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Imprezy z okazji Dnia Dziecka na stałe wrosły w kalendarz wydarzeń naszej dzielnicy. W tym roku odbywały się one
2 i 3 czerwca. W pierwszym dniu Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały zaprosiła najmłodszych na obiekty Clepardii, gdzie zorganizowano turniej piłkarski i zajęcia sportowe. Drugi dzień wypełnił, tradycyjny już, rodzinny piknik w Dworku Białoprądnickim.
Przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych mogli wziąć udział w konkursie plastycznym „Kraków w moich oczach”.

KONKURS PLASTYCZNY 7

PIŁKARSKI DZIEŃ DZIECKA 8

w numerze ponadto:
OKIEM PRZEWODNICZĄCEGO 2
Z PRAC RADY DZIELNICY 3
SONDAŻ NA KROWODRZY GÓRCE 5
PODWÓJNY JUBILEUSZ W PARAFII ŚW. JADWIGI 6

PIKNIK Z RYBKĄ MINIMINI 9

WIEŚCI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 10
FESTYN W BRONOWICACH WIELKICH 13
W SKRÓCIE 14
OGŁOSZENIA 15
LATO W DWORKU 16

RADA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY OGŁASZA

VI KONKURS FOTOGRAFICZNY
PORTRET DZIELNICY - ARCHITEKTURA
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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DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Przewodniczący
Jakub Kosek
czwartki: 12, 19 lipca; 16, 23 sierpnia;
6, 13, 20, 27 września
w godz. 17.00-18.00
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
wtorki: 3, 17 lipca; 7 sierpnia;
4, 18 września
w godz. 15.30-16.30
Członkowie zarządu
poniedziałki, w godz. 17.00-18.00
Mariusz Bembenek
(praworządność i bezpieczeństwo,
informacja i promocja, „Gazeta
Lokalna”)
9, 16 lipca; 27 sierpnia; 10 września
Stefan Figiel
(infrastruktura, ochrona środowiska
i zagospodarowanie przestrzenne)
30 lipca; 13 sierpnia; 3, 24 września
Joanna Sadowy
(edukacja i kultura, sport, sprawy
społeczne)
2, 23 lipca; 6, 20 sierpnia; 17 września

DYŻURY RADNYCH
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Hermina Bulka
piątki: 6, 13 lipca; 17, 24, 31 sierpnia;
7, 14, 21, 28 września
w godz. 14.00-16.00
Ireneusz Lisiak
czwartki, w godz. 16.00-17.00
Małgorzata Wyrwińska-Cieślak
piątki, w godz. 14.00-16.00
DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ
W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY

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
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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Infrastruktura mała, ale ważna

Rada Dzielnicy chcąc zadbać o bezpieczeństwo na drogach musi pamiętać nie tylko
o stanie ich nawierzchni, ale również o małej infrastrukturze drogowej takiej jak przejścia
dla pieszych, progi zwalniające, znaki, separatory itp. Wśród otrzymanych do dyspozycji
rady środków nie ma jednak osobnej puli pieniędzy na ten cel. Mając na uwadze ważność
tych drobnych, często niewidocznych dla większości mieszkańców elementów, wraz
z radnymi zdecydowaliśmy pierwszy raz wydzielić osobne środki na ten cel.
W uchwale rozdzielającej środki na zadania priorytetowe w 2012 r. wydzielone zostało
zadanie: „Malowanie pasów dla pieszych i montaż progów zwalniających”, na które przeznaczono łącznie kwotę 38 200 zł. Dodatkowo wyasygnowano kwotę 5 500 zł na montaż
separatorów mających wyznaczyć ciąg pieszy na ul. Natansona oraz 33 000 zł na dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych. Na chwilę obecną posiadamy opinię Działu
Inżynierii Ruchu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu dla większości przejść:
– przejście dla pieszych na skrzyżowaniu al. 29 Listopada oraz ul. Banacha; w miejsce
planowanej drogi na osiedle przy ul. Felińskiego – możliwe do realizacji po zainstalowaniu
oświetlenia dla terenu (z uwagi na koszt oświetlenia oraz konieczność rezerwacji osobnych środków na ten cel – zadanie zostanie wykonane prawdopodobnie w roku 2013);
– montaż progów zwalniających wyspowych na ul. Krowoderskich Zuchów przy KFC
oraz ul. Radzikowskiego – to zadania ciekawe, gdyż do tej pory nie było możliwości instalacji progów zwalniających na drogach wykorzystywanych przez komunikację miejską,
obecnie dzięki specjalnym progom „wyspowym” zadania te będą możliwe do realizacji,
czekamy jednak na potwierdzenie;
– ul. Fieldorfa „Nila” – dołożenie słupków ograniczających przy istniejącym przejściu
dla pieszych (temat został zgłoszony do ZIKiT-u również przez Wspólnotę Mieszkaniową
bloku nr 17), aktualnie trwają uzgodnienia co do montażu ogrodzeń segmentowych typu
„olsztyńskiego”;
– ul. Różyckiego – wyznaczenie przejścia dla pieszych, zadanie wymaga przesunięcia
zatoki autobusowej oraz przebudowy chodnika, należy się spodziewać, że będzie możliwe do realizacji dopiero przy remoncie ulicy (remont uwzględniony w liście rankingowej
remontów ulic i chodników);
– wyznaczenie przejścia przez ul. Mackiewicza na wysokości ul. Bałtyckiej, wyznaczenie
ciągu pieszego przy ul. Natansona – montaż separatorów, ul. Imbramowska – wyznaczenie
przejścia dla pieszych, wyznaczenie przejścia przez ul. Białoprądnicką przy skrzyżowaniu
z ul. Pleszowską – zadania pozytywnie zaopiniowane;
– ul. Meiera (boczna) – wyznaczenie przejścia dla pieszych – opinia negatywna w związku
z brakiem chodnika.
Na opinię do pozostałych zadań nadal czekamy. W przypadku niezrealizowania wszystkich zadań w roku bieżącym należy się spodziewać ich kontynuacji w roku przyszłym.
Jednocześnie proszę o zgłoszenia dotyczące innych miejsc, w których według Państwa
należy rozważyć montaż małej infrastruktury drogowej.

Zamiast parkingu przy ul. Danka

Pragnę przeprosić wszystkich mieszkańców Prądnika Białego „Zachód” obecnych na
spotkaniu w dniu 23 listopada 2011 r., podczas którego przekazałem Państwu błędną
wiadomość o zamierzeniu Rady Dzielnicy dotyczącym budowy parkingu przy ul. Danka.
Mówiąc to, posiadałem ustną informację o pozytywnych opiniach wydziałów Urzędu
Miasta Krakowa dotyczących tej inwestycji. Niestety, w terminie późniejszym spłynęła
negatywna opinia Wydziału Skarbu UMK zawiadamiająca o procesie odwłaszczenia
terenu na rzecz wnioskującej osoby fizycznej.
Jeszcze raz przepraszam za pochopność wypowiedzi, z całą pewnością była to dla
mnie lekcja, z której wyciągnę wnioski na przyszłość.
Mając na uwadze Państwa potrzeby i głosy padające na spotkaniu, Rada Dzielnicy
IV zarezerwowała środki na dwa inne zadania w Państwa okolicy (remont ul. Nad Sudołem – etap pierwszy od ul. Wyki do numeru 10 oraz budowa miejsc postojowych przy
ul. Nad Sudołem – za kwotę 80 000 zł).
Tym razem jednak nie zapewnię, że zostaną one zrealizowane, gdyż nie zależy to już
od samych radnych dzielnicy. W chwili obecnej trwają prace nad wyznaczeniem miejsc
parkingowych, natomiast remont drogi jest uzależniony od decyzji Prezydenta Miasta
Krakowa. Wynika to z faktu, iż musi zostać wydane zarządzenie prezydenta przenoszące
środki na zadania bieżące do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, który jest
wykonawcą naszej uchwały w zakresie remontów dróg (sytuacja ta dotyczy wszystkich
remontów dróg i chodników wskazanych uchwałą Rady Dzielnicy).

