ZAGROŻONY ZABYTEK

s. 10

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Wybudowany pod koniec lat 20. XX w. zabytkowy obiekt dawnej
fabryki „Artigraph” przy ul. Prądnickiej może niedługo przestać
istnieć. Na jego miejscu może powstać m.in. 11-kondygnacyjny
kolos z częścią mieszkalną i usługową. Poza degradacją budynku,
z przebudową, a w zasadzie – wybudowaniem nowego wieżowca
wiązałyby się gigantyczne korki na i tak zatłoczonej już ulicy. Choć
Rada Dzielnicy IV zaopiniowała negatywnie ustalenia warunków
zabudowy dotyczące dwóch inwestycji zaplanowanych na działce,

w numerze m.in.:
OKIEM PRZEWODNICZĄCEGO 2
Z PRAC RADY DZIELNICY 3
ŚWIĘTO DZIELNICY 8
WAKACJE W DWORKU 11

którą zajmują obecnie budynki fabryczne, nie wiadomo jaki będzie
finał batalii o ochronę „Artigraphu”. Radni, w oparciu o opinię historyk sztuki podjęli uchwałę, w której zwrócili się do prezydenta
Krakowa, aby ten wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków. Na razie jednak nie udało się zainteresować dawną fabryką
miejskich służb konserwatorskich, które w tym przypadku tłumaczą
się brakiem kompetencji do podjęcia działań. MB (więcej – s. 10)
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DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Przewodniczący
Jakub Kosek
czwartki: 4, 11, 18, 25 października;
8, 15, 22 listopada; 13 grudnia
w godz. 17.00-18.00
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
wtorki: 16, 30 października;
13, 27 listopada; 11 grudnia
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”)
8, 29 października; 5, 29 listopada;
Stefan Figiel
(infrastruktura, ochrona środowiska
i zagospodarowanie przestrzenne)
22 października; 12, 26 listopada;
10 grudnia
Joanna Sadowy
(edukacja i kultura, sport, sprawy
społeczne)
15 października; 19 listopada;
3, 17 grudnia

DYŻURY RADNYCH
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Hermina Bulka
piątki, 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
Ponad 1200 nowych podatników

Zakończyła się właśnie akcja „Płać podatki w Krakowie”. Skromna kampania promocyjna akcji zorganizowana za 16 tys. zł (w skali całego miasta) przyniosła efekt w postaci
6715 osób, mieszkających w Krakowie, ale do tej pory rozliczających się z fiskusem
w innych miejscowościach. Dzięki temu przedsięwzięciu grupa ta zdecydowała się płacić
swoje podatki w naszym mieście.
Szacuje się, że nowi podatnicy przyniosą budżetowi około 10 mln zł. Niewątpliwy wkład
w ten wynik mają mieszkańcy naszej dzielnicy. Licząc bowiem w sposób zdecydowany
nowych podatników, Dzielnica IV Prądnik Biały zajęłaby pierwsze miejsce (ponad 1200
nowych osób, które wybrały Kraków jako miejsce składania zeznania podatkowego).
Osiągneliśmy wynik nieco gorszy ze względu na liczbę mieszkańców (około 1,97%), co
umiejscowiło naszą dzielnicę na drugim miejscu, tuż za Dzielnicą XIII.
Informuję Państwa o tym z dwóch podwodów: pierwszy to chęć podziękowania za
zaangażowanie osób zachęcających do płacenia podatków w Krakowie oraz dla tych,
którzy zdecydowali się rozliczać właśnie tutaj. Drugi – to prośba kierowana do wszystkich
Państwa, aby kontynuować udział w kampanii na rzecz płacenia podatków w Krakowie.
Mieszka w nim na stałe około 150 tys. osób, które rozliczają się w innych miejscowościach.
Warto pamiętać, że wydając pieniądze uzyskane z podatków w miejscu zamieszkania,
pośrednio wpływa się na jakość przestrzeni publicznej, z której każdy z nas korzysta.
W przypadku naszej dzielnicy korzyści mogą być bardzo wymierne, gdyż Przewodniczący
Rady Miasta, Pan Bogusław Kośmider obiecał nagrodzić pierwsze trzy dzielnice, które
wykażą się w ogłoszonym konkursie.

