikacyjną na ul. Prądnickiej.
• Uchwałą nr 208/XVI/2012 także negatywną opinię uzyskało ustalenie
warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków usługowych oraz mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
i garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na
części działek nr 214, 215/1, 216, 217/1, 218, 219, 220, 224/1, 226, 250
obr.45 Krowodrza, położonych w rejonie ul. dr. Twardego, a także dodatkowo na części działek nr 47/3, 52/1 obr. 7 Śródmieście oraz 210, 211, 212,
213, 230/4, 230/6, 230/8, 230/9, 243/3, 243/4, 243/11, 243/31 243/32,
262, 268, 269/1 obr. 45 Krowodrza, w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej”.
W uzasadnieniu napisano, że inwestor specjalnie podzielił inwestycję na
zadania, w celu ominięcia Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada
2010, w sprawie przedsięwzięć mających znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku wydania decyzji pozytywnej, radni poprosili o zawarcie
umowy infrastrukturalnej w zakresie wykonania remontu ul. Prądnickiej.
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Z takim samym uzasadnieniem radni zaopiniowali negatywnie kolejne
planowane inwestycje w tym rejonie.
• Uchwałą nr 209/XVI/2012 – ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków usługowych oraz mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i garażami podziemnymi
oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na części działek nr 214,
215/2, 217/1, 218, 219, 220, 221/1, 224/1, 226, 227, 228, 229, 230/1, 250
obr. 45 Krowodrza, położonych w rejonie ul. Dr. Twardego oraz dodatkowo na
części działek nr 47/3, 52/1 obr. 7 Śródmieście, a także 210, 211, 212, 213,
225, 230/4, 230/6, 230/8, 230/9, 243/11, 268, 269/1 obr. 45 Krowodrza
w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej”.
• Uchwałą nr 210/XVI/2012 – ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków usługowych (w tym budynki biurowe,
usługowe i handlowe) oraz mieszkalnych (budynki mieszkalne wielorodzinne
z lokalami handlowo-usługowymi w parterach niektórych budynków), wraz
z infrastrukturą techniczną i garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem
terenu, na części działek nr 214, 217/1, 218, 219, 220, 221/1, 224/1, 226
obr. 45 Krowodrza przy ul. Prądnickiej oraz dodatkowo na części działek
nr 227, 250, 209 wraz z działką nr 206/2 obr. 45 Krowodrza, w zakresie
infrastruktury technicznej oraz zjazdem z drogi publicznej – ul. Prądnickiej
(dz. nr 249 obr. jw.), poprzez działkę nr 206/2 obr. jw.”
• Uchwałą nr 211/XVI/2012 negatywną opinię uzyskało ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych (do czterech budynków), z usługami i garażami wbudowanymi oraz zewnętrznymi miejscami postojowymi, z drogami wewnętrznymi
na działkach nr 217, 218/1, 221, 222/2 obr. 31 Krowodrza, wraz z wjazdem
z działki nr 219, 220, 222/1, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 239, 336/1
obr. 31 Krowodrza oraz budową infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji
deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wody, linii kablowych wraz ze
stacją trafo, sieci gazowej na działkach nr 217, 218/1, 221, 222/2, obr. 31
Krowodrza oraz części działek nr 28, 119, 29, 30, 31, 32, 33, 205/1, 205/2,
209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 213/2, 219, 220, 222/1, 222/2,
223, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 239, 336/1 obr. 31 Krowodrza przy
ul. Piaszczystej w Krakowie”.
Wskazano tu na brak zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie przyłącza gazowo-wodociągowego i prądu, prosząc jednocześnie,
aby w przypadku wydania decyzji pozytywnej została zawarta umowa
infrastrukturalna w zakresie wykonania ciągu pieszego przy ul. Glogera.
• Uchwałą nr 212/XVI/2012 zawnioskowano o wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego w ulicy Imbramowskiej, od ulicy Mackiewicza do ulicy
Grażyny i w ul. Bałtyckiej, Jazowej oraz Narutowicza.
• Uchwałą nr 213/XVI/2012 radni wnioskowali o ograniczenie prędkości
do 40 km/h na ul. Ojcowskiej i Chełmońskiego, na odcinku od ul. Jasnogórskiej do ul. Ojcowskiej oraz o ustawienie znaku zatrzymywania po prawej
stronie ulicy Chełmońskiego, od ulicy Jasnogórskiej do ul. Słotnej.
• Uchwałą nr 214/XVI/2012 poparto staranie mieszkańców Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 2 i 4 w sprawie ustawienia
znaków B 36 + T 24 przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej od al. 29 Listopada,
w rejonie bloków 2 i 4.
10 uchwał podjętych pod koniec obrad w ramach XVI sesji Rady Dzielnicy
IV Prądnik Biały dotyczyło wydania opinii w sprawie ponownego zawarcia
umów najmu lokali mieszkalnych. Wszystkie otrzymały opinie pozytywne.
• Uchwałą nr 215/XVI/2012 dla lokalu przy ul. Szczęsnego Felińskiego,
wg sprawy nr ML-02.7123.341.2011.BS.
• Uchwałą nr 216/XVI/2012 dla lokalu przy ul. Szczęsnego Felińskiego,
wg sprawy nr ML-02.7123.356.2011.BS.
• Uchwałą nr 217/XVI/2012 dla lokalu przy ul. Marii Jaremy, wg sprawy
nr ML-02.7123.387.2011.BS.
• Uchwałą nr 218/XVI/2012 dla lokalu przy ul. Piotra Stachiewicza,
wg sprawy nr ML-02.7123.380.2011.BS.
• Uchwałą nr 219/XVI/2012 dla lokalu przy ul. Józefa Elsnera, wg sprawy
nr Ml-02.7123.316.2011.BS.
• Uchwałą nr 220/XVI/2012 dla lokalu przy ul. Wielkotyrnowskiej,
wg sprawy nr ML-02.7123.330.2011.BS.
• Uchwałą nr 221/XVI/2012 dla lokalu przy ul. Szczęsnego Felińskiego,
wg sprawy nr ML-02.7123.391.2011.BS.
• Uchwałą nr 222/XVI/2012 dla lokalu przy ul. Ks. Kazimierza Siemaszki,
wg sprawy nr ML-02.7123.311.2011.BS.
• Uchwałą nr 223/XVI/2012 dla lokalu przy ul. Pużaka, wg sprawy nr
ML-02.7123.236.2011.BS.
• Uchwałą nr 224/XVI/2012 dla lokalu przy ul. Krowoderskich Zuchów,
wg sprawy nr ML-02.7123.360.2011.BS.
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XVII SESJA
Podczas XVII sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, która odbyła się
14 lutego, radni podjęli 14 uchwał.
• Uchwałą nr 225/XVII/2012 zmieniono zadania priorytetowe w 2012
roku, przyznane uchwałą 193/XVI/2012 następująco: rezygnuje się z zadań
pn.: zakup skanera do dzielnicy – 3 000 zł oraz pielęgnacja terenu zielonego
przy KS Clepardia – 5 000 zł, kwoty przeznacza się na zadania: wieczór
kolęd – 3 000 zł oraz remont chodnika na ul. Jaremy – 5 000 zł.
• Uchwałą nr 226/XVII/2012 przeniesiono środki w planie finansowym
w 2012 r. następująco: zdejmuje się środki z § 4270 – 600 zł i przenosi na
§ 4170 –160 zł oraz na § 4210 – 440 zł.
• Uchwałą nr 227/XVII/2012, dotyczącą korekty uchwały nr 157/XIII/2011
w sprawie rozdziału środków finansowych na remonty samorządowych
placówek oświatowych, w ramach zadań powierzonych w 2012 r., dokonano
następujących zmian:
- zmieniono zadanie w pkt. 7 i 16 załącznika do uchwały 157/XIII/2011:
punkt 7. a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – wymiana drzwi zewnętrznych
do budynku z zapleczem sportowym – 5 000 zł, b) Gimnazjum nr 14 – remont schodów i daszku nad wejściem – 25 000 zł; punkt 16. Przedszkole
nr 130 – naprawa dwóch tarasów – 20 000 zł
- rozszerzono zakres rzeczowy zadania w pkt.15 załącznika do uchwały
157/XIII/2011: punkt 15. Szkoła Podstawowa nr 67 – ocieplenie ścian
szczytowych, kontynuacja remontu elewacji oraz wymiana przeszkleń
i drzwi – 48 000 zł.
• Uchwałą nr 228/XVII/2012 w sprawie korekty uchwały nr 200/XVI/2012
dotyczącej wprowadzenia zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa zawnioskowano do
Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach
2012-2013 następujących zadań:
- ul. Porzeczkowa – przebudowa, cel zadania: wykonanie i realizacja
projektu przebudowy (fazy realizacji wniosku: 2012 – wykonanie projektu
– 20 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic
gminnych wraz z oświetleniem, 2013 – realizacja projektu – 200 000 zł –
zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem);
- chodnik po południowej stronie ul. Radzikowskiego, od ul. Fiszera do
numeru 47d, cel zadania: wykonanie i realizacja projektu budowy chodnika.
(fazy realizacji inwestycji: 2012 – wykonanie projektu – 35 000 zł – zadanie
powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem, 2013 – realizacja projektu – 350 000 zł – zadanie powierzone z zakresu
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.
Jednostka realizująca zadania to Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu.
• Uchwałą nr 229/XVII /2012 w sprawie zmian w składzie Dzielnicowego
Zespołu Koordynacyjnego pn. „Bezpieczny Kraków” na lata 2011-2015,
zaproponowano odwołanie Waldemara Piekary i Sławomira Zawadzińskiego
ze składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego, działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą
„Bezpieczny Kraków”. Propozycję uzasadniono informacją od komendanta
Komisariatu III Policji, że wyżej wymienieni nie pracują już w KP III.