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XIX SESJA
Podczas XIX sesji rady dzielnicy, która odbyła się 17 kwietnia 2012, radni
podjęli 28 uchwał.
I Przyjęto
• Korektę uchwał nr 131/XI/2011 i 149/XIII/2011, rezygnując z zadania:
modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 67, przy ul. Kaczorówka 4
(kwota 54 000 zł ). Środki przeniesiono na zadanie „modernizacja boiska
w Szkole Podstawowej nr 119, przy ul. Czerwieńskiego 1”;
• Zrezygnowano z realizacji zadania priorytetowego pn. „ul. Krowoderskich
Zuchów – podniesienie przejścia dla pieszych w okolicach restauracji KFC
(kwota 20 000 zł), zwolnione środki przeznaczając na zadania:
- zwiększenie środków na zadaniu pn. „Malowanie pasów dla pieszych
i montaż progów zwalniających” o kwotę 11 000 zł (łączna kwota
38 200 zł) z następującą kolejnością realizacji:
a) przejście dla pieszych na skrzyżowaniu al. 29 Listopada oraz
ul. Banacha w miejsce planowanej drogi na osiedle przy ul. Felińskiego,
b) ul. Krowoderskich Zuchów 22 – montaż progów zwalniających
wyspowych przy przejściu dla pieszych,
c) ul. Fieldorfa „Nila” – dołożenie słupków ograniczających przy
istniejącym przejściu dla pieszych,
d) wyznaczenie przejścia przez ul. Mackiewicza na wysokości
ul. Bałtyckiej,
e) ul. Bobrzeckiej – montaż progów zwalniających,
f) ul. Różyckiego – wyznaczenie przejść dla pieszych,
g) ul. Radzikowskiego – montaż progów zwalniających wyspowych
na wysokości nr 29 oraz między wiaduktem kolejowym a nr 140-141,
h) ul. Imbramowska – wyznaczenie przejścia dla pieszych,
i) ul. Meiera na ul. Meiera (boczną) – wyznaczenie przejścia dla pieszych,
j) skrzyżowanie ul. Jabłonnej, ul. Siewna, ul. Bociana – wyznaczenie
przejść dla pieszych;
- Komisariat Policji III – zakup rolet wewnętrznych nieprzepuszczających
światła do pomieszczenia służby dyżurnej – kwota 1 500 zł,
- Klub Seniora ul. Krowoderskich Zuchów 6 – dofinansowanie spotkania
integracyjnego (Wigila) – kwota 2 000 zł,
- montaż separatorów na ul. Natansona oraz drogowych oznaczeń pionowych celem wydzielenia bezpiecznego ciągu pieszego – kwota 5 500 zł.
• Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy IV
Prądnik Biały za 2011 rok.
• Listę rankingową zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic w 2012 r.
(zadania powierzone w 2012 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych
wraz z oświetleniem):
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,

Najbliższe sesje
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
3 lipca, 28 sierpnia, 18 września
wtorki, godz. 17.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3
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4. wykonanie koncepcji przebudowy ul. Siewnej wraz z budową chodnika
i oświetlenia na odcinku od ul. Jabłonnej do al. 29 Listopada.
II Wnioskowano
• O pozostawienie Gimnazjum nr 14 w obecnym budynku przy ul. Czerwieńskiego 16, w związku z planowaną budową boiska typu „Orlik”.
• Poparto wniosek społeczności rodziców o nielikwidowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
„Chatka Puchatka” mieszczącej się przy ul. Stachiewicza 33 w Krakowie.
• Poparto protest Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej 3 w Krakowie o niełączenie placówek Gimnazjum nr 12 z XXI Liceum
Ogólnokształcącym w zespół szkół.
• O przyśpieszenie realizacji odcinka Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przebiegającej w rejonie Górki Narodowej z przystankiem w pobliżu ul. Meiera.
W uzasadnieniu radni wyjaśnili, że rejon Górki Narodowej jest jednym
z najsilniej zurbanizowanych terenów w Gminie Kraków. Dotychczas gmina
nie przygotowała adekwatnej do liczby mieszkańców oferty komunikacyjnej.
Zasadnym wydaje się zastosowanie rozwiązania umożliwiającego mieszkańcom szybkie połączenie z centrum miasta.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC i kategorii ABC w sklepie spożywczo-przemysłowym przy ul. Rusznikarskiej 14A
w Krakowie.
• Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV przy ul. Pasternik w Krakowie i dwóch torów
napowietrznej linii 110kV wraz ze zjazdem z ul. Gaik”.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa pawilonu
handlowego wraz z parkingami naziemnymi dla samochodów osobowych,
infrastrukturą techniczną i komunikacją oraz zjazdem przy ul. Chełmońskiego/
Stawowej”.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
usługowego (salon samochodowy), w tym budowa łącznika z budynkiem
istniejącym oraz budową pylonu reklamowego i przebudową wewnętrznego
układu drogowego przy ul. Jasnogórskiej”.
• Wykonanie progów zwalniających wyspowych na ul. Radzikowskiego na
wysokości nr 29 oraz od wiaduktu kolejowego do nr 141.
• Ponowne zawarcie umowy najmu sześciu lokali mieszkalnych położonych
przy ul. Kluczborskiej, Piotra Stachiewicza, Tadeusza Makowskiego, Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego i Prądnickiej.
• Poparto również wniosek mieszkanki dzielnicy o uzyskanie lokalu z zasobu
Gminy Miejskiej Kraków.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, budowa naziemnych
miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, budowa zjazdu z działki drogowej
wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Glogera w Krakowie”. W uzasadnieniu
wymieniono brak ciągów pieszych i niewydolną infrastrukturę drogową.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, z garażami podziemnymi,
naziemnymi miejscami postojowymi oraz drogą wewnętrzną wraz z wjazdem
przy ul. Chełmońskiego”. Decyzję uzasadniono niewydolną infrastrukturą
drogową.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz naziemnymi
miejscami postojowymi wraz z drogą wewnętrzną i zjazdem przy ul. Chełmońskiego”. Uzasadnienie było identyczne jak wyżej.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażem podziemnym
i naziemnymi miejscami postojowym, wewnętrznym układem komunikacyjnym, przebudową ul. Danka oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Danka”.
Uzasadnienie: niewydolna infrastruktura drogowa.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wielostanowiskowym
i usługami w parterze, z instalacjami wewnętrznymi, urządzeniami budowlanymi tj. miejscami postojowymi naziemnymi, infrastrukturą techniczną w tym
przyłączami wod-kan, siecią cieplną wraz z przyłączami, linią kablową 15 kV
i stacją transformatorową oraz wjazdami przy ul. Prądnickiej”. Radni wskazali
na nadmierne obciążenie ulicy Prądnickiej, brak zachowania linii zabudowy
i kolizyjność inwestycji w zakresie lokalizacji.
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• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
biurowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wraz z wjazdem przy
ul. Weissa”. Zdaniem radnych brak jest danych szczegółowych o inwestycji,
a tym samym – podstawy wydania opinii pozytywnej. Ulica Weissa jest
mocno obciążona ruchem i zdegradowana, a inwestycja to perspektywa
rozbudowy ruchu drogowego.
• Wyznaczenie kontrpasa rowerowego na ul. Siemaszki (na jednokierunkowym odcinku od ul. Lekarskiej do ul. Zdrowej). Stworzenie kontrpasa
rowerowego spowoduje drastyczne obniżenie liczby miejsc parkingowych
w tym rejonie.
Naczelnik Straży Miejskiej Oddział Krowodrza, Grzegorz Gorczyca przedstawił
sprawozdanie z działalności straży miejskiej na terenie Dzielnicy IV za 2011 r.
Ponadto radni zgłosili strażnikom miejskim problem parkowania samochodów przy Urzędzie Skarbowym na ul. Krowoderskich Zuchów oraz ruchu
samochodowego w okolicy ul. Kluczborskiej.
Przewodniczący Jakub Kosek poinformował także o spotkaniu z mieszkańcami w sprawie komunikacji na Górce Narodowej i ruchu dwukierunkowego
w ul. Jabłonnej.

XX SESJA
Podczas XX, nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy, zwołanej 24 kwietnia, radni
podjęli jedną uchwałę dotyczącą zmian w komunikacji miejskiej.
Wnioskowano
• O wprowadzenie następujących zmian komunikacyjnych:
- skrócenie linii 115 do Krowodrzy Górki,
- utworzenie linii przyśpieszonej nr 537, w zamian za linię nr 437 na trasie
między Witkowicami a Dworcem Głównym Wschód, jadącej przez Górkę
Narodową (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej),
- skrócenie linii nr 610 do Krowodrzy Górki z jednoczesnym wprowadzeniem autobusu nr 637 jadącego po trasie dziennej linii nr 137.
Tym samym radni zaopiniowali pozytywnie zaproponowane przez ZIKiT
rozkłady jazdy.