Jest szansa na rewitalizację Azorów

Wyczekiwana i obiecywana przez lata rewitalizacja osiedla Azory może stać się faktem
w kolejnym okresie programowania środków europejskich (2014-2020). Na zlecenie
Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa powstała wielokryterialna analiza
dziewiętnastu osiedli zabudowy blokowej położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Znajduje się ona w przyjętych przez Radę Miasta Krakowa dokumentach strategicznych:
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”, „Strategii rozwoju Krakowa” oraz „Założeniach programu rehabilitacji zabudowy
blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.
Powyższej analizy dokonano w oparciu o listę trzydziestu siedmiu czynników, podzielonych na sześć grup obejmujących takie zagadnienia jak: problemy społeczne,
ekonomiczne, środowiskowe, techniczne, architektoniczno-urbanistyczne oraz ogólnomiejskie. Zgodnie z opracowaniem, osiedla, które zdobyły najwięcej punktów należałoby
poddać procesowi rehabilitacji w pierwszej kolejności. Wśród badanych obszarów dwa
wyróżniają się w sposób szczególny tj.: Olsza II – 68,09 pkt. oraz właśnie Azory – 67,64
pkt. Kolejne miejsce zajął Ugorek – 62,48 pkt. W związku z tym została opracowana
Uchwała Rady Miasta Nr LII/710/12 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyboru przez
Radę Miasta Krakowa osiedli, dla których sporządzony zostanie pilotażowy „Program
rehabilitacji zabudowy blokowej”.
W uchwale wskazano trzy osiedla: Olsza II, Azory i Ugorek. Raport wykazuje, że
Azory to drugie co do wielkości osiedle Krakowa, zamieszkiwane przez 15 295 osób.
Z niemiłych ciekawostek można wyróżnić liczbę miejsc postojowych (łącznie z nielegalnymi) przypadającą na stu mieszkańców, których osiedle posiada 42 – jest to najgorszy
wynik w całym mieście. Pełna analiza licząca 320 stron będzie dostępna na stronie
internetowej oraz w biurze Rady Dzielnicy IV. Rehabilitacja ma zostać przeprowadzona
z włączeniem funduszy europejskich. Tym samym należy się spodziewać, że nie nastąpi
to wcześniej niż w 2015 roku.
Już dziś trzeba rozpocząć rozważania: ile można zmienić w sytuacji, gdy pojawią się
środki. Urząd miasta poczynił pierwsze kroki, angażując się w projekt USER realizowany
w ramach programu URBACT II, w zakresie związanym z problematyką rewitalizacji.
W związku z USER-em odbyło się już pierwsze spotkanie, połączone z wizytą studyjną na os. Azory z udziałem gości z Hiszpanii, Francji, przedstawicieli UMK, Spółdzielni
Mieszkaniowej Krakus oraz Rady Dzielnicy IV. Niniejszy projekt ma na celu przygotowanie
koncepcji rehabilitacji.
W najbliższym czasie rada dzielnicy przedstawi formę konsultacji społecznych w celu
wypracowania wspólnych projektów i pomysłów, które można będzie realizować w ramach rehabilitacji.
Wyprzedzając pytania części z Państwa należy dodać, że osiedle Azory jest jedynym
obszarem wskazanym w opracowaniu, położonym w naszej dzielnicy.

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XXII SESJA
Podczas XXII sesji, zwołanej 5 czerwca 2012 r. podjęto 24 uchwały.
I Przyjęto
• Korektę uchwały 280/XXI/2012 w sprawie korekty uchwały 157/XIII/2011,
dotyczącej rozdziału środków finansowych na remonty samorządowych
placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r. Dokonano
następujących zmian: anulowano w § 1 pkt. I zad. 7 pn. „Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza – wymiana wykładziny na korytarzu (parter)”
– 30 000 zł oraz utrzymano w mocy zadania ujęte w § 1 pkt. I zad. 7a i b,
przyjęte uchwałą nr 227/XVIII/2012, z dnia 14 lutego 2012 r.
