BAWMY SIĘ RAZEM
Święto Dzielnicy IV Prądnik Biały
Trzydniowy cykl imprez przygotowanych z myślą o mieszkańcach Prądnika Białego rozpocznie się już w piątek 28
maja. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji dla całej rodziny.

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Święto Dzielnicy zainauguruje III Maraton Azorski, czyli
bieg ulicami osiedla Azory. Start – 28 maja, o godz. 14.30
w XIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Chełmońskiego 24. Chętni do udziału w maratonie powinni zgłosić się
pół godziny przed biegiem. Licealiści zapraszają także do
swojej szkoły, gdzie zaplanowali różne atrakcje. Sobota
upłynie również pod znakiem sportowej rywalizacji. Na terenie basenu KS Clepardia (ul. Mackiewicza 14) odbędzie
się Dzień Sportu. Od godz. 10 do 14 potrwają rozgrywki
piłkarskie między drużynami ze szkół dzielnicy. Zapraszamy także naszych najmłodszych mieszkańców, dla których przygotowano gry i zabawy sportowe.

W niedzielę 30 maja warto całą rodziną wybrać się na
piknik „Bawmy się razem” w Dworku Białoprądnickim
(ul. Papiernicza 2) – początek o godz. 14. W programie
m.in.: konkursy, gry, pokazy służb mundurowych. Udział
w festynie weźmie również Krakowska Chorągiew Nadworna – grupa zajmująca się rekonstrukcją historyczną kultury materialnej średniowiecza. Chorągiew specjalizuje się
w odtwarzaniu sposobów walki, tańców i życia codziennego na przełomie XIV i XV wieku. O godz. 18.30 rozpocznie się „Rewia musicalowa” czyli muzyczne show składające się z największych przebojów musicali, szlagierów
z repertuaru światowych gwiazd estrady oraz dowcipnych
dialogów. Podczas pikniku poznamy także zwycięzców
konkursów ogłoszonych przez Radę Dzielnicy IV: fotograficznego „Portret dzielnicy” oraz plastycznego dla dzieci.
Organizatorami Święta Dzielnicy są Rada Dzielnicy IV
Prądnik Biały oraz Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”. (MB)

ZAPRASZAMY!
NA WSZYSTKIE IMPREZY - WSTĘP WOLNY
program Święta Dzielnicy - str. 8

Matce...
Kiedy maj u drzwi Twoich stanie
l do Twej Matki drogê Ci poka¿e,
To Ty nie zwlekaj, nawet krótkiej chwili
Tylko sw¹ mi³oœæ ofiaruj jej w darze.
Bo ile¿ to razy w swym ¿yciu
Kolejnych nocy nie spa³a,
Gdy z wielk¹ trosk¹, w ukryciu,
Nad Twoim ³ó¿eczkiem czuwa³a.
Nadziei te¿ swej nie straci³a,
Gdy z dobrej zeszed³eœ gdzieœ drogi.
To ona wci¹¿ w Ciebie wierzy³a,
Choæ serce pêka³o od trwogi.
l tylko to ona jedyna
Do Ciebie sw¹ d³oñ wyci¹gnê³a,
Gdy grupa serdecznych przyjació³
W potrzebie siê gdzieœ rozp³ynê³a.
Wiêc wdziêcznoœæ sw¹ daruj bez koñca.
Stos kwiatów te¿ przynieœ w podziêce,
Spraw, by nie brak³o Jej s³oñca,
A do stóp Jej rzuæ swoje serce.
El¿bieta Suryjak POS£A WIES£AWA WODÊ
PO¯EGNALIŒMY
praca plastyczna dzieci z grupy III, Przedszkole nr 118
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DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV
PRĄDNIK BIAŁY
Przewodnicząca
Teodozja Maliszewska
czwartki, godz. 16.00-17.00
– ca³okszta³t pracy Rady i Zarz¹du Dzielnicy
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
poniedziałki, godz. 16.00-17.00
– ochrona œrodowiska i planowanie
przestrzenne, infrastruktura komunalna,
rozwój gospodarczy, inicjatywy lokalne
Członkowie:
Mariusz Bembenek
piątki, godz. 15.00-16.00
– praworz¹dnoœæ i porz¹dek publiczny,
informacja i ³¹cznoœæ z mieszkañcami,
„Gazeta Lokalna”
Dawid Cieciak
wtorki, godz. 15.30-16.30
– kultura i sport, mieszkalnictwo, wa¿ne
sprawy spo³ecznoœci lokalnej – protesty,
wnioski i interwencje
Krystyna Dąbrowska
środy, godz. 17.00-18.00
– edukacja, rodzina, zdrowie,
polityka spo³eczna
Dy¿ury odbywaj¹ siê w siedzibie Rady,
z wyj¹tkiem dni sesyjnych i œwi¹tecznych.