XXI SESJA
W czasie XXI sesji rady dzielnicy, która odbyła się 8 maja, podjęto 11 uchwał.
I Przyjęto
• Korektę planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na
2012 r., przeniesiono środki w planie finansowym następująco: zdejmuje
się z § 4360 – kwota 1 110 zł i z § 4370 – kwota 400 zł i przenosi na
§ 4210 – kwota 1 510 zł.
• W sprawie zadań priorytetowych w 2012 roku uzupełniono zadanie zawarte
w uchwale nr 193/XVI/2012 pn. „Malowanie pasów dla pieszych i montaż
progów zwalniających” (27 200 zł) o kolejny pkt.:
i) przejście dla pieszych przez ul. Białoprądnicką przy skrzyżowaniu
z ul. Pleszowską.
• Korektę listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie
prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w § 1 pkt. 2 ww. uchwały:
2. Montaż lamp na istniejących słupach przy ul. Śmiałej, na terenie posesji
nr 6, ul. Szarotki na terenie posesji nr 15, ul. Stawowej, w rejonie posesji
nr 208 i 212 oraz na granicy posesji nr 206 i 204.
• Korektę uchwały 157/XIII/2011 w sprawie rozdziału środków finansowych
na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r. Zmieniono zadanie w pkt. 7 i 10 załącznika do ww.
uchwały następująco:
7. Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 21 – wymiana wykładziny
na korytarzu (parter) – kwota 30 000 zł,
10. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – wymiana drzwi zewnętrznych
do budynku z zapleczem sportowym oraz remont gzymsów w budynku
przedszkola przy ul. Dożynkowej 2 – kwota 14 000 zł.
Rozszerzono również zakres rzeczowy zadania w pkt. 2 i 9 załącznika do
ww. uchwały następująco:
2. Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12 – likwidacja
luksferów na klatkach schodowych oraz wymiana podłóg w salach
lekcyjnych – kwota 35 000 zł,

2/2012

9. Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 – zad. 1 – kontynuacja wymiany stolarki okiennej oraz wymiana przeszkleń w klatkach
schodowych – kwota 35 000 zł.
II Wnioskowano
• O zarezerwowanie środków w Budżecie Miasta Krakowa na wykup gruntów
na utworzenie parkingu typu „park and ride” przy pętli Krowodrza Górka oraz
wykup gruntów pod budowę pętli autobusowej na Górce Narodowej Wschód.
• O wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Górki Narodowej Wschód umożliwiających lokalizację pętli autobusowej
przy planowanej drodze łączącej al. 29 Listopada z ul. Felińskiego.
• O zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Górki
Narodowej Wschód poprzez zwiększenie liczby miejsc postojowych/parking.
• O nadanie nazwy dla całego węzła komunikacyjnego powstałego w miejscu dawnego ronda Ofiar Katynia w brzmieniu „Węzeł Komunikacyjny Ofiar
Katynia”.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umowy najmu dwóch lokali mieszkalnych położonych
przy ul. Piotra Stachiewicza i ul. Stanisława Lentza.
• Wniosek Społecznego Komitetu Budowy kanalizacji w ul. Glogera dotyczący
inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Glogera
41-43” w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi,
parkingami zewnętrznymi i układem dróg wewnętrznych wraz z dwoma
wjazdami z ul. Siemaszki i infrastrukturą techniczną przy ul. Prądnickiej,
Lekarskiej i Siemaszki”.
Radni: Andrzej Koluch, Marek Jagocki, Ireneusz Lisiak i Jakub Kosek zgłosili
służbom mundurowym problemy z terenu Dzielnicy IV, z prośbą o interwencję
m.in. zalegające wzdłuż rzeki Bialuchy worki ze śmieciami oraz śmieci przy
parkingu w okolicy biurowca Vinci, a także parkowanie samochodów na
chodnikach i zieleńcach.
W ramach spraw bieżących Teodozja Maliszewska przedstawiła sprawę
mieszkanki starającej się o lokal socjalny, a Elżbieta Ryba poruszyła sprawę
przejścia dla pieszych przy ul. Wybickiego. Mariusz Bembenek poinformował o Dniu Otwartym Magistratu – 3 czerwca, z prośbą o pomoc radnych
w przygotowaniu prezentacji dzielnicy i udział w wydarzeniu. Przewodniczący Jakub Kosek mówił o planowanych imprezach: przeniesieniu Dni
Dzielnicy IV Prądnik Biały na 9 września, o mającym się odbyć Turnieju
Sportowym – 2 czerwca na boisku KS Clepardia, festynie z okazji Dnia
Dziecka – 3 czerwca w Dworku Białoprądnickim, jednocześnie zapraszając
radnych do udziału. Tomasz Regulski poinformował o Festynie Bronowickim, zaplanowanym na 10 czerwca.

JD

Na XXI sesji rada dzielnicy podjęła uchwałę wnioskującą o nazwanie całego
węzła komunikacyjnego powstałego w miejscu dawnego ronda Ofiar Katynia,
Węzłem Komunikacyjnym Ofiar Katynia.
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Sondaż w sprawie placu
PÓŁ NA PÓŁ
W niedzielę 20 maja w Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej 3
odbył się sondaż w sprawie zmiany zagospodarowania asfaltowego
placu, dawnego placu zabaw dla dzieci, położonego pomiędzy
blokami: Krowoderskich Zuchów 11 i Kluczborska 4. Chodziło
o utworzenie w tym miejscu ogólnodostępnego parkingu (i tak plac
częściowo użytkowany jest przez parkujących), a jednocześnie
wybudowanie nowego placu zabaw na pobliskim terenie zielonym.
W sondażu wzięli udział pełnoletni mieszkańcy, zameldowani w blokach: Krowoderskich Zuchów 5, 7, 9, 11, 13 i 15 oraz
Kluczborska 4 i 5. Głosowały 342 osoby, które odpowiedziały
na pytanie Czy jest Pani/Pan za zmianą zagospodarowania asfaltowego placu (dawnego placu zabaw dla dzieci), położonego
między blokami: Krowoderskich Zuchów 11 i Kluczborska 4, na
ogólnodostępny parking, z jednoczesnym stworzeniem nowego,
ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na sąsiednim terenie
zielonym? Uprawnionych do głosowania było 2238 osób, frekwencja wyniosła 15,28 procent.
Wynik był zaskakujący: 171 głosów do 171, a więc równo
połowa „za” połowa „przeciw”. Kwestia parkingu na razie
pozostanie więc nierozstrzygnięta, choć Rada Dzielnicy IV nie
wyklucza dalszych konsultacji z mieszkańcami. Natomiast plac
zabaw ma powstać w ramach akcji budowy „smoczych skwerów”
w każdej z dzielnic Krakowa. Będzie to miejsce wypoczynku
i rekreacji nie tylko dla najmłodszych, ale również dla dorosłych
i seniorów.

Sondaż obsługiwali radni Dzielnicy IV, na zdjęciu: Mieczysław Dzierżak
i przewodniczący Jakub Kosek
– Tym razem sondaż nie przyniósł rozwiązania, padł remis.
Jestem jednak przekonany, że był on dobrym posunięciem.
Uważam, że w sprawach trudnych, właśnie w ten sposób powinniśmy się zwracać do mieszkańców. Deklaruję także, że
możemy włączać się poprzez organizację tego typu sondaży
w trudne spory dotyczące przestrzeni publicznej. Czekamy na
sygnały od Państwa – czy istnieje taka potrzeba oraz na opinie
na ten temat – mówi przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV
Prądnik Biały Jakub Kosek. – Wynik sondażu pokazuje potrzebę
organizacji parkingu oraz miejsca wypoczynku z prawdziwego
zdarzenia. W pierwszej kolejności zajmiemy się organizacją
ogródka jordanowskiego. O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.