Na ul. Radzikowskiego, pomiędzy ul. Fiszera a wiaduktem nie ma chodnika. Rada zawnioskowała o wprowadzenie jego budowy do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
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• Uchwałą nr 230/XVII/2012 poparto wniosek mieszkańców o zniesienie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całodobowym sklepie
przy ul. Nad Sudołem 8. Wniosek i decyzję rady uzasadniono skargami
i zażaleniami mieszkańców, dotyczącymi sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
lub burzących poczucie bezpieczeństwa. Mimo przekonania Rady Dzielnicy
o konieczności swobody handlu, radni poprosili, by odpowiedni wydział
Urzędu Miasta Krakowa rozwiązał sprawę na korzyść mieszkańców.
• Uchwałą nr 231/XVII/2012 poparto wniosek mieszkańców o rozbiórkę
nieczynnej hydroforni znajdującej się przy budynkach mieszkalnych przy
ul. Kluczborskiej 5 i Krowoderskich Zuchów 15.
• Uchwałą nr 232/XVII/2012 radni poparli również wniosek dyrektora
Gimnazjum nr 12 o przeznaczenie środków na wykonanie termomodernizacji
budynku szkoły.
Radni podkreślili, że w zaistniałej sytuacji finansowej należy zwracać
szczególną uwagę na sposób wydawania środków, szukając możliwości
ograniczenia wydatków. – Tym samym wydaje się zasadnym realizowanie
jedynie zadań przyczyniających się do oszczędności w kolejnych latach.
W tym ujęciu oraz mając na uwadze kwotę corocznych oszczędności, prośbę
dyrektora należy potraktować priorytetowo – napisano w uzasadnieniu.
• Uchwałą nr 233/XVII/2012 pozytywnie zaopiniowano ustanowienie
prawa trwałego zarządu na stanowiącej własność Gminy Kraków (jako
działka nr 669/1 obręb 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza) nieruchomości zagospodarowanej jako część parku im. Tadeusza Kościuszki, celem
utrzymania zieleni miejskiej spełniającej funkcję rekreacyjno-wypoczynkową,
na rzecz ZIKiT.
• Uchwałą nr 234/XVII/2012 pozytywną opinię uzyskało zbycie: działek
nr 1091/A i 1091/B, a także części działki nr 1083/7/A i 1083/7/B, obręb 33
jednostka ewidencyjna Krowodrza położonych przy ul. Bukietowej w celu
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej
się odpowiednio z działek nr 1083/6, 1082/12 i 1083/2 stanowiącej własność
osób fizycznych; części działki nr 1082/13 stanowiącej ul. Bukietową, w celu
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, składających się odpowiednio z działek nr 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1082/4, 1082/5,
1082/6, 1082/7, 1082/8, 10829, 1082/10, 1082/11, 1082/12 i stanowiących
własność osób fizycznych.
• Uchwałą nr 235/XVII/2012 pozytywnie zaopiniowano ustanowienie
prawa trwałego zarządu na zabudowanych nieruchomościach oznaczonych
jako działki nr 137 i 138, obręb 30 jednostka ewidencyjna Krowodrza na
rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Krakowie, z przeznaczeniem
na działalność statutową.
Trzema kolejnymi uchwałami rada dzielnicy zaopiniowała pozytywnie
ponowne zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych.
• Uchwałą nr 236/XVII/2012 lokalu przy ul. ks. Siemaszki, wg sprawy
nr ML-02.7123.355.2011.BS.
• Uchwałą nr 237/XVII/2012 lokalu przy ul. Kazimierza Pużaka, wg sprawy
nr ML-02.7123.359.2011.BS.
• Uchwałą nr 238/XVII/2012 lokalu przy ul. Stanisława Lentza, wg sprawy
nr ML-02.7123.347.2011.BS.