• Rozszerzono zadania powierzone w zakresie remontów samorządowych
placówek oświatowych w 2012 r. następująco:
1. przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 (uchw.163/XIV/2012) – kontynuacja wykonania izolacji pionowej od frontu, remont opaski oraz szacht
od kuchni, remont schodów oraz remont klatki schodowej – 40 000 zł.
2. przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 (uchw.157/XIII/2011) – kontynuacja wymiany stolarki okiennej: 8 szt. małych, 5 szt. dużych oraz
montaż urządzenia oddymiającego na klatce schodowej – 35 000 zł.
• W ramach zadań priorytetowych w 2012 r. zrezygnowano z zadania przyznanego uchwałą 151/XIX/2012 pn. „zakup rolet wewnętrznych nieprzepuszczających światła do pomieszczenia służby dyżurnej” dla Komisariatu Policji
III (1 500 zł). Zwolnione środki przeznaczono również dla Komisariatu Policji
III na zadania: zakup urządzenia rozruchowego „Booster” do uruchomienia
akumulatorów w samochodach (500 zł) oraz zakup materiałów profilaktycznych do pracy z małoletnimi (1 000 zł).
• Ustalono listę rankingową zadań powierzonych z zakresu problematyki
osób niepełnosprawnych na 2013 rok.
1. Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 – dofinansowanie zakupu
sprzętu w ogrodzie dla dzieci niepełnosprawnych.
2. Dostosowanie schodów do potrzeb osób niepełnosprawnych na wprost
budynku przy ul. Siewnej 23.
3. Budowa zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy schodach na
wysokości przystanku Rondo-Siewna, na wprost budynku przy ul. Mackiewicza 25.
II Wnioskowano
• O przeniesienie środków w Budżecie Miasta Krakowa z programu „Orlik
2012” na modernizację boisk sportowych na terenie Dzielnicy IV.
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie na ostatecznej liście osób
zakwalifikowanych do gminnej pomocy mieszkaniowej wnioskodawcy oraz
o bezzwłoczne przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miejskiej
Kraków.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Poparto starania Parafialnego Klubu Sportowego Jadwiga o wykorzystanie
terenu parku Krowoderskiego na potrzeby imprezy sportowej „Turniej Piłki
Nożnej”, zaplanowanej 23.06.2012 r.
• Poparto inwestycje przedstawione we wstępnym Katalogu Inwestycji
Miejskich:
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1. ul. Łokietka I etap – dokumentacja,
2. budowa „smoczych skwerów”,
3. budowa cmentarza i spopielarni zwłok zwierzęcych pod warunkiem
przeznaczenia 2 mln zł na program rekompensacyjny.
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy
ul. Krowoderskich Zuchów.
• Ustanowienie prawa użytkowania na zabudowanej budynkiem stacji
transformatorowej nr 4475 nieruchomości położonej przy ul. Władysława
Łokietka. Jednocześnie radni wnioskowali o ustanowienie okresu użytkowania
przedmiotowej nieruchomości na 10 lat.
• Zbycie działki będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiących
własność osoby fizycznej przy ul. Gaik.
• Sprzedaż działki w rejonie ul. Ludwika Pasteura celem poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
• Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci cieplnej
do Bronowic Wielkich w Krakowie – etap I (rozszerzenie)”.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Sprzedaż działki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej położonej w rejonie ul. Ludomira Różyckiego. Opinię uzasadniono faktem, że teren znajduje się w obszarze o intensywnej zabudowie
blokowej i małej przestrzeni publicznej. Dzielnica planuje zagospodarować
go na potrzeby parkingu.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażami podziemnymi,
naziemnymi miejscami postojowymi oraz wewnętrznymi drogami dojazdowymi
przy ul. Weissa”. Zdaniem radnych inwestycja może skutkować ograniczeniem
możliwości rozbudowy infrastruktury drogowej i pasa drogowego ul. Weissa.