MARIUSZ BEMBENEK
grafika i foto: MARIUSZ BEMBENEK, mapa: Miejski System Informacji Przestrzennej
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PODWÓJNY
JUBILEUSZ
W parafii św. Jadwigi Królowej obchodzono 15-lecie kanonizacji patronki oraz 50-lecie święceń kapłańskich ks. prałata
Jana Dziaska, współzałożyciela wspólnoty parafialnej oraz
jej długoletniego proboszcza.
Parafialne uroczystości miały bardzo bogaty program. W piątek 1 czerwca przygotowano warsztaty plastyczne i taneczne
dla najmłodszych związane z patronką parafii. Dzień później
w ramach sportowej soboty na obiektach Parafialnego Klubu
Sportowego Jadwiga i Akademii Górniczo-Hutniczej rozegrano
m.in. turniej piłkarski najmłodszych o Puchar Proboszcza, turniej
siatkówki dziewcząt, tenisa stołowego i szachów oraz zorganizowano gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci w parku Wyspiańskiego. Ostatnim punktem programu był koncert muzyki klasycznej w kościele Św. Jadwigi. W niedzielę, 3 czerwca podczas
pikniku historycznego, Hufiec Rycerstwa „Leliwa” zaprezentował
w parku Wyspiańskiego średniowieczne obozowisko, pokazy
walki i rynsztunku rycerzy, repliki broni i zrekonstruowane XIV
i XV-wieczne zbroje, a nawet specjały kuchni z epoki. W Centrum
Kultury św. Jadwigi odbyła się sesja naukowa „Epoka świętej
Jadwigi, a współczesność”, a ks. biskup Grzegorz Ryś odprawił
popołudniową mszę św. dziękczynną za kanonizację.

Ks. biskup Tadeusz Pieronek

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
i ks. prałat Jan Dziasek

W kolejną niedzielę, 10 czerwca świętowano odpust ku czci
św. Jadwigi Królowej. Uroczystą sumę odprawił ks. prałat Jan
Dziasek, a kazanie wygłosił ks. biskup Tadeusz Pieronek.
Ks. prałat, który obchodzi w tym roku 50-lecie kapłaństwa
został przeniesiony z Borku Fałęckiego i mianowany przez kardynała Karola Wojtyłę do sprawowania opieki duszpasterskiej

Ks. prałat Jan Dziasek

na powstającym właśnie osiedlu na Krowodrzy. Pracę duszpasterską w trudnej, ateistycznej rzeczywistości komunizmu rozpoczął tu w czerwcu 1971 r. Pierwszym krokiem było zakładanie
punktów katechetycznych. W 1972 r. parafianie podjęli starania
o budowę świątyni. Zezwolenie na budowę udało się uzyskać
dopiero po pięciu latach. Imponujących rozmiarów kościół
powstał na przełomie lat 80. i 90., tuż obok wybudowano dom
parafialny i salki katechetyczne. Obecnie przy parafii działa
Centrum Kultury, Parafialny Klub Sportowy Jadwiga, świetlica
i szkoła oraz kuchnia dla ubogich. W 2007 roku ks. prałat Dziasek otrzymał zaszczytny tytuł Proboszcza Roku.
17 czerwca, tydzień po uroczystościach odpustowych na Krowodrzy, w Katedrze Wawelskiej podczas uroczystej mszy św.,
Złoci Jubilaci, czyli księża obchodzący 50-lecie święceń spotkali
się z Metropolitą Krakowskim ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem. – Dziękuję księdzu Janowi Dziaskowi, promotorowi kultu
św. Jadwigi w Polsce, proboszczowi i budowniczemu kościoła
pod wezwaniem świętej Królowej – mówił ksiądz kardynał.

MARIUSZ BEMBENEK

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Św. Jadwiga urodziła się 18 lutego 1374 roku. Jako córka Ludwika
Andegaweńskiego, króla Węgier i Polski i Elżbiety księżnej bośniackiej,
w wieku 10 lat odziedziczyła tron Polski. Znała kilka języków, mówiła po
węgiersku, polsku, włosku, niemiecku i po łacinie. 18 lutego 1386 roku,
wobec planów sojuszu Polski z Litwą została żoną Władysława Jagiełły.
Dzięki młodej królowej w tym samym roku Litwa przyjęła chrzest, rozpoczęto również na ziemiach litewskich misję ewangelizacyjną. Jadwiga była
współzałożycielką Akademii Krakowskiej. Obok działalności politycznej
(była jedyną królową na polskim tronie) wiele uwagi poświęcała ubogim
i chorym. Działała charytatywnie, zakładała przytułki i szpitale. Fundowała
również klasztory. Zmarła młodo, w wieku 25 lat, 17 lipca 1399, po urodzeniu córki, Elżbiety Bonifacji. Pochowano ją w katedrze na Wawelu. Królowa
Jadwiga została beatyfikowana w 1979 roku, a w roku 1997 kanonizowana
przez Papieża Jana Pawła II.
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Kraków
w oczach
dzieci
W maju Rada i Zarząd
Dzielnicy IV Prądnik Biały
ogłosiły konkurs plastyczny
„Kraków w moich oczach”,
który przeznaczony był dla
dzieci z przedszkoli i szkół
podstawowych z naszej
dzielnicy.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem,
łącznie zgłoszono 75 prac
plastycznych, z czego
jury konkursowe nagrodziło 13 najciekawszych
prac w trzech kategoriach
wiekowych.
W kategorii dzieci 5-6
letnie nagrody otrzymały w kolejności miejsc:
I – Ania Lasiewicz (lat 5),
Przedszkole nr 130, opiekun Ewa Zagórska; II –
Katarzyna Jaracz (lat 6),
Przedszkole nr 118, opiekun Beata Bryniarska
oraz III – Emilia Olszak
(lat 6), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53,
opiekun Ewa Gubała.
W tej kategorii wyróżniono Zosię Druzgałę (lat 6),
Oddział Przedszkolny SP
nr 113, opiekun Ewelina Maślana-Świętnicka.
W kategorii dzieci klas
I-III zdobywcą pierwszej
nagrody został Maciej
Pipień (lat 7), SP nr 21,
opiekun Barbara Grygiel;
drugiej – Arkadiusz Garus (lat 10), ZSO nr 53,
opiekun Elżbieta Janeczek; a trzeciej Szymon
Siedlarz ze SP nr 21,
opiekun Elżbieta Ścieżka.
Wyróżnienie otrzymała
Julia Maluty, SP nr 21,
opiekun Joanna Zając.
W kategorii uczniów klas
IV-VI dwa równorzędne
I miejsca przypadły Wiktorii Kurowskiej z kl. IVa
(SP nr 107) i Ewie Zapale
z kl. IVc, SP nr 21, opiekun
Agnieszka Gajda-Płonka.
II nagrodę otrzymał Piotr
Janda z kl. IVa, SP nr 113,
opiekun Anna Godwacz,

I miejsce przedszkola Ania Lasiewicz

I miejsce kl. I-III Maciej Pipień

I miejsce kl. IV-VI Ewa Zapała,
Wiktoria Kurowska

a III przyznano Natalii Brzozowskiej
z kl. VI, SP nr 51. Wyróżniono natomiast
Małgorzatę Stasiak z kl. VIc.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom odbyło się 3 czerwca
w Dworku Białoprądnickim, podczas
festynu z okazji Dnia Dziecka.
Uczestnikom konkursu plastycznego oraz ich opiekunom pragnę w imieniu własnym, zarządu oraz wszystkich
radnych serdeczne podziękować za
uczestnictwo, wniesioną pracę oraz
zaangażowanie.

MAŁGORZATA PALIMĄKA

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Piłkarski Dzień Dziecka
W sobotę, 2 czerwca, tydzień przed Euro 2012, na boisku „Clepardii” przy ul. Mackiewicza odbył się turniej piłki nożnej z okazji Dnia
Dziecka. Inicjatorem i organizatorem tej formy sportowej rywalizacji była Dzielnica IV Prądnik Biały, która ufundowała puchary
i nagrody. Zawody rozegrano w trzech kategoriach wiekowych:
klasy III-IV, V-VI (szkoły podstawowe) oraz gimnazja.
Do rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn ze Szkół Podstawowych
numer: 21, 51, 68, 58,107, 109, 113 oraz Gimnazjów nr 12 i 14.
Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco: w kategorii klas
III-IV pierwsze miejsce zajęła SP nr 58, drugie SP nr 113, a trzecie
SP nr 68. W kategorii klas V-VI najlepsza była SP nr 21, kolejne
miejsce przyznano SP nr 107 i SP nr 109. W grupie gimnazjów
pierwszą nagrodę zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 14, drugą
– z Gimnazjum nr 12.
Królem strzelców turnieju został Robert Bieda z zespołu
SP 107, zdobywając aż 7 bramek.
Turniej gimnazjalistów sędziował Jakub Kosek – przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, pozostałe rozgrywki
– sędzia Tadeusz Bronowski, obaj wspomagani przez radną
Joannę Sadowy.