XVII SESJA
Podczas XVIII sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, która odbyła się
13 marca, podjęto 11 uchwał.
• Uchwałą nr 239/XVIII/2012 w sprawie zadań priorytetowych w 2012 roku
rozdzielono środki w wysokości 10 000 zł na konkursy w samorządowych
placówkach oświatowych, przyznane uchwałą nr 90/VII/2011 (ramka obok).
Radni dokonali również korekty środków finansowych na zadaniu: wykonanie psiego wybiegu w parku Krowoderskim, zmniejszając je o 200 zł
– obecnie kwota ta wynosi 25 000 zł.
Oprócz tego uzupełniono zadanie zawarte w Uchwale nr 193/XVI/2012 pn.
„Malowanie pasów dla pieszych i montaż progów zwalniających” (27 200 zł)
o kolejny punkt: h) przejście dla pieszych na skrzyżowaniu al. 29 Listopada
oraz ul. Banacha, w miejscu planowanej drogi na osiedle przy ul. Felińskiego.
• Uchwałą nr 240/XVIII/2012, w sprawie zmian w składzie Dzielnicowego
Zespołu Koordynacyjnego pn. „Bezpieczny Kraków” na lata 2011-2015
zaproponowano powołanie: asp. Marcina Ćwika i asp. Artura Karbowiaka
(Komisariat Policji III) do składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego
działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta
Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków”.
• Uchwałą nr 241/XVIII/2012 przyjęto rezygnację radnej Teodozji Maliszewskiej z pracy w Komisji ds. Społecznych Dzielnicy IV Prądnik Biały.
Jednocześnie powołano do składu komisji radnego Marka Jagockiego.
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• Uchwałą nr 242/XVIII/2012 radni zawnioskowali o wstrzymanie
procedury likwidacji dotychczasowej formy działania stołówek w szkołach
i przedszkolach istniejących na terenie Dzielnicy IV, jako niezgodnej z prawem. W uzasadnieniu radni zwrócili uwagę, że przez szereg lat finansowano
z budżetu dzielnicy dostosowanie stołówek do wymagań HACCAP. Likwidacja
stołówek szkolnych tuż po zakończeniu procesu, zdaniem Rady Dzielnicy IV,
świadczy o braku gospodarności wynikającym ze złego planowania przekształceń i zarządzania oświatą.
• Uchwałą nr 243/XVIII/2012 negatywnie zaopiniowano ustalenie warunków
zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z usługami w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na
działce nr 492 obr. 41 Krowodrza, przy ul. M. Jaremy i ul. Murarskiej w Krakowie
oraz dodatkowo w zakresie przebudowy istniejących zjazdów i infrastruktury
technicznej na terenie części działek nr 489/5, 489/2, 491/2, 821, 824/1, 475/2
obr. jw.” W uzasadnieniu radni podkreślali, że inwestycja narusza istniejącą
linię i parametry zabudowy oraz zwrócili uwagę na niewydolną infrastrukturę
drogową w miejscu i otoczeniu planowanej inwestycji.
• Uchwałą 244/XVIII/2012 wydano negatywną opinię w sprawie zbycia
działki nr 422/1 o pow. 0.0046 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Kraków, położonej w obrębie 42 jednostka ewidencyjna Krowodrza, w celu
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej
się z działki nr 422/2 o pow. 0.4400 ha, stanowiącej własność osób fizycznych, w rejonie ul. Potoczek w Krakowie.
Uzasadniając negatywną opinię poproszono o uszczegółowienie wniosku
w przedmiotowej sprawie o podstawowe informacje na temat lokalizacji
nieruchomości gruntowej, tego, czy działka została objęta planem (studium
zagospodarowania przestrzennego) oraz opinii zarządcy drogi nr 503.
Ostatnie sześć uchwał dotyczyło zaopiniowania ponownego zawarcia umów
najmu lokali mieszkalnych. Wszystkie otrzymały pozytywną opinię radnych.
• Uchwałą 245/XVIII/2012 dla lokalu mieszkalnego przy ul. Arcybiskupa
Kazimierza Szczęsnego Felińskiego, wg sprawy nr ML-02.7123.334.2011.BS.
• Uchwałą 246/XVIII/2012 dla lokalu mieszkalnego przy ul. Arcybiskupa
Kazimierza Szczęsnego Felińskiego, wg sprawy nr ML-02.7123.49.2011.BS.
• Uchwałą 247/XVIII/2012 dla lokalu mieszkalnego przy ul. Piotra Stachiewicza, wg sprawy nr ML-02.7123.49.2011.BS.
• Uchwałą 248/XVIII/2012 dla lokalu mieszkalnego przy ul. Arcybiskupa
Kazimierza Szczęsnego Felińskiego, wg sprawy nr ML-02.7123.5.2011.BS.
• Uchwałą 249/XVIII/2012 dla lokalu mieszkalnego przy ul. Arcybiskupa Kazimierza Szczęsnego Felińskiego w Krakowie, wg sprawy nr ML02.7123.2.2011.BS.
• Uchwałą 250/XVIII/2012 dla lokalu mieszkalnego przy ul. Arcybiskupa
Kazimierza Szczęsnego Felińskiego, wg sprawy nr ML-02.7123.17.2011.BS.
W ramach spraw bieżących, przewodniczący zwrócił się do radnych
z prośbą o nadsyłanie propozycji materiałów do „Gazety Lokalnej” oraz na
stronę internetową.

JD

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Konkursy w samorządowych placówkach oświatowych,
finansowane w ramach zadań priorytetowych w 2012 roku
(łączna kwota: 10 000 zł)
• Szkoła Podstawowa nr 21 – Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Pies i ja”
– 500 zł,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – „Rada Dzielnicy IV przyjazna dzieciom
i młodzieży” – 200 zł, XIX edycja Konkursu – Przeglądu „Bliżej Świata” – 2 500 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 107 – X Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
– 400 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 113 – „Odnawiamy przymierza – Unia Europejska” –
1 700 zł, Wielkanocny Turniej Koszykówki – 400 zł,
• Przedszkole nr 83 – IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Ratujmy Przyrodę” – 500 zł,
• Przedszkole nr 130 – Przegląd Pieśni Patriotycznych – 600 zł,
• Gimnazjum nr 12 – „Miejsca, które szpecą i zagrażają w Dzielnicy IV” –
1 500 zł, „Gdy zagrają emocje” – konkurs poetycki – 200 zł,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 – przedszkole – konkurs plastyczny
„W zaczarowanym świecie bajek” – 200 zł, konkurs plastyczny „Witraże jak
u Wyspiańskiego” – 200 zł;
• Szkoła Podstawowa nr 119 – Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Każdy
z nas jest wyjątkowy. Europejskie podróże” – 200 zł, Piknik Rodzinny „Zdrowie
jest w nas i koło nas” – 700 zł,
• Gimnazjum nr 14 – Turniej „Siatko-noga” – 200 zł.
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Górka Narodowa
bliżej Krakowa
22 marca w kościele na osiedlu Gotyk spotkali się mieszkańcy Górki Narodowej, przedstawiciele Rady Miasta Krakowa,
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu, aby porozmawiać o możliwościach
poprawy jakości życia w tym rejonie.
Górka Narodowa, zarówno w części wschodniej jak i zachodniej (po obu stronach al. 29 Listopada) to, zdaniem wielu
mieszkańców miejsce najgorzej skomunikowane z centrum
miasta. Narzekają na spóźniające się i zatłoczone autobusy,
brak połączeń nocnych, a także alternatywy dojazdu m.in.
w okolice Dworca Głównego.
Dlatego postanowili zwrócić uwagę na swoje problemy
i utworzyli grupę Inicjatywa Górka Narodowa. Początkowo służyła wymianie zdań za pośrednictwem portalu
społecznościowego. 22 marca członkowie grupy zaprosili
przedstawicieli RMK, Dzielnicy IV i ZIKiT-u do wspólnej
dyskusji nad poprawieniem sytuacji mieszkańców Górki
Narodowej. W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób.
Radę Miasta Krakowa reprezentowali Grzegorz Stawowy,
Paweł Ścigalski i Dominik Jaśkowiec, Radę Dzielnicy IV –
Jakub Kosek, Małgorzata Palimąka, Mariusz Bembenek
oraz Stefan Figiel. Oprócz nich byli również dyrektorzy
z ZIKiT-u: ds. inwestycji, Krzysztof Migdał oraz ds. transportu publicznego, Grzegorz Sapoń. Spotkanie poprowadzili
członkowie grupy Inicjatywa Górka Narodowa, m.in. jej
założyciel, Sebastian Ozdoba.

Pomysły na dojazd do centrum

Tematów, które spędzają sen z powiek mieszkańcom
Górki Narodowej jest wiele, ale ich zdaniem głównym
problemem jest brak możliwości wygodnego dojazdu do centrum Krakowa.
Podkreślają, że istniejącą,
ale skróconą (do Krowodrzy Górki zamiast do
Nowego Kleparza) linię
137 (Krowodrza Górka
– ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) obsługują małe autobusy, które kursują zbyt
rzadko i do tego spóźniają
się, stojąc w korkach na
al. 29 Listopada.
Chcieliby również uzupełnić ofertę komunikacyjną, wydłużając linię
437 do Dworca Wschodniego. Obecnie autobus
ten dociera do Krowodrzy Górki.
Oferta 437 powinna być także uzupełniona o kursy
w weekendy i święta.
Autobus nocny nie obsługuje natomiast niektórych
rejonów tej części dzielnicy, więc w nocy są one praktycznie odcięte od komunikacji. Rozwiązaniem mogłoby być
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przedłużenie jego trasy, po linii 137– postulują mieszkańcy
Górki Narodowej.
Alternatywę dojazdową widzą po pierwsze w inwestowaniu w Szybką Kolej Aglomeracyjną (zapowiadają lobbowanie w tej sprawie), po drugie – w budowie linii tramwajowej
z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Oprócz tego, od
dłuższego czasu walczą o budowę pętli autobusowej.