• 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 przy ul. Żabiniec”. Opnia
negatywna została wydana z powodu niewydolnej infrastruktury drogowej
ul. Żabiniec.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym
wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym przy ul. Vetulaniego/Pachońskiego”. Infrastruktura drogowa w rejonie planowanej inwestycji
jest niewydolna, co spowoduje nadmierne obciążenie komunikacyjne.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem
terenu i budową zjazdu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Podkowińskiego
w Krakowie”.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu
i budową zjazdu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Podkowińskiego”. Obie
powyższe inwestycje zaopiniowano negatywnie z powodu niewydolnej infrastruktury drogowej ul. Radzikowskiego i Podkowińskiego. Radni wskazywali
na nadmierne obciążenie komunikacyjne w rejonie potencjalnej inwestycji.
Ulica PodkOwińskiego jest drogą żwirową.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynków
mieszkalnych wielorodzinnych ( do 8 budynków) z usługami i garażami
w parterze, rozbudowa sieci, budowa wjazdów przy ul. Stelmachów”. Brak
tutaj infrastruktury drogowej i zachowania parametrów inwestycji. Planowana
inwestycja naruszy istniejącą linię zabudowy.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z rozbudową sieci elektroenergetycznej przy
ul. Stelmachów”. Radni uznali, że inwestycja narusza istniejącą linię zabudowy, brak też wydolności infrastruktury drogowej.

Najbliższe sesje
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
16 października, 13 listopada, 11 grudnia
wtorki, godz. 17.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3
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• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym
wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Pachońskiego”.
W uzasadnieniu wskazano: niewydolną infrastrukturę drogową w pobliżu
planowanej inwestycji i duże natężenie ruchu w rejonie ul. Pachońskiego/
Wyki. Inwestycja może uniemożliwić rozbudowę układu drogowego.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku handlowo-usługowego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną
i komunikacyjną przy ul. Pachońskiego”. Uzasadnienie negatywnej opinii
było identyczne jak wyżej.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z budową miejsc
postojowych oraz przebudową drogi wewnętrznej przy ul. Chełmońskiego”.
W rejonie ul. Chełmońskiego brak infrastruktury drogowej (droga niewydolna
komunikacyjnie).
Podczas XXII sesji Jacek Kukuła, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 5 odczytał sprawozdanie z działalności jednostki na terenie Dzielnicy
IV w ubiegłym roku. Natomiast w ramach pytań do służb mundurowych,
radny Ireneusz Lisiak poruszył sprawę ruchu samochodowego w rejonie
ulic: Turystycznej i Imbramowskiej, w kierunku Bursztynowej i Bałtyckiej.
Ponadto, w ramach spraw bieżących przewodniczący Jakub Kosek poinformował o wystosowaniu prośby do prezydenta miasta o spotkanie
w sprawie środków na zadania powierzone z zakresu prac remontowych
dróg, chodników i oświetlenia. Podziękował też radnym, którzy zaangażowali
się w organizację festynu z okazji Dnia Dziecka, turnieju sportowego oraz
Dni Otwartych Magistratu.
Ireneusz Lisiak zwrócił się z prośbą o podjęcie starań o wpisanie do rejestru zabytków budynku dawnej fabryki „Artigraph”. Projekt uchwały w tej
Lista rankingowa potrzeb remontowych placówek oświatowych w ramach
zadań powierzonych na 2013 rok.
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179: cyklinowanie
i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej.
2. Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3: remont kapitalny dachu z obróbkami
i instalacją odgromową.
3. Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 15: kontynuacja wymiany stolarki
okiennej.
4. Szkoła Podstawowa nr 21, Batalionu „Skała” AK 12: wymiana płytek
PCV w sali nr 48.
5. Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 3: wymiana oświetlenia, podłogi
i malowanie dużej sali gimnastycznej.
6. Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4: dokończenie remontu
elewacji.
7. Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6: remont kapitalny schodów
zewnętrznych.
8. Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 15: wymiana płytek PCV na
korytarzach parteru.
9. Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33: malowanie sali gimnastycznej; montaż umywalki w szatni dziewcząt.
10. Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1: wymiana przeszkleń
na dwóch klatkach schodowych i w sali gimnastycznej.
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 2: wymiana ogrodzenia, dobudowa ogrodzenia przy parkingu, remont murów przy ogrodzeniu.
12. Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 2, drugi budynek (ul. Dożynkowa 25):
remont kapitalny gzymsów i elewacji.
13. Przedszkole nr 29, ul. Pigonia 2a: remont kapitalny chodników na terenie
przedszkola.
14. Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72, 72b: wymiana instalacji kanalizacyjnej i remont sanitariatów.
15. Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35: doposażenie placu zabaw.
16. Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5: wymiana grzejników spiralnych,
modernizacja instalacji c.o.
17. Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21: wymiana podłóg w szatni i
w holu przedszkola.
18. Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21: remont dachu nad kuchnią.
19. Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28: wymiana dwóch
wind kuchennych.
20. Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a: remont kapitalny
schodów bocznych i przy mieszkaniu.
21. Przedszkole nr 165, ul. Danka 1: wymiana ogrodzenia.
22. Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c: wymiana płytek PCV na I piętrze.
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sprawie zaplanowano na kolejną sesję. Mariusz Bembenek poprosił radnych
o dostarczenie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej dzielnicy.

XXIII SESJA
Podczas XXIII sesji, która odbyła się 3 lipca 2012 r. radni Dzielnicy IV podjęli
28 uchwał.
I Przyjęto
• Rozdzielono środki w wysokości 16 700 zł, przeznaczone na zadanie
powierzone pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne” w 2013 r. („Dni Dzielnicy IV” – 12 000 zł, „Dożynki Witkowice” – 2 700 zł, „Festyn w Bronowicach
Wielkich” – 2 000 zł).
• Ustalono listę rankingową zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej:
1. KS Clepardia – naprawa dachu na hali sportowej (ul. Fieldorfa „Nila”),
2. PKS Jadwiga – renowacja murawy,
3. Wytyczenie boiska trawiastego na os. Górka Narodowa Wschód
(Gotyk).
• Ustalono listę rankingową zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac
remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. [ramka obok]
• Upoważniono Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały do wydawania opinii
i występowania z wnioskami, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnicy IV w okresie od 4 lipca do 14 sierpnia br. Uchwałę podjęto zgodnie ze
statutowymi kompetencjami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
• Rozdzielono środki w wysokości 11 200 zł na zadanie powierzone pn.
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”
w 2013 r.
1. Komisariat Policji III: zakup materiałów profilaktycznych (2 200 zł).
2. Straż Miejska Oddział Krowodrza: zakup materiałów profilaktycznych
( 1 000 zł), kurs samoobrony dla kobiet (1 000 zł).
3. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5: zakup materiałów profilaktycznych ( 2 000 zł).
4. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki: kurs pierwszej pomocy dla
mieszkańców realizowany przez Fundację R ² (5 000 zł).
• Ustalono listę rankingową zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac
remontowych żłobków.
1. Żłobek nr 24 – elewacja, ocieplenie i malowanie.
2. Żłobek nr 25 – remont trzech tarasów.
3. Żłobek nr 21 – elewacja, ocieplenie, malowanie.
• Zmieniono zakres rzeczowy zadań priorytetowych w 2012 r.:
– materiały biurowe i eksploatacyjne (2 000 zł), przyznanego uchwałą
90/VIII/2012 dla Komisariatu Policji III następująco: zakup ustników do
alkotestów, alkosensorów i alkometrów (650 zł), zakup narkotesterów
(1350 zł).
– zakup sprzętu kwaterunkowego (1000 zł) przyznanego uchwałą 193/
XVI/2012 dla Sztabu Komendy Miejskiej Policji następująco: zakup narkotesterów (1000 zł).
• Rozdzielono środki finansowe przeznaczone na zadania priorytetowe
w 2013 roku w wysokości 552 000 zł. [ramka na s. 5]
• Dokonano korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok
w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. [ramka na s. 5]
Radni uchwalili, by podczas remontów używać wyłącznie krawężników
z granitu oraz kostki brukowej, a pozostałości z frezowania nawierzchni
należy wykorzystywać do uzupełnienia dziur, kolein na drogach szutrowych
znajdujących się w dzielnicy (wg. wskazań Rady Dzielnicy IV).
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków budynku dawnej
fabryki „Artigraph” przy ul. Prądnickiej 65. Wniosek poparto opinią historyk
sztuki, podkreślającą walory architektoniczne i wartość historyczną obiektu.