I miejsce kl. III-IV SP 58

I miejsce kl. V-VI SP 21

Nad całością czuwał radny Mieczysław Dzierżak. Małe „co
nieco” na zaspokojenie głodu przygotowali radni: Tomasz Regulski, Beata Bryniarska, Grzegorz Chmurzyński i Dariusz Partyka.
Turniej odbył się w miłej atmosferze, pogoda dopisała,
większość meczy rozegrano na bardzo wysokim poziomie,
a o zwycięstwo walczono z wielkim zaangażowaniem. Oprócz
turnieju piłkarskiego najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy
mogli uczestniczyć w grach i zabawach przygotowanych przez
radną Beatę Bryniarską.
Dziękujemy władzom Klubu Sportowego Clepardia, które
zgodziły się na bezpłatne udostępnienie obiektu oraz Panu
Tadeuszowi Bronowskiemu za sędziowanie.

JOANNA SADOWY

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Gimnazja: I miejsce G 14, II miejsce G 12 (fot. ANNA JAKUĆ)
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Piknik z Rybką MiniMini
Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka to coroczna impreza, na
którą zaprasza Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały i Centrum Kultury
„Dworek Białoprądnicki”. W tym roku Dworek wraz z ogrodem
oddano do dyspozycji najmłodszych w niedzielę 3 czerwca.
Festyn zorganizowano pod hasłem „Zabawy z Rybką MiniMini”, postacią znaną z programów edukacyjnych dla przedszkolaków i książeczek wydawnictwa Znak Emotikon. Imprezę
otworzył przewodniczący dzielnicy Jakub Kosek, który wręczył
również nagrody laureatom konkursu plastycznego „Kraków
w moich oczach” (o konkursie więcej na stronie 7).

Nagrody wręczał przewodniczący Jakub Kosek, któremu pomagały radne
Małgorzata Palimąka i Joanna Sadowy oraz radny Tomasz Regulski
Jak zwykle atrakcji było mnóstwo – malowanie twarzy, warsztaty orgiami, zajęcia plastyczne (m.in. z wykorzystaniem bardzo
ciekawej techniki papierowej… wikliny), puszczanie baniek
mydlanych, taneczne wygibasy z Teatrem DF i konne przejażdżki. Miłośnicy zwierząt mogli dowiedzieć się od specjalistów
dogoterapii jak mądrze obchodzić się ze swoim czworonogiem.
Najmłodsi, dopingowani przez rodziców rywalizowali w zabawach sprawnościowych. Dla nich w sali teatralnej odbywały się
seanse filmowe „Rybka MiniMini zaprasza”. Dla starszych dzieci
i młodzieży zorganizowano grę terenową Euro 2012. Program
zabaw integracyjnych zapewnił również Punkt Aktywności Lokalnej. Oprócz tego dorośli mogli zapoznać się z ofertą punktu
aktywizującą zawodowo mieszkańców Dzielnicy IV. Swoje stoisko przygotował także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Tutaj można było zasięgnąć informacji na temat rodzicielstwa
zastępczego. Nie zabrakło atrakcji muzycznych – koncertowali
uczniowie ze Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im. St. Wiechowicza,
a Studio Teatru Muzyki i Tańca E. P. Armatys na zakończenie
pikniku przygotowało musicalowe show.

JD

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Lekcja patriotyzmu

Bliżej Świata – XIX edycja

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 58

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 68

2 maja był dla nas niezwykle radosnym dniem, ponieważ
wtedy przedstawiciele naszej szkoły na zaproszenie Kancelarii
Prezydenta RP wzięli udział w obchodach Dnia Flagi. Uroczystość miała miejsce na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
w Warszawie. W skład delegacji weszli: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58, Jerzy Zychal, pedagog szkolny, Danuta Golba,
przewodnicząca Szkolnej Rady Uczniowskiej, Alicja Kielar oraz
uczniowie: Zuzanna Kurek, Julia Budka, Bartosz Wójcik, Konrad
Synowiec i Jan Stobnicki.

15 czerwca w Szkole Podstawowej nr 68 rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs Językowy „Bliżej Świata”. Uczniowie małopolskich szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowali, prezentując
doskonałą znajomość języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego i esperanto. Jak zwykle w ostatniej, mało popularnej
ale oryginalnej grupie językowej zgłosiło się najmniej chętnych
do udziału w konkursie. Prezentację uczestników i laureatów
poprowadziła Teodozja Maliszewska, radna Miasta Krakowa i długoletnia dyrektor szkoły. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie
z Zespołu Szkół w Podegrodziu oraz gospodarze, czyli SP 68.
Jury pod przewodnictwem Katarzyny Barszcz przyznało
nagrody, ale, ze względu na brak kandydatów, z wyłączeniem
niektórych kategorii.
W grupie języka francuskiego, w kategorii gimnazjów pierwszych dwóch nagród nie było. III miejsce zajęła młodzież z Gimnazjum nr 2 w Chrzanowie. W kategorii szkół podstawowych (kl. I-III)
zwyciężyła SP z Zawady. II nagrody nie przyznano, III otrzymała
SP 1 z Krakowa. W grupie dzieci starszych (kl. IV-VI) nie było
z kolei nagrody I i III, drugą otrzymała SP Zawada.
W grupie języka angielskiego nagrody dla gimnazjów przyznano
kolejno: I miejsce: Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Podegrodzie, II miejsce: Gimnazjum nr 2 Chrzanów, III miejsce: Gimnazjum nr 1 Kęty. Wśród podstawówek (kl. I-III) najlepsi byli uczniowie
SP w Cianowicach. Druga nagroda przypadła SP 68 z Krakowa,
a trzecia SP 119 w Krakowie. W grupie starszych uczniów (kl. IV-VI)
pierwsze miejsce zajęła SP 10 z Zespołu Szkół nr 2 w Chrzanowie,
drugie – SP z Tęgoborza, trzecie – SP 50 z Krakowa.

Byliśmy dumni, że realizacja programu wychowania patriotycznego w naszej szkole została dostrzeżona. Warto
wspomnieć, że jednym z działań podejmowanych w ramach
tej edukacji było włączenie się w akcję „Kotylion na Święto Niepodległości” w listopadzie 2011 r. Jednocześnie wystosowaliśmy
list do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego informujący
o realizacji tego przedsięwzięcia.

Podczas święta na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
nastąpiło uroczyste wciągniecie flagi państwowej na maszt.
Przemawiał również Pan Prezydent, który podkreślił rolę symboli narodowych w naszym życiu. Jak zaznaczył, łączą one
i jednoczą Polaków. Kulminacyjnym momentem uroczystości
było wręczenie pamiątkowych flag przedstawicielom szkół,
organizacji polonijnych, harcerskich, wojska i olimpijczyków.
Z rąk Prezydenta RP ten symboliczny dar odebrała uczennica
klasy drugiej, Zuzanna Kurek.
Były to dla nas niezwykle ważne i wzruszające chwile, tym
bardziej, że reprezentowaliśmy nie tylko nasze miasto, ale i województwo. Przeżyte emocje na długo pozostaną w naszej pamięci.

DANUTA GOLBA, SYLWIA GĄSIOR, Szkoła Podstawowa nr 58
fot. SP 58

Wśród niemieckojęzycznych gimnazjalistów nagrodzono kolejno uczniów: Gimnazjum nr 2 z Chrzanowa, Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu oraz Gimnazjum nr 1
w Myślenicach. W grupie dzieci młodszych nie przyznano nagród, wśród starszych najlepsze były szkoły (kolejne miejsca):
SP 68 Kraków, SP 10 Chrzanów i SP 104 Kraków.
Wśród esperantystów wyróżniono dzieci ze SP w Czajowicach,
które wystąpiły w najliczniejszej, 14-osobowej grupie. W kategorii
dzieci starszych przyznano jedyną, III nagrodę dla SP Rdziostów. Wszystkie nagrodzone placówki otrzymały sprzęt audio.
Natomiast Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty przyznano
w dwóch kategoriach: gimnazjów dla Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu i szkół podstawowych, dla Szkoły
Podstawowej nr 10 z Chrzanowa. Grand Prix w tym roku nie było.
Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Prezydenta
Miasta Krakowa, Centrum Obsługi Szkół „Edukator”, Biuro
Podróży „Antavia”, a upominki dla wszystkich uczestników
ufundowała Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały, supermarket Simply
oraz sklep Marty i Zbigniewa Waśko.