Autobusy się nie mieszczą

Grzegorz Sapoń z ZIKiT-u wyjaśniał, że co prawda linia 137
została skrócona, ale obecnie autobus kursuje częściej i nie
stoi dodatkowo w korkach przy ul. Prądnickiej. Na obecnej
trasie 137 istnieją ograniczenia (niewystarczająca szerokość
jezdni). Dlatego wprowadzono ruch jednokierunkowy, żeby
autobusy nie musiały się mijać w najwęższych miejscach.
Natomiast ruch dużych autobusów jest tu dopuszczalny
jedynie na specjalnych warunkach.
Jakub Kosek zwrócił uwagę, że Rada Dzielnicy IV poparła
uchwałą starania mieszkańców Górki Narodowej, aby zmodyfikować trasę autobusu nocnego. ZIKiT tłumaczył, że jest
to niewykonalne z takich samych przyczyn, jak obsługa linii
137 przez duży tabor.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu rozważa
przedłużenie linii 437 do RDA, ale w związku z przebudową
Dworca Głównego zostanie on zamknięty na rok. Dlatego
zarząd cały czas szuka innej lokalizacji. Dyrektor Sapoń
zapowiedział również, że godziny kursowania 437 na nowej
trasie zostaną wydłużone. Oprócz tego przedstawiciele ZIKiT
zapewnili, że na bieżąco monitorują liczbę pasażerów na
linii 137 i zarząd postara się, w miarę możliwości poprawić
ich sytuację.
Minęły dwa miesiące, po wielu konsultacjach i rozmowach między mieszkańcami, Radą Dzielnicy IV i ZIKiT-em
udało się zmodyfikować komunikację do Górki Narodowej. O szczegółach piszemy w oddzielnym artykule
„Więcej połączeń, nowe trasy”, obok, na stronie 9.

Podatki finansują inwestycje

Uzupełnienie oferty przewozowej musi wiązać się z utworzeniem pętli autobusowej
w rejonie al. 29 Listopada
– to kolejny postulat Inicjatywy Górka Narodowa.
Jakub Kosek, przewodniczący Rady Dzielnicy IV
podkreślał, że pół roku
temu dzielnica wygospodarowała środki na projekt pętli autobusowej
(przy ul. Meiera albo obok
bloków nr 191 i 193, przy
al. 29 Listopada). Jednak
wobec negatywnej opinii
ZIKiT-u, pieniądze te zostały przeznaczone na wyposażenie, znajdującego się
w pobliżu ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha. Pętla powstanie, jeśli uda się znaleźć bardziej dogodną
lokalizację (ul. Meiera jest zbyt wąska, al. 29 Listopada czeka
w najbliższych latach kompleksowy remont). Na razie jednak,
co szczególnie akcentował przewodniczący, należy zachęcić
mieszkańców dzielnicy, którzy są zameldowani poza miastem
do tego, aby płacili podatki w Krakowie.
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WIĘCEJ POŁĄCZEŃ
NOWE TRASY
Od 19 maja zostały wprowadzone nowe linie autobusowe i zmiany w rozkładach autobusów już kursujących
w naszej dzielnicy. Ma to usprawnić komunikację przede
wszystkim na obszarze Górki Narodowej.

– Dzielnice, w których przybędzie najwięcej podatników, mogą liczyć na dodatkowe środki z miejskiego
budżetu. Będzie można je przeznaczyć na inwestycje,
których nie jesteśmy w stanie pokryć z własnych budżetów – zapewniał Jakub Kosek. Tego samego zdania
byli zresztą wszyscy przedstawiciele Rady Dzielnicy IV
i Rady Miasta Krakowa. Przewodniczący obiecał również
remont szutrowej nawierzchni odcinka ul. Meiera, z którego mieszkańcy Górki Narodowej Wschód chcieliby
korzystać jako alternatywy wyjazdowej i dojazdowej do
swoich bloków.
Podobnie jak inne tego typu drogi w dzielnicy, ulica
zostanie jeszcze w tym roku wyremontowana przy użyciu
asfaltu pozostałego po frezowaniu nawierzchni na innych
ulicach.

Szansa na kładkę

Dyrektor ds. inwestycji ZIKiT, Krzysztof Migdał mówił, że
w dłuższej perspektywie planuje się utworzenie korytarza
dla zagospodarowania linii tramwajowej z Krowodrzy Górki
do Górki Narodowej, jednak nie jest to na pewno inwestycja
planowana na najbliższy rok czy lata.
Kolejnym postulatem omawianym na spotkaniu była
możliwości wybudowania kładki nad torami kolejowymi,
która ułatwi bezpieczne dojście do przystanku autobusu
linii nr 105 na Prądniku Czerwonym. Obecnie mieszkańcy
Górki Narodowej korzystają z dzikiego przejścia przez tory.
Ponieważ jest to teren kolejowy, sprawa wymaga konsultacji z PKP. Analizą możliwości budowy i wstępnymi
rozmowami z właścicielem terenu obiecał zająć się
Grzegorz Stawowy z Rady Miasta Krakowa. Poinformował również, że w budżecie miasta zwolniły się środki,
ponieważ wycofał się inwestor parkingu pod Muzeum
Narodowym. Jego zdaniem, rezerwę tę można by na
razie przekazać ZIKiT. W przypadku Górki Narodowej
udałoby się dzięki temu sfinansować m.in. remont
ul. Meiera – bocznej.
Wszyscy radni podkreślali, że mieszkańcy Górki Narodowej mogą liczyć na ich wsparcie podczas podejmowania
uchwał dotyczących remontów i miejskich inwestycji i na
pewno nie powinni myśleć, że miasto o nich zapomina.
Przewodniczący Jakub Kosek zaproponował, by kolejne spotkanie odbyło się za pół roku. Członkowie Inicjatywy Górka
Narodowa zapowiedzieli, że będą na bieżąco monitorować
działania radnych. Na razie formalizują swoją działalność,
zakładając stowarzyszenie.
JOANNA DOLNA
fot. JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK

Zmiany w komunikacji miejskiej wynikają z postulatów
zgłaszanych przez mieszkańców, którzy narzekali na brak
dogodnych połączeń z centrum miasta. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Dzielnicy IV propozycji nowych linii i tras
autobusów, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
zadecydował o ich wprowadzeniu jeszcze w tym miesiącu.
Nowa, przyspieszona linia nr 537, która będzie obsługiwać trasę Dworzec Główny Wschód – al. 29 Listopada –
Kuźnicy Kołłątajowskiej – Dożynkowa – Witkowice, zastąpi
dotychczasową linię 437, kursującą między Witkowicami
a Krowodrzą Górką. Autobus 537 będzie linią przyspieszoną
– z pominięciem niektórych przystanków przy al. 29 Listopada
(np. Uniwersytet Rolniczy, Cmentarz Rakowicki). Linię będą
obsługiwały, tak jak dotychczasową 437 małe autobusy.
Dlatego kursów ma być więcej.
Oprócz tego w rozkładzie autobusu linii 137 (Krowodrza
Górka – Kuźnicy Kołłątajowskiej) pojawią się dodatkowe kursy w soboty oraz dni świąteczne. Autobus 115 (dotychczas na
trasie: Witkowice – Dworzec Główny Wschód) zmieni trasę na
następującą: Krowodrza Górka – Fieldorfa „Nila” – Prądnicka
– Opolska – Mackiewicza – Siewna – Dożynkowa – Witkowice.
Zostanie też – zdaniem mieszkańców – nareszcie, wprowadzona linia nocna 637, z Krowodrzy Górki do ul. Kuźnicy
Kołłątajowskiej (trasa: Krowodrza Górka – Fieldorfa „Nila”
– Prądnicka – Opolska – Mackiewicza – Siewna – al. 29 Listopada – Kuźnicy Kołłątajowskiej). Jednocześnie trasa
nocnego autobusu 610 (Kurdwanów – Górka Narodowa)
zostanie skrócona do pętli Krowodrza Górka.
Trasa autobusu 287 (Krowodrza Górka – Prądnicka – Mackiewicza – Dożynkowa – Marszowiec) pozostanie bez zmian,
skorygowany zostanie jedynie rozkład jazdy.
Sebastian Kwiatkowski z portalu Klub 428 poświęconego
krakowskiej komunikacji miejskiej wystąpił z propozycją zmiany tras autobusów 114 (Prądnik Biały Zachód – Ruczaj) i 154
(Prądnik Biały – Dworzec Główny Wschód), tak by połączenia
te były bardziej efektywne. Linia 114 miałaby zostać skierowana do Górki Narodowej, której mieszkańcy narzekali na małą
liczbę połączeń autobusowych. – W zamian za to linia 154
mogłaby kursować w obydwu kierunkach na trasie: Prądnik
Biały Zachód – Pachońskiego – Białoprądnicka – Górnickiego
– Mackiewicza – Opolska – Prądnicka – Fieldorfa „Nila” – Krowodrza Górka. Linia zawracałaby w układzie ulicznym: Wyki
– Opolska – Łokietka – Pachońskiego – wyjaśnia Sebastian
Kwiatkowski. Wynika to z tego, że między ul. Mackiewicza
a Prądnikiem Białym z linii 114 nie korzysta zbyt wielu pasażerów. Podobnie jest w przypadku ostatnich przystanków
autobusu 154, na trasie w kierunku Dworca Wschodniego.
Być może również te pomysły na poprawę komuniakcji na
Białym Prądniku, po przeanalizowaniu przez ZIKiT oraz Radę
Dzielnicy znajdą z czasem zastosowanie.
JD
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Rzeka
tonęła w śmieciach
31 marca Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody oraz
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne zorganizowali
akcję sprzątania doliny Prądnika.
W przedsięwzięciu, pomimo deszczowej i zimnej pogody
wzięło udział kilkadziesiąt osób. Oprócz organizatorów na
miejscu zbiórki przy ul. Mackiewicza stawili się przedstawiciele Rady Dzielnicy IV (przewodniczący Jakub Kosek oraz
radni: Mariusz Bembenek i Irenusz Lisiak), Małopolskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, straży pożarnej
i straży miejskiej, Ruchu Ekologicznego św. Franciszka,
Polskiej Zielonej Sieci, wędkarze – Przyjaciele Raby oraz
mieszkańcy Białego Prądnika.
W 2008 roku Rada Miasta Krakowa ustanowiła na tym
terenie tzw. użytek ekologiczny, czyli obszar, na którym
zwierzęta i ptaki, jak również wszelkiego rodzaju inne walory
przyrodnicze i krajobrazowe podlegają specjalnej ochronie.
W przypadku rzeki Prądnik chodzi m.in. o zamieszkujące
tutaj bobry, a także różne gatunki ptactwa.

Krakowska artystka Cecylia Malik na rzece Prądnik
(zdjęcie wykonane w ramach projektu filmowego „6 rzek” autorstwa Cecylii
Malik i Piotra Pawlusa, konsultacja merytoryczna projektu: dr Kazimierz Walasz)
fot. PIOTR DZIURDZIA

Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody:
Nie jesteśmy zwolennikami „Sprzątania Świata”, ponieważ uważamy,
że problemem śmieci powinny zająć się raczej odpowiednie służby.
Rzeka jest własnością Skarbu Państwa, za usuwanie śmieci z jej koryta
odpowiada Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, z brzegów – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Od czasu do
czasu organizujemy podobne akcje – do tej pory m.in. w Ojcowie i na
Zakrzówku, ale nie mają one charakteru cyklicznego, bardziej interwencyjny. Staramy się sprzątać wczesną wiosną albo późną jesienią, poza
sezonem wegetacyjnym i okresem lęgowym ptaków.
Do sprzątania Prądnika zainspirowały nas trzy sprawy. Po pierwsze
sami byliśmy zaniepokojeni stanem rzeki i jej brzegów. Żyje tu sporo
gatunków ptaków, ryby oraz płazy, które podlegają ochronie. Śmieci
powodują dużą śmiertelność, szczególnie tych ostatnich. Drugim
powodem była wypowiedź przedstawicieli ZIKiT-u w mediach na temat
planów sprzątania miasta przed Euro 2012. A użytek ekologiczny to
nie teren związany z mistrzostwami. Ostatecznie, do tego, że sprawa
jest pilna przekonało nas zdjęcie Cecylii Malik zamieszczone w portalu
Facebook. Spływając kajakiem rzeką Prądnik, dosłownie – utknęła
w śmieciach. Zdjęcie było zresztą wykorzystane później w materiałach
promujących sprzątanie rzeki.

Zebrano ok. 200 worków śmieci
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Niestety, pomimo tych ustaleń stan rzeki i jej brzegów jest
katastrofalny. Miejscami Prądnik przypomina dzikie wysypisko. Piętrzące się śmieci, wyrzucane przez krakowian, ale
również mieszkańców przyległych gmin – Skała, Zielonki
i Wielka Wieś tworzą zatory. Członkowie ekipy sprzątającej
„uzbrojeni” w rękawice ochronne, gumiaki, wodery oraz worki, które zapewniła rada dzielnicy przez kilka godzin usuwali
sterty plastikowych i szklanych butelek, folii i wszelkiego
rodzaju odpadów. Zebrano łącznie ok. 200 worków, dbając
przy tym o odpowiednią segregację śmieci (plastik, szkło
i pozostałe), tak by można je było poddać recyklingowi.
Oprócz Rady Dzielnicy IV przedsięwzięcie wsparli: Agencja
Turystyczna i Biuro Podróży Ecotravel (pomoc finansowa)
oraz firma Van Gansewinkel (worki).
JD

Mariusz Waszkiewicz z Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody - jeden z inicjatorów
akcji oraz Jakub Kosek - przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Świat okiem obiektywu

„Woda w obiektywie”
I miejsce

Duszą przedsięwzięcia pod nazwą I Konkurs Fotograficzny
„Klimaty” są dwaj nauczyciele XIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Krakowie – katecheta, franciszkanin
Piotr Bartos (o. Klaudiusz) i zastępca dyrektora szkoły, Tomasz
Kielar.

„Piękno codzienności”
I miejsce

W trwającym od początku roku szkolnego konkursie, któremu
patronują Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały, dyrektor XIV
LO oraz klasztor oo. franciszkanów przy ul. Chełmońskiego 41,
uczestniczą zarówno uczniowie „Czternastki”, gimnazjaliści,
jak i dzieci ze szkół podstawowych oraz Świetlicy Środowiskowej TPD „Chatka Puchatka”. Konkurs składa się z dziewięciu
etapów tematycznych, odpowiadających kolejnym miesiącom
roku szkolnego. W trakcie każdego etapu siedmioosobowe jury
kwalifikuje do finału trzy zdjęcia. Jedno z nich zostaje uhonorowane atrakcyjną nagrodą, jako zdjęcie miesiąca. Każdy uczestnik
w trakcie jednego etapu może dostarczyć – do ostatniego dnia
roboczego każdego miesiąca – dwa zdjęcia w formacie 13x18.
Jury przyznaje ocenianym zdjęciom punkty w skali 0-4. Wygrywa
to, które uzyska największą liczbę punktów. W przypadku równej
liczby punktów zwycięża autor pracy, który zaliczył najwięcej
„czwórek” (maksymalna liczba punktów za zdjęcie). Jeśli i to nie
przyniesie rozstrzygnięcia, odbywa się dodatkowe głosowanie,
które wyłania zwycięzcę.