• W sprawie formy realizacji prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
w ramach zadań powierzonych w roku 2012 r., zlecając prace firmie, która
wygrała przetarg na roboty utrzymaniowe w 2012 r.
• Radni wnieśli o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa w 2013 r.
następujących zadań: montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera, Pasternik i Radzikowskiego, montaż oświetlenia na ul. Witkowickiej,
od parku do al. 29 Listopada.
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Środki finansowe przeznaczone na zadania priorytetowe w 2013 roku
(552 000 zł)
1. Komunikacja z mieszkańcami, „Gazeta Lokalna”, druk, kolportaż, redakcja
(55 200 zł).
2. Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”:
• organizacja turniejów i zawodów sportowych – 20 000 zł,
• festyn z okazji Dnia Dziecka – 5 000 zł,
• konkursy dla dzieci – 5 000 zł,
• dofinansowanie imprez kulturalnych – 55 000 zł, w tym: Letnie Koncerty
Kameralne, Muzyczne Czwartki, Białoprądnicki Teatr Ogrodowy,
• organizacja imprezy dla emerytów i rencistów z terenu Dzielnicy IV pn.
„Pożegnanie Lata” – 10 000zł,
• wieczór kolęd – 6 000 zł.
3. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 – 43 000 zł: zakup skokochronu –
30 000 zł, zakup sprzętu ratowniczego – 8 000 zł, remont garaży – 5 000 zł.
4. Straż Miejska Oddział Krowodrza – 11 900 zł: zakup materiałów i urządzeń
biurowych – 4 800 zł, zakup paliwa – 5 000 zł, zakup kasków – 1 500 zł,
zakup rękawic – 600 zł.
5. Policja – Komisariat III – 50 000 zł: zakup radiowozu nieoznakowanego –
35 000 zł, zakup sprzętu komputerowego – 4 600 zł, narkotestery – 3 500 zł,
zakup foteli dla dyżurnych – 3 000 zł, materiały biurowe – 2 900 zł, zestaw
do pobierania materiału genetycznego – 1 000 zł.
6. Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej – 25 000 zł, w tym:
• Dom nr 5, ul. Nad Sudołem 32: dofinansowanie spotkań integracyjnych
(wigilia, Wielkanoc) – 2 500 zł, wycieczki integracyjne – 2 000 zł, terapia
zajęciowa – 1 000 zł,
• Dom nr 3, ul. Korczaka 4 – 5 500 zł: dofinansowanie spotkań integracyjnych (wigilia, Wielkanoc) – 2 500 zł, wycieczki integracyjne – 2 000 zł,
terapia zajęciowa – 1 000 zł.
• Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 – 5 500 zł: dofinansowanie
spotkań integracyjnych (wigilia, Wielkanoc) – 2 500 zł, wycieczki integracyjne – 2 000 zł, terapia zajęciowa – 1 000 zł.
• Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 – 5 500 zł: dofinansowanie
spotkań integracyjnych (wigilia, Wielkanoc) – 2 500 zł, wycieczki integracyjne – 2 000 zł, terapia zajęciowa – 1 000 zł.
• Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Krowodrza: dofinansowanie spotkań integracyjnych (wigilia, Wielkanoc) – 3 000 zł.
7. Konkursy w samorządowych placówkach oświatowych – 5 000 zł.
8. Mała infrastruktura drogowa: przejścia dla pieszych, progi zwalniające wg
wskazań Rady Dzielnicy IV – 41 000 zł.
9. Zakup książek dla bibliotek z terenu Dzielnicy IV – 12 000 zł: po 2 000 zł
dla Filii nr 5, ul. Makowskiego 8, nr 11, ul. Ojcowska 27, nr 14, ul. Siemaszki
52, nr 15, ul. Weissa 8, nr 17, ul. Łokietka 267 i nr 34, ul. Opolska 37.
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – remont chodnika prowadzącego do budynku oraz schodów przy wejściu – 10 000 zł.