MB

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Najlepsza
w minikoszykówce
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 113
Już od pięciu lat w Szkole Podstawowej nr 113 im. Leopolda
Węgrzynowicza istnieje klasa sportowa o profilu koszykarskim,
utworzona staraniem dyrektor szkoły Bożeny Sadok. Od trzech lat
chłopcy i dziewczęta ćwiczą pod trenerskim okiem Jana Długosza,
wychowawcy wielu koszykarskich pokoleń w naszym mieście.
Młodzież rozpoczyna przygodę z koszykówką w klasie
czwartej. Oprócz dwóch godzin wychowania fizycznego i zajęć
na basenie, trzy razy w tygodniu dzieci uczestniczą w półtoragodzinnym treningu. Ponadto biorą udział w dodatkowych
zajęciach sportowo-rekreacyjnych i mają możliwość rozwijania
swojej pasji sportowej na zajęciach w klubie.
Już w ubiegłym roku szkolnym intensywna praca przyniosła
efekty. Chłopcy z klasy sportowej zdobyli I miejsce w Wojewódzkim
Turnieju Minikoszykówki organizowanym przez Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki. Dziewczęta zajęły wtedy miejsce IV.

Natomiast bieżący rok szkolny obfituje wprost w sukcesy
młodych koszykarzy. W styczniu 2012 r. zarówno dziewczęta,
jak i chłopcy zdobyli mistrzostwo Krakowa szkół podstawowych
w turnieju organizowanym przez krakowski oddział Szkolnego
Związku Sportowego. Dało im to możliwość udziału w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Energa Basket Cup.
Z rozgrywek finałowych w Wieliczce i Nowym Sączu trener i jego
podopieczni przywieźli tytuły mistrza (chłopcy) i wicemistrza
(dziewczęta) Małopolski. Sukces chłopców sprawił, że pod
koniec maja pojechali oni do Gdańska na mistrzostwa Polski.
Ostatecznie zawodnicy z naszej szkoły zajęli 11. miejsce spośród 3700 drużyn chłopięcych z całej Polski, które brały udział
w turnieju.
Trener Jan Długosz chwali swoich wychowanków: Obie
nasze drużyny pewnie wygrały w eliminacjach, chłopcy zrobili
swoje w finale małopolskim, a dziewczęta zaskoczyły pozytywnie i dopiero po dogrywce przegrały z Nowym Sączem. Od
września planujemy uruchomić nowe klasy sportowe.
Rzeczywiście mistrzowska klasa opuszcza mury podstawówki, wobec tego SP 113 planuje stworzyć kolejną klasę sportową
dla dzieci z rocznika 2002, aktualnych trzecioklasistów.
JAN DŁUGOSZ, Szkoła Podstawowa nr 113

fot. SP 113

Miejsca do uporządkowania
GIMNAZJUM nr 12
15 maja odbył się finał dzielnicowego konkursu „Miejsca,
które szpecą i zagrażają w Dzielnicy IV”, zorganizowanego przez
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, pod honorowym
patronatem Bogusława Kośmidera, Przewodniczącego Rady
Miasta Krakowa; Rady Dzielnicy IV oraz Urzędu Statystycznego
w Krakowie. Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa reprezentowała Teodozja Maliszewska, radna Miasta Krakowa, a Urząd
Statystyczny Monika Wałaszek z Małopolskiego Ośrodka Badań
Regionalnych.
Za organizację i przebieg konkursu odpowiedzialna była
Iwona Ogonek, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie
z Gimnazjum nr 12.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów i ich nauczycieli wychowaniem proekologicznym i bezpieczeństwem
w środowisku lokalnym. Chodziło także o zwrócenie uwagi na
ewentualne zagrożenia oraz motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem.
Ważnym aspektem konkursu było dokonanie diagnozy środowiska miejsca zamieszkania pod kątem identyfikacji miejsc
szpecących i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców
Dzielnicy IV oraz wykonanie ich dokumentacji (mapy, fotografie).
Uczniowie z dużym zaangażowaniem prezentowali swoje prace,
udowadniając, że dobrze znają swe otoczenie i chcieliby zwrócić
uwagę radnych na obszary, które ich zdaniem nie są chlubą

dzielnicy Prądnik Biały. Uwierzyli, że tak młodzi „obywatele”
mogą być współgospodarzami na swoim terenie. Nagrodzone
prace uczniów zostaną przekazane do Rady Dzielnicy IV, a jedno
ze wskazanych przez nich miejsc zostanie uporządkowane.
Zwycięzcy konkursu otrzymali cenne nagrody: odtwarzacze
mp4, pendrivy, sportowe okulary, plecaki, torby na laptopy,
roczniki statystyczne. Zostały one ufundowane przez Radę
Dzielnicy IV i Urząd Statystyczny w Krakowie. Zdobywcą I nagrody został Szymon Skalski (SP 107), II miejsce zajął Marcin
Kunz (SP 58), a III – Michał Jędrys (SP 107). Wyróżnienie oraz
nagrodę specjalną – lornetkę, za udział w konkursie otrzymała
Szkoła Podstawowa nr 58.

IWONA OGONEK, Gimnazjum nr 12
fot. G 12
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Święto Ziemi
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 119
24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 119 odbyły się uroczyste obchody Dnia Ziemi. Podczas akademii przybliżona została historia i cele tego
święta. Uczniowie klasy Va pod kierunkiem Joanny Piestrak-Sroczyńskiej
przygotowali przedstawienie ekologiczne, pokazujące w jaki sposób można
we własnym domu oszczędzać energię, wodę, a także segregować odpady.
Spektakl nagrodzony został gromkimi brawami. Następnie uczniowie klasy
VIa, zaprosili wszystkich do wspólnego śpiewania piosenki ekologicznej.
Rozstrzygnięty został również XI Międzyszkolny Konkurs „Każdy z nas
jest wyjątkowy!”, którego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą ekologiczną
i talentem plastycznym. „Europejskie podróże” to temat tegorocznego konkursu, na który wpłynęło bardzo wiele ciekawych prac ze Szkół Podstawowych
nr: 68, 67, 21, 51, 93, 113, 12, 109 oraz 119. Prace miały formy obiektów
przyrodniczych, plakatów lub albumów. Jury wyłoniło zwycięzców, którym
wręczono dyplomy i nagrody.

śniej przygotowanego scenariusza. Nie zabrakło w niej burzliwej wymiany
poglądów i kontrowersyjnych wypowiedzi. Punktem wyjścia dyskusji była
anonimowa ankieta, która została przeprowadzona przed debatą i dzięki
której organizatorzy projektu mogli poznać opinię uczniów i nauczycieli na
temat szkolnej demokracji. Okazało się, że jej kondycja nie jest najlepsza,
pomimo wielu pozytywnych zjawisk zauważonych przez ankietowanych.

Jednakże dzięki zaproszonym ekspertom uczniowie oraz nauczyciele
otrzymali wiele wskazówek dotyczących sposobów poprawy działania
demokracji w Czternastce, co właśnie było celem debaty. Mamy nadzieję,
że wskazówki te przydadzą się przy przeprowadzaniu reform w szkole.
Na koniec warto dodać, iż dzięki debacie wielu uczniów zyskało ogromną
motywację do działania nie tylko na rzecz swojej szkoły, ale także Dzielnicy IV.
Zatem, licealiści, liczymy na Was!