BIURO RADY
przyjmuje strony w dni powszednie:
- od poniedziałku do piątku,
w godz. 14.00-16.00
- 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: dzielnica4@um.krakow.pl
www.dzielnica4.krakow.pl
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Z PRAC RADY DZIELNICY
LII sesja
LII sesja Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y odby³a siê w dniu 20 kwietnia 2010 r. Obradom przewodniczy³a
Teodozja Maliszewska, która po przywitaniu goœci i radnych poprosi³a
wszystkich obecnych o uczczenie minut¹ ciszy poleg³ych w katastrofie pod
Smoleñskiem. Nastêpnie przewodnicz¹ca stwierdzi³a prawomocnoœæ obrad i przedstawi³a proponowany porz¹dek sesji. Radni bez uwag przyjêli protokó³ z poprzedniego spotkania.
Tradycyjnie w czwartym punkcie
porz¹dku dnia radni procedowali nad
projektami uchwa³ przygotowanymi
przez Zarz¹d Dzielnicy IV.
W zwi¹zku z nieprzewidzianymi
wczeœniej wydatkami na naprawê
sprzêtu biurowego, skorygowany zosta³ plan finansowy wydatków Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y na rok 2010.
Na wniosek dyrekcji Przedszkola
nr 175 rozszerzony zosta³ zakres zadania remontowego w placówce o wykonanie malowania pokoju nauczycielskiego i sali zajêæ. Nastêpnie radny Mariusz Bembenek odczyta³ projekt uchwa³y w sprawie rozdzia³u
œrodków na zadania priorytetowe w
2010 roku. Zgodnie z wol¹ radnych
2000 z³ zosta³o przyznane na zakup
nagród na turniej sportowy i III Maraton Azorski. Ponadto przekazano
2000 z³ na dofinansowanie do¿ynek
w Witkowicach i 1500 z³ na dofinansowanie festynu w Bronowicach
Wielkich. Wiceprzewodnicz¹cy rady,
Grzegorz Chmurzyñski odczyta³ projekt uchwa³y w sprawie zadania powierzonego z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury spor-

Najbliższa sesja
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały:
wtorek, 8 czerwca
godz. 17.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3

towej i rekreacyjnej w 2010 r. Radni
przekazali na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21 kwotê 24 000 z³otych i dofinansowali budowê boiska sportowego w Szkole
Podstawowej nr 68 kwot¹ 60 000 z³otych.
Do listy rankingowej zadañ w zakresie budowy oœwietlenia na rok 2010
dodano zadanie polegaj¹ce na rozbudowie oœwietlenia (dostawienie latarni do obecnie istniej¹cej sieci) w rejonie ulic Okrê¿nej/Na Wyrêbê.
W kolejnym punkcie porz¹dku obrad radni na wniosek Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego i Inicjatyw Lokalnych
Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y pozytywnie zaopiniowali dwa wnioski o ustalenie warunków zabudowy. Pierwszy
dotyczy³ inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z gara¿ami podziemnymi […] przy
ul. Turystycznej w Krakowie”. Z kolei drugi obejmowa³ inwestycjê pn.
„Budowa zespo³u budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do oœmiu
budynków) wraz z gara¿ami podziemnymi oraz naziemnymi miejscami postojowymi […] przy ul. Chmurnej
i ul. S³otnej w Krakowie”.
Natomiast negatywnie rada odnios³a siê do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespo³u budynków mieszkalnych
jednorodzinnych (20 budynków) i wielorodzinnych (10 budynków) z us³ugami, gara¿ami wbudowanymi, stacjami trafo wolnostoj¹cymi, budynków
us³ugowych (2 budynki), urz¹dzeñ rekreacyjnych i sportowych, dróg wewnêtrznych parkingów zewnêtrznych
[…] przy ul. Jurajskiej i ul. Na Zielonki w Krakowie”. W uzasadnieniu rad-