11. Zakup komputera z oprogramowaniem dla Rady Dzielnicy IV – 5 000 zł.
12. Mała rewitalizacja os. Krowodrza Górka – 112 900 zł.
13. Zakup i montaż ławek i koszy na psie odchody – 30 000 zł.
14. Klub Seniora na Azorach – dofinansowanie działalności – 50 000 zł.
• Do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o utrzymanie
zadania priorytetowego pod nazwą „zakup urządzenia rozruchowego Booster
do uruchomienia akumulatorów w samochodach” (500 zł), przyznanego
uchwałą 293/XXII/2012 dla Komisariatu Policji III.
• Do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o utrzymanie
zadania priorytetowego pod nazwą zakup laptopa (3 000 zł), przyznanego
uchwałą 193/XVI/2012 dla Sztabu Komendy Miejskiej Policji.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umów najmu sześciu lokali mieszkalnych, przy ul. Piotra
Stachiewicza, Krowoderskich Zuchów, Jana Palacha, Arcybiskupa Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego i Prądnickiej.
• Sprzedaż działki położonej przy ul. Turystycznej celem poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
• Sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 1173 oraz części działki
nr 1174/1 obr. 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza pod budowę parkingu
wielopoziomowego w miejsce dotychczas wybudowanego parkingu naziemnego (pod warunkiem wykonania ogólnodostępnych miejsc parkingowych
zgodnie z uzgodnioną koncepcją).
• Budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Na Budzyniu i ul. Gaik
w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
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IV Zaopiniowano negatywnie
• Zbycie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej
przy ul. Gaik w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, stanowiącej własność osoby fizycznej. Negatywna decyzja spowodowana jest brakiem opinii merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta
Krakowa. W sytuacji uzupełnienia przedmiotowych opinii, Rada Dzielnicy IV
zastrzegła sobie prawo do zmiany decyzji.
• Propozycję zmiany przebiegu linii autobusowej nr 168. Zdaniem radnych
proponowana zmiana wydłużyłaby dojazd do pętli Krowodrza Górka, jednocześnie zmniejszając liczbę potencjalnych pasażerów. Radni nie poparli też
dostępności linii dla pacjentów przychodni, którzy musieliby przejść przez
ruchliwą ul. Wybickiego.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wewnętrzną
infrastrukturą techniczną, infrastrukturą drogową oraz zjazdem z działki przy
ul. Bociana”. Opinię uzasadniono niewydolną infrastrukturą drogową.
• Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częściami
usługowymi, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną przy ul. Pękowickiej w Krakowie”. W rejonie inwestycji brak infrastruktury drogowej.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z budową parkingu podziemnego
przy ul. Radzikowskiego”. Infrastruktura drogowa jest niewydolna i brak
miejsc parkingowych w okolicy.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową z garażem podziemnym
wraz z wjazdem oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Zawodzie/Siewnej”.
Radni wskazali tu na duże natężenie ruchu i obciążoną ul. Siewną.
W ramach pytań do przedstawicieli służb mundurowych radni zgłosili kilka
spraw z prośbą o interwencję. W punkcie obrad poświęconym sprawom
bieżącym omawiano kwestię urlopów i związanych z tym ewentualnych
zmian w pracy biura dzielnicy oraz dyżurach radnych. Mieczysław Dzierżak
poruszył sprawę środków dla Klubu Sportowego Clepardia, a Małgorzata
Wyrwińska-Cieślak – sprawę placu zabaw przy ul. Siewnej.
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).
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.
3. remont chodnika okalającego pętlę i perony przystankowe przy ul. Weissa
(do 200 000 zł),
4. ul. Imbramowska – częściowy remont chodnika.
5. ul. Zdrowa – remont chodnika na odcinku od ul. Białej do przejścia dla
pieszych przy ul. Bobrzeckiej, po parzystej stronie ulicy.
6. ul. Nad Sudołem remont nawierzchni etap pierwszy, od ul. Wyki do bloku
nr 10 wraz z wjazdem na parking.
7. ul. Chełmońskiego – remont chodnika od ul. Jasnogórskiej do ul. Słotnej.
8. ul. Na Zielonki – remont nakładki asfaltowej do wyczerpania środków.
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 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.
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Lista rankingowa zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia
1. ul. Rusznikarska między przychodnią a ul. Wybickiego.
2. ul. Różyckiego – remont nakładki asfaltowej i części chodnika wraz
z przeniesieniem zatoki autobusowej i wyznaczeniem przejścia dla pieszych.