Tematyka poszczególnych etapów konkursu była następująca:
- wrzesień – Piękno codzienności,
- październik – Jesienne pejzaże,
- listopad – Pamięci tych, którzy odeszli,
- grudzień – Woda w obiektywie,
- styczeń – W blasku księżyca (tryb nocny w fotografii),
- luty – Zima w obiektywie,
- marzec – A wszystko te czarne oczy (portrety),
- kwiecień – Sport to zdrowie (uchwycenie ruchu w obiektywie),
- maj – Małe jest piękne (tryb makro w obiektywie).
Podczas organizowanego przez ,,Czternastkę” w maju V Maratonu Azorskiego zostaną wyłonieni i nagrodzeni zdobywcy
trzech pierwszych miejsc konkursu.
W trakcie dotychczasowych etapów wpłynęło mnóstwo
dobrych warsztatowo prac, jury miało więc niemałe problemy
z wyłonieniem tych najlepszych.
Jednak zdaniem organizatorów najważniejsze jest to, że
uczniowie zaczynają dostrzegać otaczający ich świat „okiem
obiektywu”. Szukają w tym świecie rzeczy pięknych lub… brzydkich, w każdym razie ciekawych, intrygujących. Muszą zadbać
o odpowiednie ustawienie aparatu, aby zdjęcie było jeszcze
bardziej atrakcyjne. Wśród zgromadzonego materiału muszą
dokonać selekcji, a to też nie lada sztuka.

at

„Pamięci tych, którzy odeszli”
I miejsce

Zdjęcie nie tylko coś rejestruje, utrwala, dokumentuje, nie tylko
mówi o umiejętnościach warsztatowych jego autora. Zdjęcie, co
ważniejsze, potrafi dużo powiedzieć o nim samym – o jego wyobraźni, wrażliwości i sposobie postrzegania świata. Jednemu odpowiada
fotografia surowa, prosta, szybka, reportażowa, inny woli fotografię
kreacyjną – ustawianie świateł, planu, kreowanie życia.

„Jesienne pejzaże”
I miejsce

I KONKURS FOTOGRAFICZNY „KLIMATY”
W XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
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Turniej Halowej Piłki Nożnej
W sobotę, 24 marca w Gimnazjum nr 14 przy ul. Czerwieńskiego 16
odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały dla
szkół Dzielnicy IV. W rozgrywkach uczestniczyło 9 drużyn ze szkół naszej
dzielnicy. Obowiązki sędziego pełnił Jerzy Chwojka, nauczyciel wychowania
fizycznego w XIV Liceum Ogólnokształcącym, a podczas ostatnich trzech
meczy – Jakub Kosek, przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Nad
całością imprezy czuwali radni: Joanna Sadowy, Mieczysław Dzierżak, Beata
Bryniarska, a od strony gospodarza, czyli szkoły – Beata Skrzycka-Chwojka.

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 21, dekoracji dokonał przewodniczący Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały, Jakub Kosek.

NIE DLA LIKWIDACJI
GIMNAZJUM NR 14
Wiceprezydent ds. edukacji, Anna Okońska-Walkowicz
w grudniu poinformowała publicznie, jakie ma zamiary, co do
restrukturyzacji sieci szkół w Krakowie. Według wiceprezydent
powodem tych zmian są wysokie wydatki na edukację oraz niż
demograficzny w szkołach. Restrukturyzacja sieci szkół i racjonalizacja wydatków oświatowych jak stwierdzono, jest konieczna,
ponieważ w miejskim budżecie jest 200-milionowa dziura. Ponad
jedną trzecią tego budżetu pochłania edukacja.
Do likwidacji wyznaczono osiem szkół i jedno przedszkole.
W naszej dzielnicy – Gimnazjum nr 14 na osiedlu Azory. Plan
zlikwidowania tej szkoły wywołał burzę w lokalnym środowisku.
Zbierano podpisy na listach protestacyjnych, które zostały złożone
z pismem od rodziców do prezydenta miasta. 20 grudnia ubiegłego
roku, podczas spotkania z rodzicami i uczniami w Gimnazjum nr 14
przy ul. Czerwieńskiego na głowę Anny Okońskiej-Walkowicz,
wiceprezydent Krakowa, posypały się gromy. W spotkaniu wzięli
udział: poseł Andrzej Duda, radni miasta Krakowa, Teodozja
Maliszewska i Paweł Ścigalski, a także radni Dzielnicy IV Prądnik
Biały – Jakub Kosek, Joanna Sadowy, Mariusz Bembenek, Łukasz
Zaremba i Marek Jagocki. Wszyscy byli przeciwni likwidacji gimnazjum i deklarowali, że nie poprą tego pomysłu.

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
kategoria „gimnazja”: I miejsce – G 14, II miejsce – G 12, III miejsce – G 82;
kategoria „szkoły podstawowe”: I miejsce – SP 21, II miejsce – SP 68,
III miejsce – SP 119.
Najlepszymi strzelcami okazali się Patryk Czaplak i Marcin Woźniak
z Gimnazjum nr 12 oraz Jakub Kozłowski ze Szkoły Podstawowej nr 68.
Dorian Pituła ze Szkoły Podstawowej nr 21 został najlepszym zawodnikiem,
a Wojciech Orłowski z Gimnazjum nr 82 najlepszym bramkarzem.
Nagrody zwycięzcom turnieju wręczył Jakub Kosek, przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy IV, Mieczysław Dzierżak, przewodniczący Komisji
Sportu oraz Beata Bryniarska, przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji
Rady Dzielnicy IV i Beata Skrzycka-Chwojka. Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody, a szkoły dyplomy, puchary i piłki.

Spotkanie z wiceprezydent Anną Okońską-Walkowicz w Gimnazjum nr 14
fot. MARIUSZ BEMBENEK

I miejsce – Gimnazjum nr 14, dekoracji dokonuje Mieczysław Dzierżak, przewodniczący Komisji Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały i Beata Skrzycka-Chwojka,
gospodarz obiektu
Oprócz sportowej rywalizacji można było uczestniczyć w grach i zabawach przygotowanych przez gospodarzy, za co serdecznie dziękujemy
dyrekcji Gimnazjum nr 14. Ponadto działał bezpłatny bufet, gdzie można było
napić się ciepłej herbatki lub chłodnej wody mineralnej.