MAJ 2010

GAZETA LOKALNA NR 207

3
które odbêd¹ siê w dniu 6 czerwca oraz
zaprosi³ radnych do udzia³u w prezentacji Dzielnicy. Radni zapoznali siê równie¿ z programem tegorocznego Œwiêta Dzielnicy IV w dniach 28-30 maja.
W ramach oœwiadczeñ i komunikatów przewodnicz¹cy komisji merytorycznych poinformowali o najbli¿szych terminach spotkañ. Po wyczerpaniu porz¹dku Przewodnicz¹ca podziêkowa³a wszystkim za przybycie
i zaprosi³a radnych na kolejn¹ sesjê
Rady Dzielnicy IV.

Na LIII sesji rada
przyznała 5000 zł
na dofinansowanie cyklu koncertów Muzyczne
Czwartki w Dworku Białoprądnickim. Na zdjęciu:
Mili Morena Y Su
Clave.

GRZEGORZ CHMURZYŃSKI
fot. CK „DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI”

ni podkreœlili, ¿e w aktualnie procedowanym planie zagospodarowania teren
inwestycji nie jest przewidziany pod
zabudowê mieszkaniow¹. Ponadto
projekt przewiduje zdecydowanie za
ma³o miejsc parkingowych i nie przewiduje zadowalaj¹cych rozwi¹zañ komunikacyjnych.
Nastêpnie pozytywnie zaopiniowano dzier¿awê nieruchomoœci stanowi¹cych dzia³ki nr 26, 27, 28, 29, 30 obrêb 31 Krowodrza na rzecz firm:
„Krak-Cem” Kuca³a Sp. j. i Realimpex Sp. z o.o. po³o¿one w rejonie ul.
£okietka i Pêkowickiej w Krakowie.
Jednoczeœnie negatywnie zaopiniowano dzier¿awê tych samych dzia³ek na
rzecz firmy Ren-Bet Sp. z o.o. W uzasadnieniu radni podkreœlili, ¿e KrakCem uzyska³ ju¿ od dzielnicy pozytywn¹ opiniê, a zak³ad jest umiarkowanie uci¹¿liwy. Równoczeœnie spó³ka Realimpex potrzebuje terenu tylko
na nieuci¹¿liwe zaplecze. Z kolei firma Ren-Bet spotka³a siê z protestami
mieszkañców, a produkcja betonu jest
uci¹¿liwa w œrodku osiedla mieszkaniowego.
W punkcie dotycz¹cym spraw bie¿¹cych Teodozja Maliszewska poinformowa³a zebranych o uchwa³ach
deleguj¹cych radnych na odbiory. Jerzy Stochel odczyta³ uwagi do planu
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa.
W ramach oœwiadczeñ i komunikatów przewodnicz¹cy komisji merytorycznych poinformowali o najbli¿szych terminach spotkañ.
Po wyczerpaniu porz¹dku przewodnicz¹ca podziêkowa³a wszystkim za
przybycie i zaprosi³a radnych na kolejn¹ sesjê Rady Dzielnicy IV.

LIII sesja
LIII sesja Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y odby³a siê w dniu 4 maja
2010. Obradom przewodniczy³a Teodozja Maliszewska, która po przywitaniu goœci i radnych stwierdzi³a prawomocnoœæ obrad i przedstawi³a proponowany porz¹dek spotkania. Radni
zaakceptowali propozycjê i przyjêli
protokó³ z poprzedniego spotkania.
Na wniosek Zarz¹du Dzielnicy radni przyjêli uchwa³ê przekazuj¹c¹
5 000 z³ na dodatkowe dofinansowanie
cyklu koncertów Muzyczne Czwartki,
organizowanego przez Centrum Kultury „Dworek Bia³opr¹dnicki”.
Na wniosek Komisji Infrastruktury
Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego i Inicjatyw Lokalnych Dzielnicy IV
Pr¹dnik Bia³y radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa³y obs³ugi komunikacyjnej ogólnodostêpnych parkingów przy ul. Danka w Krakowie
i wydali pozytywn¹ opiniê w sprawie
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle £okietka”.
Negatywnie rada odnios³a siê do
wniosku w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji przy ul. ¯abiniec w Krakowie. Negatywna opinia
podyktowana by³a brakiem zadowalaj¹cych rozwi¹zañ komunikacyjnych
i zbyt ma³¹ liczb¹ miejsc parkingowych.
Nastêpnie na wniosek Komisji
Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowano projekt uchwa³y w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po³o¿onego przy
ul. Weissa w Krakowie.
W punkcie dotycz¹cym spraw bie¿¹cych Mariusz Bembenek przedstawi³
program „Dni Otwartych Magistratu”,