DAWID DUDEK, kl. Id, XIV Liceum Ogólnokształcące
fot. XIV LO

Obywatelska Stotrzynastka
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 113
W kategorii forma przestrzenna laureatkami I miejsca zostały uczennice
SP 58, Marta Świątek i Natalia Rzegost. W kategorii album zwyciężyły prace
Mileny Muniak i Urszuli Jaroń (SP 12). W kategorii plakat I nagrodę otrzymały
Paulina Stępień i Wiktoria Majcherek (SP 113).
Na zakończenie uroczystych obchodów Dnia Ziemi odbył się pokaz tańca
towarzyskiego przygotowany przez klasę Va, pod kierunkiem Marty Dymek.
Wśród zaproszonych osób mieliśmy przyjemność gościć Beatę Bryniarską, radną Dzielnicy IV, aspirant Barbarę Morawiec, a także nauczycieli-przyrodników:
Urszulę Ogrodnik , Barbarę Kulig, jak również rodziców nagrodzonych uczniów.
Serdecznie dziękujemy Radzie Dzielnicy IV Prądnik Biały i Radzie Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 119 za wsparcie finansowe, dzięki któremu
udało się przeprowadzić nasz konkurs.

W projekcie „Uczeń – obywatel – Nic o nas bez nas” przeznaczonym dla
uczniów krakowskich szkół podstawowych, organizowanym przez Wydział
Edukacji Urzędu Miasta Krakowa wspólnie z MDK im. K. I. Gałczyńskiego
wzięło udział 72 uczniów z klas: Va, VIa i VIb Szkoły Podstawowej nr 113.
Celem projektu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na
temat samorządu lokalnego jako wspólnoty mieszkańców.
Podczas comiesięcznych spotkań uczestnicy poznawali historię powstania i działalności Rady Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa oraz
urzędu Prezydenta Miasta Krakowa. Ponadto spotkali się z radną Dzielnicy
IV Prądnik Biały Dominiką Miską. Uczniowie zwiedzili też miejsca związane
z samorządem krakowskim m.in. plac Mariacki i Wieżę Ratuszową na
Rynku Głównym.

JOANNA PIESTRAK-SROCZYŃSKA, Szkoła Podstawowa nr 119
fot. SP 119

Demokratyczna rewolucja
w Czternastce
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2 kwietnia w XIV LO im. Mikołaja Kopernika w Krakowie miało miejsce
bardzo ważne, nie tylko dla szkoły, wydarzenie – debata panelowa. Jej
zwieńczeniem będzie XVIII Sesja Dzieci i Młodzieży w Sejmie RP. Wszyscy
uczestnicy tego wydarzenia dyskutowali na temat: „Czy samorząd jest samorządny, czyli jak wygląda szkolna demokracja?” Debata przygotowana
była przez uczniów liceum: Izabelę Maciąg, Dawida Dudka oraz Adriana
Łudzika. Funkcję koordynatora, a zarazem opiekuna projektu pełnił profesor
Michał Orczyk. Z okazji tego wydarzenia w Czternastce pojawili się goście,
m.in. Katarzyna Matusik-Lipiec, poseł na sejm RP, Joanna Sadowy, radna
Dzielnicy IV Prądnik Biały, Katarzyna Lniany, koordynator projektu „Herbaciarnia Naukowa” w Krakowie, Marta Janeczek, członkini Stowarzyszenia
Polonistów UJ oraz wiele innych znamienitych osobistości.
Debata – w sensie pozytywnym – wymknęła się organizatorom spod
kontroli: spontaniczna rozmowa uczyniła niepotrzebnym sięganie do wcze-

Projekt zakończyło uroczyste podsumowanie, które odbyło się 3 czerwca
w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. S. Wyspiańskiego. Zwycięzcom
konkursów na prezentację wyborczą i wiedzy o samorządzie krakowskim,
realizowanych w trakcie projektu rozdano nagrody.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 113 kontynuują tradycję patriotyczno-obywatelską, bo „być obywatelem to wziąć odpowiedzialność i tworzyć
wspólnotę młodych mieszkańców naszego miasta”.

PIOTR PŁOSZAJ, koordynator projektu, Szkoła Podstawowa nr 113
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Bronowice Wielkie
powitały lato
10 czerwca w Bronowicach Wielkich odbył się rodzinny festyn
„Powitanie lata”, organizowany dla społeczności naszej dzielnicy. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji. W programie
znalazły się występy młodych talentów oraz, ponieważ młodość
potrzebuje autorytetów – profesjonalne występy.
Przed bronowiczanami zaprezentowali się: wicemistrzyni Europy
w judo Katarzyna Kłys i jej trener Artur Kłys oraz sportowcy z klubu
Irbis. Członkowie motocyklowej grupy ratownictwa medycznego R²
oraz policjanci przygotowali pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Pełne zaangażowania występy najmłodszych uatrakcyjniły festyn.
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 zaprezentowali
się w bogatym repertuarze: były występy przedszkolaków, akademia
teatralna, śpiew i pokaz nowoczesnego hip hopu. Punktem kulminacyjnym niedzielnego popołudnia był teatralny pastisz pt. „Zielony

Kapturek”, przygotowany przez dziecięcą grupę prowadzoną przez
Stowarzyszenie Miłośników Bronowic Wielkich. Jak się okazało,
baśnie mogą mieć zupełnie inne oblicze niż sądziliśmy do tej pory,
a ich celem może stać się wywoływanie uśmiechu, zamiast dawanie
pouczeń. Muzyczna oprawa festynu to dla niektórych najważniejszy
aspekt takiej imprezy, dlatego organizatorzy zadbali o różnorodność:
wystąpiła orkiestra dęta z Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu
w Białym Kościele, akordeonista Dariusz Ziarko oraz rockowy zespół
The Nothing. Na festynie „działo się” także poza sceną. Uczestnicy

mogli brać udział w loterii fantowej, zabawach integracyjnych, grillowaniu, a dzieci wyszaleć się na dmuchanym placu zabaw.
Warto wspomnieć o ważnym wydarzeniu, jakim było posadzenie
drzewka z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 51. Lipę posadzili:
dyrektor ZSO 53 Iwona Jabłonka, przewodniczący Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały Jakub Kosek oraz Tomasz Regulski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Bronowic Wielkich i radny Dzielnicy IV. Poza
kapryśną pogodą, należy uznać, że festyn był nie tylko świetnie
zorganizowaną imprezą, ale także godnym powitaniem nadchodzącego lata.
MAGDALENA FRYDRYCH, ZSO nr 53
fot. MARIUSZ BEMBENEK

< Lipę sadzą: Tomasz Regulski,
Iwona Jabłonka i Jakub Kosek
Podziękowanie
Stowarzyszenie Miłośników Bronowic Wielkich składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji kolejnego Festynu „Powitanie
Lata 2012”, zorganizowanego 10 czerwca w Bronowicach Wielkich. Szczególne podziękowania kierujemy dla: Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Firmy Auto-Krak,
Orlen Oil, Ford Partner, Euro-Trade, Parku Wodnego, Klubu Sportowego Bronowicki, Uczniowskiego Klubu Sportowego Irbis, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 53, Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Białym Kościele, Fundacji R2, funkcjonariuszy Policji, Wicemistrzyni Europy w judo Katarzyny Kłys i jej trenera
Artura Kłysa, Dawida Ziarko, Jacka Marszałka oraz zespołu rockowego The Nothing.
Na koniec pragniemy serdecznie podziękować mieszkańcom Bronowic Wielkich za liczne przybycie oraz wszystkim gościom tegorocznego festynu, a w szczególności: O. Eligiuszowi Dymowskiemu, O. Jackowi Komanowi, Radnym Miasta Krakowa: Teodozji Maliszewskiej i Marcie Patenie.
Z wyrazami szacunku,
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Bronowic Wielkich
Tomasz Regulski
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W skrócie

ZAPREZENTOWALIŚMY SIĘ
Jak co roku, w ramach Dnia Otwartego Magistratu zorganizowano prezentacje dzielnic Krakowa. Nie zabrakło też naszej dzielnicy. Zaprezentowaliśmy
plansze i materiały promocyjne przedstawiające historię i teraźniejszość Dzielnicy IV oraz działalność Rady Dzielnicy. Była też wystawa prac nadesłanych
na konkurs plastyczny dzieci „Kraków w moich oczach”. Na zdjęciu: radne
Dominka Miska, Beata Bryniarska i radny Mieczysław Dzierżak.