JOANNA SADOWY

fot. JOANNA SADOWY

Po tym spotkaniu i licznych pismach, wyjaśnieniach dyrekcji,
nauczycieli i rodziców pani wiceprezydent nie odstąpiła od zamiaru likwidacji gimnazjum, nadając tylko inną formę tej likwidacji
tzn. poprzez wygaszanie. Pierwsze czytanie projektu uchwały
odbyło się na sesji 11 stycznia. W dyskusji zabrało głos wiele
osób, wypowiadając się za lub przeciw likwidacji. Głosowanie
nad uchwałą odbyło się 8 lutego. Ostatecznie Rada Miasta Krakowa nie podjęła uchwały w sprawie likwidacji szkoły poprzez
wygaszanie. Za głosowało 16 radnych (z grona osób wybranych
głosami z naszej dzielnicy – radna Prokop-Staszecka), przeciwko
były 22 osoby (wśród nich – z naszej dzielnicy radni: Chwajoł,
Kalita, Maliszewska i Ścigalski). Po zaciętych bojach udało się
ocalić Gimnazjum nr 14, ale okazało się, że na tym nie koniec. Według najnowszego projektu pani wiceprezydent, Gimnazjum nr 14
zostaje przeniesione do siedziby XIV Liceum Ogólnokształcącego
(ul. Chełmońskiego 24), a budynek gimnazjum prawdopodobnie
otrzyma Zespół Szkół Specjalnych z ul. Senatorskiej.
JOANNA SADOWY
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Nowe oblicze „Dwunastki”
W Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 przy ulicy Kluczborskiej 3
nastąpiła zmiana dyrektora szkoły. Od 1 września 2011 funkcję tę pełni mgr inż.
Zofia Rostworowska, do niedawna dyrektor Szkoły Podstawowej nr 155.
Pani dyrektor jest osobą bardzo twórczą, dlatego też po utworzeniu wysokiej jakości szkoły podstawowej podjęła wyzwanie stworzenia gimnazjum
samorządowego, proponującego uczniom w trudnym okresie rozwojowym
ciekawą ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych prowadzonych przez
nauczycieli specjalistów.
Już we wrześniu stworzyła w szkole, dzięki Firmie Pana Jerzego Donimirskiego salę patrona, która jest wizytówką szkoły. Odnowiła również sekretariat
gimnazjum. Dzięki hojności Firmy rodzinnej Seremet została wyremontowana
sala gimnastyczna i hol szkoły. W październiku zorganizowano wyjazd
integracyjny do Włoch, do grobu Patrona szkoły, Jana Pawła II. Uczniowie
zwiedzili Asyż, Rzym, Wenecję. Wyjazdy integracyjne do Rzymu uczniów
klas pierwszych od obecnego roku szkolnego staną się tradycją szkoły.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, pani dyrektor utworzyła
w szkole salę kinową. Zmieniła oblicze stołówki szkolnej, prowadzi ją firma
prywatna. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki na wszystkich przerwach
kupując smaczne przekąski (2-4 zł) i obiady w zróżnicowanej cenie (5,50-9 zł).

Nauczyciele szkoły, mając ogromne wsparcie ze strony dyrekcji zwiększyli
ofertę zajęć pozalekcyjnych. Obecnie prężnie działają: koło teatralne, koło
wokalne, koło fotograficzne, koło florystyczne, informatyczne, szachowe,
koło miłośników tablicy multimedialnej (zakupiono dotychczas dwie tablice
multimedialne najnowszej generacji), a sekcje sportowe i turystyczne organizują wyjazdy narciarskie i krajoznawcze.
W Gimnazjum nr 12 uczniowie mają możliwość rozwoju, poprzez udział
w wielu konkursach szkolnych. Dodatkowo w roku szkolnym 2011/2012
gimnazjum jest organizatorem konkursów dla wszystkich typów szkół
w Dzielnicy IV: „Co w Dzielnicy IV zagraża i szpeci” i „Gdy zagrają emocje”.
W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy udaną współpracę ze szkołami
z Turcji, Grecji, Hiszpanii, Czech i Słowenii, która zaowocuje międzynarodową
wymianą młodzieży i wspólnymi akcjami.

• integracyjna z rozszerzonym programem matematyki i języka angielskiego – klasa 1b integracyjna (15-osobowa), z rozszerzoną matematyką (6 godzin w tygodniu) i językiem angielskim (4 godziny w tygodniu). Uczniowie
tego oddziału w trzeciej klasie będą mieli możliwość zdania egzaminu z FCE
oraz uzyskania certyfikatu przewodnika po Krakowie w języku angielskim.
Klasa będzie funkcjonowała pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej –
zajęcia fakultatywne odbywać się będą na uczelni, poprowadzą je pracownicy
naukowi. Uczniowie z orzeczeniami będą pracowali metodą Montessori. Do
tej klasy będą przyjmowani uczniowie ze średnią powyżej 4,0 oraz wynikiem
ze sprawdzianu po klasie szóstej od 30 pkt.
• ogólnodostępna, ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego – klasa 1c ogólnodostępna (24-osobowa). Zajęcia z języka angielskiego odbywać
się będą w wymiarze 5 godzin tygodniowo.
• ogólnodostępna ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego
– klasa 1d ogólnodostępna (24-osobowa), o profilu – piłka siatkowa, ze
zwiększoną liczbą godzin z wychowania fizycznego, z grupami ćwiczeniowymi (dodatkowe 3 godziny w tygodniu).
• ogólnodostępna, ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego
– klasa 1e ogólnodostępna (4-osobowa), o profilu – piłka nożna, ze zwiększoną liczbą godzin z wychowania fizycznego, z grupami ćwiczeniowymi
(dodatkowe 3 godziny w tygodniu).
• ogólnodostępna – kwalifikacja do klasy ogólnodostępnej 1f (24-osobowej) odbywa się w oparciu o rekrutację elektroniczną, według malejącej
liczby punktów uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.
Gwarantujemy naszym uczniom bezpieczeństwo i bardzo dobrą opiekę
pedagogiczną i psychologiczną.
Więcej informacji na www.gimnazjum12.krakow.pl

Od nowego roku szkolnego 2012/2013 w szkole będą tworzone klasy:
• integracyjna z rozszerzonym programem matematyki i historii – klasa
1a integracyjna (15-osobowa), z rozszerzoną matematyką (5 godzin w tygodniu) i historią (4 godziny w tygodniu) Oddział ten będzie funkcjonował pod
patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego – zajęcia fakultatywne odbywać
się będą na uczelni, poprowadzą je pracownicy naukowi. Uczniowie z orzeczeniami będą pracowali metodą Montessori. Do tej klasy będą przyjmowani
uczniowie ze średnią na świadectwie powyżej 4,0 oraz wynikiem ze sprawdzianu po klasie szóstej od 30 pkt.
MATERIAŁ INFORMACYJNY GIMNAZJUM NR 12
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Zlot Jerzyków 2012

Wieczór z poezją

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 68

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 53

23 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 68 wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 odbyło się Święto Patrona Szkoły Jerzego Binczyckiego, wspaniałego aktora. Po raz
dziewiąty było obchodzone jako Zlot Jerzyków. Jak co roku
na zlot przybyli panowie noszący imię Jerzy oraz przyjaciele
szkoły, by wspólnie świętować. Na uroczystości pojawili się
Elżbieta Bińczycka, Elżbieta Lęcznarowicz, pełniąca przez wiele
lat obowiązki Wiceprezydenta Miasta Krakowa, przewodniczący
Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider, Jerzy Sonik i Jerzy
Fedorowicz – radni Miasta Krakowa, Jerzy Meysztowicz z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jakub Kosek, przewodniczący Rady Dzielnicy IV, Tomasz Rząsa oraz inni znamienici goście.
Uczniowie zaprezentowali przedstawienie autorskie inspirowane
repertuarem Kabaretu Starszych Panów, przygotowane przez
Kingę Gilewską, Jadwigę Olkuską i Agnieszkę Madej.
Następnie odbyła się prezentacja Jerzyków, których honorowy gospodarz uroczystości, Jerzy Donimirski pytał o marzenia
i o to, czy udało się je zrealizować. Goście otrzymali małą niespodziankę, przygotowaną przez Jerzego Donimirskiego. Nie
wszyscy jednak mogli przyjechać na zlot z powodu obowiązków
służbowych, ale sercem byli z jego uczestnikami i przesłali im
życzenia. Wśród nich znalazł się wicemarszałek Sejmu RP, Jerzy
Wenderlich, który żałował, że po raz kolejny omija go spotkanie
oraz Jerzy Adanuszek – geograf i autor książek podróżniczych
z Kanady. Przysłano także życzenia z kancelarii Jerzego Buzka,
posła Parlamentu Europejskiego i Jerzego Owsiaka, prezesa
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A od aktora Jerzego
Święcha przyszedł piękny telegram.

18 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy
ul. Stawowej 179 odbyło się spotkanie z poetą, o. Eligiuszem
Dymowskim. Wydarzenie to było pierwszym w cyklu obchodów
zbliżającego się, 50-lecia ZSO nr 53.