DYŻURY
STRAŻY MIEJSKIEJ

Strażnicy rejonowi
z Oddziału Krowodrza
Straży Miejskiej
pełnią dyżur w siedzibie
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
w pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca,
w godz. 16-17

DYŻUR RADNEGO
MIASTA KRAKOWA

Janusza Chwajoła
17 czerwca, czwartek
godz. 18.00-19.00
Siedziba Rady i Zarządu
Dzielnicy IV Prądnik Biały
ul. Białoprądnicka 3

DYŻURY RADNYCH
DZIELNICY IV
PRĄDNIK BIAŁY
Aleksandra Firlet
przewodnicząca
Komisji Mieszkalnictwa,
przewodnicząca
Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków”
piątki, godz. 14.00-15.00,
siedziba Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały
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SZKOŁA PODSTAWOWA nr 119

Dzień Ziemi
W ramach corocznych obchodów „Dnia Ziemi”, Dzielnicowe
Centrum Edukacji Ekologicznej ogłosiło jesienią IX Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „W zdrowym ciele
zdrowy duch”. Tematem konkursu była myśl: „Stosując piramidę żywieniową i piramidę ruchu – wybieram zdrowie”.

22 kwietnia 2010 roku, podczas uroczystej akademii, konkurs zosta³ rozstrzygniêty i wrêczono finalistom nagrody. Cieszy³ siê on wielkim zainteresowaniem uczniów, gdy¿ nades³ano 137 prac (ze szkó³ podstawowych nr 12, 21, 51, 58, 67,
68, 93, 109, 113 i 119).
W kategorii „plakat” pierwsze miejsce zajêli: Patryk Pacho³ek i Grzegorz Œwigoñ (SP 113), drug¹ nagrodê zdoby³a
Magdalena Litewka (SP 21), a trzeci¹ Daniel Siwy (SP 119).
Wyró¿nienia otrzymali: Aleksander Kiry³ów (SP 58), Weronika Kosowicz (SP 67), Wiktoria Dyna (SP 58) oraz Natalia
Cichoñ (SP 119).
W kategorii „forma przestrzenna” pierwsze miejsce zdoby³a Anna Brytañczyk (SP 109), pracê Macieja Okapy (SP
119) nagrodzono drug¹ pozycj¹, a trzeci¹ z g³ównych nagród
zdoby³a Patrycja Stochliñska (SP 21). Wyró¿nienia otrzymali
Anna Malaga (SP 119), Mateusz Zaj¹c (SP 119), Dominik
Marczuk (SP 109), Aleksandra Caba³a (SP 21), Michalina
Ziomek (SP 21), Magdalena Wiekierak (SP 21) i £ukasz £apaj
(SP 119).
W programie uroczystych obchodów „Dnia Ziemi”, zaprezentowano miêdzy innymi przedstawienie ekologiczne pod