REMONTY NA GÓRCE NARODOWEJ
Udało się położyć nową nawierzchnię na ulicy ks. Meiera (bocznej) i załatać
dziury na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. A wszystko po licznych interwencjach
mieszkańców i Rady Dzielnicy IV w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej
i Transportu. Można powiedzieć, że nareszcie, bo stan ulic był tragiczny.
fot. JOANNA DOLNA

fot. MARIUSZ BEMBENEK

CRACOVIAE MERENTI DLA BUDOWNICZYCH
Srebrny Medal Cracoviae Merenti otrzymał Małopolski Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców Budowlanych, w 500-lecie swojego istnienia. Uroczystość
odbyła się 10 maja w Magistracie, podczas uroczystej sesji Rady Miasta
Krakowa. Tym, którzy od pięciu wieków budują nasze miasto dziękujemy
i gratulujemy, tym bardziej, że na czele cechu stoi Janusz Chwajoł reprezentujący naszą dzielnicę w radzie miasta. Na zdjęciu starszy cechu, radny
Chwajoł (w środku), ze swoimi zastępcami – podstarszymi: Stanisławem
Knapem (po lewej) i Jerzym Nenko (po prawej).

GRATULACJE
Z przyjemnością informujemy, że radna naszej dzielnicy wszystkich dotyczasowych kadencji, jej była przewodnicząca, a obecnie radna miasta
Teodozja Maliszewska obroniła doktorat na Uniwersytecie Pedagogicznym.
Jest to piękny przykład, że doskonalić się można w każdym wieku, bo radna
jest już emerytką (przez wiele lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej
nr 68). Pani Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz wytrwałości
w pracy społecznej!
fot. MARIUSZ BEMBENEK

fot. MARIUSZ BEMBENEK

ZA ZASŁUGI
DLA POŻARNICTWA
Taki medal, w stopniu brązowym przyznano radnej naszej
dzielnicy Joannie Kowackiej-Kraj. Wręczenie odznaczeń
odbyło się 16 maja, w Collegium Maius, w ramach
obchodów Dnia Strażaka.
Radna Kowacka-Kraj swoje
obowiązki pełni nieprzerwanie trzecią kadencję i ciągle
jest przewodniczącą Komisji
Praworządności i Bezpieczeństwa. Gratulujemy!
fot. PAŃSTWOWA
STRAŻ POŻARNA

(MB)

PROTESTUJĄCY TONIANIE?
Pod koniec maja, podczas protestu „krakowskich oburzonych” (tak nazwała
ich jedna z gazet) na Rynku Głównym zauważyliśmy też znane już transparenty
z Toń. W ubiegłym roku protestujący blokowali główne ulice Krakowa, tym
razem ustawili namiotowe miasteczko na głównym placu miasta. Władze
uznały demonstrację za nielegalną i usunęły członków protestu z Rynku.
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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SAMI DLA SIEBIE

DYŻURY RADNYCH MIASTA w siedzibie RADY DZIELNICY

Spędź ciekawie czas, rozwijaj pasje!
Program Aktywności Lokalnej SAMI DLA SIEBIE
realizowany jest na rzecz lokalnej społeczności. Jego
celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców, tak
aby rosła ich integracja i jakość życia.
Obecnie organizowane są następujące zajęcia:
• język włoski od podstaw – dla osób w każdym wieku
(poniedziałek 17.00-18.00)
• konwersacje z jęz. angielskiego – różne poziomy zaawansowania (środa 14.00-15.00)
• kurs komputerowy – nauka obsługi komputera od podstaw (wtorek, czwartek 10.00-11.30)
• haft krzyżykowy – robótki ręczne przy ciepłej herbatce
i w miłym towarzystwie (piątek 11.00-12.30)
• warsztaty modelarskie – pod okiem modelarza – pasjonata
stworzycie ciekawe modele samolotów (piątek 16.00-17.00)
• zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci – zabawy rytmiczne
przy muzyce (czwartek 17.00-18.00)
• warsztaty parateatralne dla młodzieży (od 12 lat): nauka
gry na bębnach etnicznych (djembe, conga), nauka tańca
z kijami, z poi, żonglerka, tworzenie baniek mydlanych,
warsztaty z wykorzystaniem światła UV.
Ponadto w trakcie wakacji będziemy organizować wycieczki
dla dzieci po Krakowie i okolicy, zajęcia plastyczne, zajęcia
sportowo-rekreacyjne.

Oferta jest całkowicie bezpłatna
Czekamy także na wszelkie propozycje, sugestie i pomysły

Zapraszamy codziennie w godz. od 8 do 18

Punkt Aktywności Lokalnej
ul. ks. Siemaszki 31 (pawilon)

e-mail: waszczan@mops.krakow.pl, pytlarka@mops.krakow.pl
tel. 697 129 887

Warto być wolontariuszem
Realizatorzy Programu Aktywności Lokalnej „Sami dla siebie”
poszukują kandydatów na wolontariuszy.
Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie:
• pomagać w organizacji wycieczek dla dzieci
• prowadzić zajęcia plastyczne, sportowe dla dzieci i młodzieży
• pomagać osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym
• współpracować w realizacji projektów socjalnych
Poszukujemy także osób „pozytywnie zakręconych”, które w ramach
dowolnych zajęć zaprezentują swoje hobby, pasję, ciekawą umiejętność. Wiek od 15 lat, bez ograniczeń. Wszyscy nasi wolontariusze
otrzymują porozumienie o świadczeniu pomocy wolontaryjnej oraz
zaświadczenie o odbytym wolontariacie.
Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt osobiście, w siedzibie PAL ul. ks. Siemaszki 31 (pawilon), codziennie w godz. 8-18 lub na
adres e-mail: waszczan@mops.krakow.pl, pytlarka@mops.krakow.pl,
tel. 697 129 887

GAZETA LOKALNA

Janusz Chwajoł
19 lipca, 20 września; czwartki, w godz. 18.00-19.00
Teodozja Maliszewska
13, 27 lipca; 10, 24 sierpnia, 14, 28 września;
piątki, w godz. 16.00-17.00
Paweł Ścigalski
12 lipca, 13 września; czwartki, w godz. 18.00-19.00

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. 16.00-17.00

Clepardia na upały

Otwarto sezon letni kąpieliska Clepardia (ul. J. Mackiewicza
14). Można z niego korzystać przez cały tydzień w godz. od 10
do 18. Dorośli do godz. 15 płacą 14 zł, po 15 – 10 zł. Młodzież
szkolna, studenci do 26. roku życia oraz emeryci i renciści (po
okazaniu ważnej legitymacji) do godz. 15 korzystają z basenów
za 10 zł, po 15 – za 7 zł. Przedszkolaki do godz. 15 obowiązuje
bilet za 5 zł, po 15 – za 3 zł.

Letnie zmiany w komunikacji

Od 2 lipca do 31 sierpnia, w związku z mniejszą niż zazwyczaj liczbą pasażerów korzystających z tramwajów i autobusów, zostają wprowadzone
zmiany w komunikacji miejskiej na terenie całego Krakowa. Przedstawiamy
te, które dotyczą naszej dzielnicy:
– linia 50 będzie kursować tak samo jak w roku szkolnym.
– na linii 19 zostanie utrzymana wysoka częstotliwość kursowania w okresach szczytów porannego i popołudniowego.
– na liniach 172 i 537 zostanie utrzymana częstotliwość kursowania jak
w roku szkolnym.
– linia 118 zostaje zawieszona, bilety okresowe wykupione na tę linię zachowują ważność na stałej trasie 118 oraz w autobusach linii 120 na odcinku
Bronowice Wielkie – Krowodrza Górka w obu kierunkach.
– linia 132 zostaje zawieszona, bilety okresowe zachowują ważność na
stałej trasie tej linii oraz w autobusach linii 138 i 142 na odcinku Wiślicka –
Kombinat w obu kierunkach.
- na pozostałych liniach autobusowych i tramwajowych zostaną wprowadzone rozkłady wakacyjne, które będą obowiązywały do rozpoczęcia roku
szkolnego.

SPROSTOWANIE

W artykule „Nie dla likwidacji Gimnazjum nr 14”, zamieszczonym w poprzednim numerze „Gazety Lokalnej”, w informacji
o wynikach głosowania w Radzie Miasta Krakowa pominęliśmy
jednego z radnych reprezentujących naszą dzielnicę – Bolesława Kosiora. Radny Kosior głosował przeciw likwidacji
gimnazjum. Pana Radnego oraz Czytelników serdecznie
przepraszamy.
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