Ojciec Eligiusz mówił o swoich poetyckich inspiracjach. Jest
wrażliwym człowiekiem, potrafi bardzo wnikliwie obserwować
świat. Natchnieniem do napisania wiersza może stać się rozmowa zasłyszana w autobusie. Ujęte w liryczne miniatury, swobodne
komentarze na temat człowieka, cechują poezję autora. Ojciec
Eligiusz może się poszczycić piękną, oratorską dykcją, dlatego
wsłuchiwanie się w jego twórczość było dla wszystkich wielkim
przeżyciem. Kilka zagadnień poruszonych podczas spotkania
jest wartych przemyślenia, chociażby temat silnie wyeksponowany, kwestia kapłańskiej samotności. Całość dopełniła przepiękna
oprawa muzyczna, dekoracje i występ uczniów.

MAGDALENA FRYDRYCH
fot. ZSO 53

NOWE GIMNAZJUM W NASZEJ DZIELNICY

Rozdano również nagrody laureatom konkursu „Rada Dzielnicy IV przyjazna dzieciom i młodzieży”. Wśród uczniów gimnazjów
pierwsze miejsce zajęli ex aequo Mateusz Gołąbek i Michał
Topolski z Gimnazjum nr 12, drugie zajęły Patrycja Zięba oraz
Justyna Mikołajczyk, trzecie Dominika Mikołajczyk z Gimnazjum
82. W kategorii uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pierwsze
miejsce przypadło Agnieszce Sereing, drugie Marcelinie Synowiec (uczennice Szkoły Podstawowej nr 21), a trzecie Teresie
Kozaczewskiej ze SP 68.
W kategorii uczniów klas I-III pierwsze miejsce zajęła Zuzanna
Piejko, drugie Marika Ryszka, trzecie Katarzyna Cebula. Wszystkie laureatki to uczennice SP 68. Nagrody ufundowane przez
Radę Dzielnicy IV wręczył jej Przewodniczący Jakub Kosek.
Sponsorami zlotu byli: SiMPLY Market, Donimirski Boutique Hotels, Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz sklep
spożywczy ABC.

HALINA MALISZEWSKA
fot. DOMINIKA MISKA

Gimnazjum nr 83 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Krakowie przy ul. Porzeczkowej 3 rozpoczyna swoją działalność od września
2012 r. W związku z tym trwają zapisy do klas pierwszych:
ogólnodostępnej oraz dwujęzycznej polsko-angielskiej,
w której zwiększona będzie liczba godzin języka angielskiego oraz co najmniej trzy przedmioty będą wykładane
w dwóch językach – polskim i angielskim.
Szkoła oferuje przyszłym gimnazjalistom naukę w dobrze
wyposażonej placówce, która dysponuje: pracowniami
komputerowymi, językowymi, a także pracownią techniczną
oraz plastyczną, salami lekcyjnymi z tablicami multimedialnymi, salą gimnastyczną z zapleczem oraz wielofunkcyjnym
boiskiem sportowym ze sztuczną nawierzchnią. W szkole
znajduje się także nowa stołówka, w której podawane są
obiady przygotowywane na miejscu.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 od 19 lat jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Językowego „Bliżej
Świata”, który każdego roku cieszy się dużą popularnością.
Zapisów do klas pierwszych można dokonywać w sekretariacie, w godzinach od 8 do 15.30. W tym roku gimnazjum nie jest objęte rekrutacją elektroniczną, dlatego
podania należy składać w tradycyjnej formie.
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SAMI DLA SIEBIE

DYŻURY
STRAŻY MIEJSKIEJ

Filia nr 2 MOPS
zaprasza
do skorzystania
z bezpłatnej oferty
Programu Aktywności Lokalnej
dla mieszkańców dzielnicy.

Strażnicy rejonowi
z Oddziału Krowodrza Straży Miejskiej
pełnią dyżur w siedzibie
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca,
w godz. 16.00-17.00

Program Aktywności Lokalnej realizowany jest na rzecz lokalnej społeczności. Jego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców, tak aby rosła ich integracja i jakość życia.
Obecnie organizowane są:
• uczniowskie popołudnia, czyli pomoc dzieciom i młodzieży w nauce;
• klub dla dzieci i młodzieży, a w nim kółka zainteresowań
i zajęcia świetlicowe dla uczniów w każdym wieku (plastyczne, komputerowe, warsztaty dramy, konwersacje z języków
obcych, zajęcia ruchowe, sportowe i inne);
• miejsce spotkań dla seniorów – dla wszystkich, którzy
chcieliby spędzić trochę czasu w miłej atmosferze, porozmawiać przy ciepłej herbatce i ciastku, wymienić poglądy,
• punkt informacji obywatelskiej – przyjdź jeśli nie wiesz jak
rozwiązać jakiś problem dotyczący Twojego najbliższego
otoczenia, chętnie pomożemy, oferujemy także poradnictwo
dla osób bezrobotnych;
• bezpłatny dostęp do Internetu, zajęcia komputerowe –
dysponujemy komputerami podłączonymi do sieci Internet,
oferujemy pomoc przy obsłudze komputera i Internetu;
• dla dzieci i młodzieży od 12 lat: zajęcia parateatralne, nauka gry na bębnach (djembe, conga), nauka tańca z kijami,
z poi, żonglerka, tworzenie baniek mydlanych, warsztaty
z wykorzystaniem światła UV;
• język włoski od podstaw;
• konwersacje z języka angielskiego;
• zajęcia plastyczne dla najmłodszych.
Oferta jest całkowicie bezpłatna. Czekamy także na
wszelkie propozycje, sugestie, pomysły.
Cyklicznie będziemy organizować:
• debaty obywatelskie;
• spotkania informacyjne dla mieszkańców na temat działalności PAL oraz różnych instytucji na terenie Krakowa;
• spotkania z przedstawicielami instytucji działająch w dzielnicy, m.in. policja, straż miejska, radni Dzielnicy IV;
• spotkania integracyjne i okolicznościowe;
• spotkania grupy liderskiej;
• działania o charakterze środowiskowym, m.in. wspólne
porządkowanie rejonu ul. ks. Siemaszki.
Zapraszamy codziennie, w godz. 8-18.
Punkt Aktywności Lokalnej „SAMI DLA SIEBIE” mieści się
przy ul. ks. Siemaszki 31 (pawilon, wejście obok Awiteksu).
Kontakt:
MOPS Kraków, Filia nr 2, ul. Radzikowskiego 37, tel.12 636 77 98
Program Aktywności Lokalnej, ul. ks. Siemaszki 31
email: pytlarka@mops.krakow.pl, waszczan@mops.krakow.pl
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DYŻURY RADNYCH MIASTA w siedzibie RADY DZIELNICY
Janusz Chwajoł
21 czerwca, czwartek, w godz. 18.00-19.00
Teodozja Maliszewska
15 i 29 czerwca, piątki, w godz. 16.00-17.00
Paweł Ścigalski
14 czerwca, czwartek, w godz. 18.00-19.00

Stowarzyszenie Miłośników Bronowic Wielkich
i Klub Sportowy Bronowicki

mają zaszczyt zaprosić na

festyn rodzinny

POWITANIE LATA
który odbędzie się 10 czerwca 2012 roku
na Placu Omłotowym przy ul. Ojcowskiej
w Bronowicach Wielkich
w godz.14.00-23.00

Wolontariusze poszukiwani
Realizatorzy Programu Aktywności Lokalnej poszukują
kandydatów na wolontariuszy. Może nim zostać każda
osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać: dzieciom w nauce, osobom
starszym, niepełnosprawnym, samotnym, pracownikom
socjalnym przy realizacji projektów.
Wymagany wiek: powyżej 15 lat.
Wszyscy nasi wolontariusze otrzymują porozumienie
o świadczeniu pomocy wolontaryjnej oraz zaświadczenie
o odbytym wolontariacie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobiście w siedzibie PAL
ul. ks. Siemaszki 31 (pawilon), codziennie w godz. 8-18 lub mailowo: waszczan@mops.krakow.pl, pytlarka@mops.krakow.pl
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