GŁOSUJ!
Urząd Miasta Krakowa informuje,
że w Wydziale Spraw Administracyjnych można:
- pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania
(do 18 czerwca 2010 r.)
- złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców
(do 10 czerwca 2010 r.)
- złożyć pisemny wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do
wybranego obwodu głosowania (do 15 czerwca 2010 r.)
Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się na żądanie wyborcy
zmieniającego miejsce pobytu przed dniem głosowania. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano PESEL wyborcy.
Do spisu wyborców mogą dopisać się wyborcy przebywający czasowo
w Krakowie, w okresie obejmującym dzień głosowania oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, ale przebywający w Krakowie.
Wyborcy niepełnosprawni zamieszkali na stałe w Krakowie mogą dopisać
się do wybranego przez siebie obwodu głosowania, w którym znajduje się
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Sprawy załatwia się w następujących miejscach:
- mieszkańcy dzielnic I-VII (Śródmieście i Krowodrza)
al. Powstania Warszawskiego 10, stanowisko 62, tel. 12 616-92-51
- mieszkańcy dzielnic VIII-XIII (Podgórze)
ul. Wielicka 28a, stanowisko 4 (parter), tel. 12 616-56-88
- mieszkańcy dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta)
os. Zgody 2, pokój nr 24 (parter), tel. 12 616-87-38
Od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40-15.00. 18 czerwca 2010 r.
wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, do godz. 14.30.

tytu³em: „¯eby zdrowym byæ, trzeba zdrowo ¿yæ”, przygotowane przez klasê Vb pod opiek¹ Joanny Piestrak-Sroczyñskiej, które zosta³o przyjête du¿ymi brawami oraz pokaz tañca towarzyskiego do piosenki Michaela Jacksona „Heal the
World”, zaœpiewanej przez uczennice klasy IIIa i Vb.
Wœród zaproszonych osób mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ
radn¹ Dzielnicy IV Beatê Bryniarsk¹, a tak¿e nauczycieli przyrodników: dyrektor Mariê Ulanik, mgr El¿bietê Koœcielniak,
mgr Urszulê Ogrodnik, mgr Urszulê Bednarczyk-Dudek oraz
mgr Barbarê Kulig.
Serdecznie dziêkujemy Radzie Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y za wsparcie finansowe, dziêki któremu uda³o siê przeprowadziæ nasz konkurs.
JOANNA PIESTRAK-SROCZYŃSKA
nauczycielka przyrody SP 119
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SZKOŁA PODSTAWOWA nr 68

VII Zlot Jerzyków
W Szkole Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego
w Witkowicach spotkali się w dniu swojego święta imiennicy patrona.

Spotkanie Jurków i Jerzyków to œwiêto, które wpisa³o
siê ju¿ w tradycjê szko³y. Jak co roku, móg³ na nie przyjœæ
ka¿dy, kto nosi imiê Jerzy. Szko³a wys³a³a tak¿e zaproszenia do wielu znanych Jurków. Przyby³o oko³o dwudziestu
solenizantów. Wœród goœci znaleŸli siê m.in.: prof. Jerzy
Aleksandrowicz z Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego, który otrzyma³ specjalne podziêkowania od dyrekcji szko³y za pomoc okazan¹
placówce, Jerzy Stochel przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Przyjació³ Witkowic i radny Dzielnicy IV, Jerzy Guznar –
radny Dzielnicy IV, Jerzy Kêkuœ – lekarz anestezjolog oraz
Jerzy Wróblewski – przyjaciel szko³y. Rolê gospodarza zlotu
pe³ni³ Jerzy Su³owski, zastêpca redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”.
Nie wszyscy zaproszeni Jurkowie mogli przybyæ na zlot,
ale wys³ali listy. Szczególnie dramatycznie zabrzmia³ mail
od wicemarsza³ka Sejmu Jerzego Szmajdziñskiego, który
zgin¹³ w kwietniowej katastrofie prezydenckiego samolotu
pod Smoleñskiem. Napisa³, ¿e bardzo chcia³by uczestniczyæ

w spotkaniu i prosi³, ¿eby zebrani zrozumieli go i wybaczyli
mu jego nieobecnoœæ.
Specjalnymi goœæmi uroczystoœci byli ¿ona i syn patrona
– El¿bieta Biñczycka i Jan Biñczycki. Uczniowie szko³y wykonali plansze ilustruj¹ce najwa¿niejsze role
aktora. Przygotowali te¿ przedstawienie. Spektakl wyre¿yserowa³a
i napisa³a do niego scenariusz wicedyrekor szko³y Maria LachowiczStankiewicz. Tradycyjnie, szkolna
delegacja wybra³a siê z kwiatami na
grób Jerzego Biñczyckiego.
Ka¿dy z zaproszonych Jurków
otrzyma³ kwiaty i obrazek ze œwiêtym Jerzym, ka¿dy mia³ te¿ okazjê,
by opowiedzieæ coœ o sobie i powspominaæ szkolne lata.
Dla wszystkich imieninowych
goœci przygotowano wspania³y poczêstunek.
MARIUSZ BEMBENEK
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Gdzie można znaleźć

Gazetę Lokalną
- w Internecie: www.dzielnica4.krakow.pl
- w stałych punktach kolportażu:

-

biuro Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
kościoły na terenie dzielnicy,
CK „Dworek Białoprądnicki”,
pawilon „Elea”, salonik prasowy,
sklep przy ul. Ojcowskiej,
sklep przy ul. Wielkotyrnowskiej 16a,
sklep ABC przy ul. Felińskiego,
sklep „Lewiatan” przy ul. Jaremy,
sklep „Lewiatan” przy ul. Wiarusa,
sklep „Lewiatan” przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,
sklep „Lewiatan” przy ul. Radzikowskiego 140,
punkt pocztowy przy ul. Imbramowskiej 30,
delikatesy „Smak” przy ul. Krowoderskich Zuchów
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80 lat piłki nożnej
na Prądniku
Na terenie Klubu Sportowego Clepardia odsłonięto tablicę
upamiętniającą osiemdziesiątą rocznicę powstania Prądnickiego Klubu Sportowego, z którego Clepardia się wywodzi.
Klub Sportowy Clepardia Kraków powstał w 1967 roku z połączenia założonego w 1909 roku Towarzystwa Sportowego Krowodrza oraz Klubu Sportowego Prądnicki, którego początki sięgają 1930
roku. Z okazji okrągłej „osiemdziesiątki” KS Prądnickiego, jednego
z „pradziadków” Clepardii, tablicę pamiątkową odsłonił zasłużony
działacz, Józef Popiołek. W najbliższym czasie ukaże się monografia klubu, w której zebrano najważniejsze fakty z historii Clepardii.
Dzieje klubu przypomniał również w swoim przemówieniu podczas
odsłonięcia tablicy prezes, Zbigniew Wajda. Obszerny fragment prezentujemy poniżej.
Szanowni Państwo! I Wy – Zawodnicy historycznych już
klubów TS Krowodrza i Prądnicki KS!
Jakimi słowami mamy dziękować za lata gry i działań
poświęcone powstawaniu klubów sportowych, kształtowania się nowych struktur w piłce nożnej. Historia większości klubów w Polsce zaczyna się właśnie od tej dyscypliny. Ona skupia największą liczbę zawodników i sympatyków. I choć niekiedy większe sukcesy odnoszą przedstawiciele innych dyscyplin, to jednak wizerunek klubu
tworzą przedstawiciele „piłki kopanej”.
Od 1967 roku, w którym doszło do połączenia klubów:
TS KROWODRZA i PRĄDNICKIEGO KS, a nowemu klubowi nadano nazwę MDzKS CLEPARDIA, dziedziczymy
historię, tradycję, dorobek sportowy, ale też zobowiązanie do kontynuacji.
Przypomnę historię obu zacnych prekursorów.
Pierwsze oficjalne wzmianki pojawiają się o Krowodrzy
w 147 numerze „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”
z 1 lipca 1911 r., w którym podano wynik meczu: Wisła
Akademicka – Krowodrza 1 : 1.
Piłkarze z dzielnicy Krowodrza rozgrywali wówczas swoje mecze na leżącym przy zbiegu ulic Śląskiej, Lubelskiej
i Wrocławskiej placu Solnym. Opiekunami klubu byli Jan
Dębowski (późniejszy działacz KOZPN) i Józef Kulik (późniejszy Prezes TS Krowodrza w latach 1936-39 i 19451952).
Pierwszym protektorem klubu był prawdopodobnie właściciel sklepu papierniczego z ul. Wrocławskiej, Sziller.
Od 1920 roku TS Krowodrza brała udział w oficjalnych
rozgrywkach prowadzonych przez KOZPN, grając w klasie C i B. Siedziba klubu znajdowała się przy ul. Mazowieckiej 40, a mecze rozgrywano na boisku przy ul. Wrocławskiej.
Ważną datą był 16 grudnia 1928 roku i pierwsze Walne
Zebranie Członków TS Krowodrza, na którym uchwalono
statut klubu i ustalono niebiesko-białe barwy klubowe. Od
tego roku do wybuchu wojny piłkarze grali w klasie A.
(...)W czasie wojny Krowodrza grała w czwartych, niedokończonych zresztą, Mistrzostwach Krakowa 1943 roku.
Po wojnie, 9 listopada 1945 roku wciągnięto Stowarzyszenie do rejestru stowarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego
Krakowskiego, pod nr 102 i nazwą Towarzystwo Sportowe Krowodrza. Działalność klubu opierała się o Statut
z grudnia 1928 roku, jednak po raz pierwszy zdefiniowano znak towarzystwa: tarcza w biało niebieskie pasy pio-
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nowe, na białym pasie poziomym litery TSK.
Po wojnie tylko rok drużyna grała w klasie A, a następnie
w klasie B i C.
Do najlepszych piłkarzy Krowodrzy przed wojną należał reprezentant Krakowa Henryk Molenda. Był to wielki
zaszczyt dla młodego człowieka, gdyż zawodnicy z klubów klasy A nie trafiali do reprezentacji miasta. Molenda
był jedynym przedstawicielem klasy A w zespole. Grał obok
m.in. Kossaka, Zastawniaka (Cracovia), Czulaka, Bajorka
(Wisła). Rozegrał 650 meczy w barwach Krowodrzy i przez
wiele lat był kapitanem drużyny.
Kolejnym znanym wychowankiem Krowodrzy był Władek Gędłek, który w latach 1945-54 rozegrał w Cracovii
ponad 300 meczy, w latach 1949-53 był reprezentantem
Polski oraz uczestnikiem Olimpiady w Helsinkach w 1952
roku. W 1954 roku został najlepszym piłkarzem Krakowa.
Innym wychowankiem Krowodrzy, który zrobił piłkarską
karierę był Czesław Rajtar. Broniąc barw Cracovii, grał w reprezentacji Polski w 1952 roku. Został też później honorowym członkiem KOZPN.
O sile Krowodrzy decydowali także znani trenerzy. Drużyną opiekowali się Ciszewski, Skrynkowicz, Zygmunt Jesionka i Władysław Stiasny.
Pozostaje mi powiedzieć jeszcze o Prądnickim KS.
Wszystko zaczęło się na błoniach Białego Prądnika
w 1930 roku, gdzie Józef Kubiński, Józef Małek, Stefan
Sowiński, Stanisław Sowiński, Józef Kadula, Edward Sipiora, Franciszek Żurek i inni postanowili założyć drużynę
piłkarską. Zebrali składki, kupili piłkę i kostiumy sportowe, rozpoczynając swoją działalność na Prądniku Białym.
Rozgrywali mecze z okolicznymi drużynami: Olszą, Dąbskim, Płaszowianką. W 1936 roku zgłosili akces do klasy
C jako KS Prądnik. Siedziba klubu i szatnia mieściły się
wtedy w mieszkaniu Józefa Kubińskiego, tam też piłkarze
przechowywali sprzęt. Pierwszym opiekunem i prezesem
klubu był Piotr Banach. (...)
Boisko mieściło się przy ul. Turystycznej. Komisja
KOZPN nie chciała odebrać tego obiektu, gdyż boisko było
zbyt wąskie. Musiano je poszerzyć, a to nie było łatwe,
ponieważ obok przebiegała droga (obecnie ul. Opolska).
Pierwszy, wygrany 2:1 mecz rozegrano ze Zwierzynieckim, obydwie bramki strzelił Szabik. Potem przyszły inne
spotkania i „święta wojna” na Krowodrzy z Krowodrzą 5:1,
w rewanżu – 1:2. W 1938 roku doszło do połączenia klubów KS Prądnik i Prądnicki KS. Działalność klubu przerwała wojna.
W 1945 roku w wykazie klubów piłkarskich znajdujemy
Prądnicki KS pod adresem ul. Siemaszki 31 i TS Krowodrza pod adresem ul. Wrocławska 42.
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Udało się wtedy zdobyć lokal, gdyż szpital Narutowicza zrezygnował z dwóch budyneczków, a administrator
zgodził się oddać je klubowi. Przeprowadzono remont i połączono dwa lokale. Pracowali przy tym społecznie zawodnicy i działacze.
Do 1950 roku Prądnicki KS brał udział w rozgrywkach
A i B klasy. Później w wyniku reformy samorządowej państwa został wchłonięty przez KS Prądniczankę.
Przełomową datą okazał się 1955 rok, kiedy w Zakładach Opakowań Blaszanych „Artigraph” zrodziła się myśl
reaktywowania Prądnickiego KS. (...) Dyrekcja zakładu
przyrzekła pomoc w reaktywowaniu klubu, zobowiązując
się zakupić sprzęt i zorganizować spotkanie z byłymi działaczami Prądnickiego. Wkrótce powstał specjalny komitet
organizacyjny, który powołał walne zebranie członków
i sympatyków klubu. (...) Dyrekcja udostępniła na siedzibę klubu pomieszczenie po dawnej portierni. Do Prądnickiego pozyskano zawodników grających dotychczas w
Cracovii, Wiśle i w innych klubach. Zaczęto rozgrywać towarzyskie mecze z okolicznymi drużynami. Brak boiska
nie utrudniał konsolidacji drużyny przed ich debiutem
w rozgrywkach mistrzowskich. W 1956 roku zgłoszono drużynę do rozgrywek w klasie B i po roku uzyskała awans
do klasy A. W tym okresie rozpoczęto budowę boiska przy
ul. Prądnickiej 74, które 22 lipca 1959 roku oddano do użytku. Prezesem klubu w tych latach był Zbigniew Gaura, a sekretarzem obecny wśród nas Józef Popiołek.
Do sezonu 1965/66 zespół grał w klasie B , a potem, aż
do połączenia z TS Krowodrza o klasę wyżej.(...) Kierownikiem drużyny był Piotr Szupik, trenerami: Marian Tobik
i Ryszard Sosnowski.
W lutym 1966 roku nastąpiła zmiana nazwy klubu na
Zakładowy Klub Sportowy Prądnicki i otwarto salę gimnastyczną. (...) To był ostatni rok działalności klubu przed
połączeniem z TS Krowodrza.
Przeprowadzona w 1967 roku fuzja dała początek istnieniu Klubu Sportowego Clepardia. Znaczącym wydarzeniem, które miało miejsce w roku 1971, było przekazanie
pod zarząd klubu przez Dzielnicową Radę Narodową kompleksu basenów przy ulicy Fika (obecnie Mackiewicza),
które – zmodernizowane podobnie jak pozostałe obiekty
klubu – do dnia dzisiejszego służą mieszkańcom miasta.
Pierwsze lata istnienia Clepardii upłynęły pod znakiem dynamicznego rozwoju działalności klubu. Powstały kolejno
sekcje: piłki ręcznej kobiet i mężczyzn, koszykówki kobiet
oraz sekcja kolarska. Niestety, problemy finansowe trapiące tak zwane zakłady opiekuńcze wspierające klub
sprawiły, że konieczna okazała się stopniowa likwidacja
wszystkich sekcji poza piłkarską. Piłkarze Clepardii różnych kategorii wiekowych na trwałe jednak wpisali się
w sportowy pejzaż Krakowa. Największym osiągnięciem
drużyny, prowadzonej wówczas przez Antoniego Szymanowskiego, były występy w III lidze. Wychowankom klubu
udało się zaistnieć na szerszej arenie. Wspomnieć należy
o reprezentantach Polski: Piotrze Skrobowskim czy, mającym na koncie występy w reprezentacjach młodzieżowych, Sebastianie Leszczaku. (...)

ZBIGNIEW WAJDA
prezes KS Clepardia
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Od lewej: Janusz Chwajoł – radny Miasta Krakowa, Teodozja Maliszewska – przewodnicząca Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Zbigniew Wajda –
prezes KS Clepardia, Ryszard Niemiec – prezes MZPN, Mieczysław
Dzierżak – przewodniczący Komisji Sportu Rady Dzielnicy IV

Józef Popiołek – działacz Prądnickiego KS i Zbigniew Wajda

Jerzy Golemo – były zawodnik Prądnickiego KS i Zbigniew Wajda
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