3. ul. Łokietka – remont odcinka od ul. Makowskiego do ul. Batalionu
„Skała” AK.
4. ul. Siemaszki (boczna) przy bloku 27 – wymiana nakładki asfaltowej bez
zatoki manewrowej.
5. ul. Chełmońskiego – remont chodnika od ul. Słotnej do ul. Ojcowskiej.
6. ul. Nad Sudołem – remont nawierzchni, etap drugi od bloku nr 10 do
końca ulicy.
7. ul. Narutowicza – remont nakładki asfaltowej.
8. ul. Opolska – częściowy remont nakładki asfaltowej.
9. ul. Pachońskiego – remont chodnika przy bloku nr 6 celem przekształcenia
w parking.
10. ul. Meiera Boczna – przedłużenie drogi w kierunku bloków 191 i 193
znajdujących się przy al. 29 Listopada.
11. os. Krowodrza Górka – chodnik wewnątrz osiedla prowadzący do Przedszkola nr 138, od ul. Krowoderskich Zuchów do końca bloku Krowoderskich
Zuchów 17.
12. ul. Rydla/Radzikowskiego – remont chodnika wraz z wyznaczeniem
przejścia dla pieszych.

XXIV SESJA
W czasie XXIV sesji, która odbyła się 28 sierpnia 2012 r., radni podjęli 13
uchwał.
I Przyjęto
• Listę rankingową zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. [ramka powyżej]
Ustalono, by podczas remontów używać wyłącznie krawężników z granitu
oraz kostki brukowej, a pozostałości z frezowania nawierzchni należy wykorzystywać do uzupełnienia dziur, kolein, na drogach szutrowych, według
wskazań Dzielnicy IV.
• Listę rankingową zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic w 2013 r:
1. ul. Porzeczkowa – realizacja przebudowy – 200 000 zł (zgodnie
z uchwałą wnioskującą o wprowadzenie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa).
2. ul. Radzikowskiego – budowa chodnika po południowej stronie ulicy,
na odcinku ul. Fiszera do wiaduktu – realizacja – 350 000 zł (zgodnie
z uchwałą wnioskującą do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Krakowa).
3. budowa przejść dla pieszych według wskazań Dzielnicy IV:
– przejście dla pieszych na al. 29-go Listopada – skrzyżowanie i ul. Banacha wraz z oświetleniem.
4. budowa miejsc parkingowych według wskazań Dzielnicy IV.
• Listę rankingową zadań z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania:
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą oraz modernizacji ogródków
jordanowskich i osiedlowych placów zabaw na 2013 rok. [ramka obok]
• Zmieniono zakres rzeczowy zadania powierzonego z zakresu remontów
samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych
w 2012 r. następująco:
1. Gimnazjum nr 13 (uchw.157/XII/2011 i uchw. 163/XIV/2011) – remont
zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej (szatnie, toalety, prysznice)
– 40 000 zł.
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o bezzwłoczne:
1. uchylenie Zarządzenia Nr 3159/2011 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia list
mieszkaniowych na rok 2012, w części – tj. w zakresie § 3 ust. 2, o treści: Ustala się wzory kwestionariusza kwalifikacji punktowej warunków
socjalnomieszkaniowych, stanowiące załączniki nr 1-5 do niniejszego
zarządzenia;
2. uchylenie Zarządzenia Nr 2149/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości
projektów list mieszkaniowych na rok 2012, w całości;
3. przedłożenie stosownego projektu uchwały Rady Miasta Krakowa regu-
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lującej kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miejskiej Kraków.
• Do Rady Miasta Krakowa o bezzwłoczne uchwalenie kryteriów wyboru
osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego z zasobu Gminy Miejskiej Kraków.
III Zopiniowano pozytywnie
• Sprzedaż działki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w rejonie ul. Różyckiego. Uchylono uchwałę nr 302/
XXII/2012 z dnia 5 czerwca br. w sprawie sprzedaży działki przy ul. Różyckiego.
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Siewna
– Kuźnicy Kołłątajowskiej.
• Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci cieplnej
do Bronowic Wielkich – etap 3, w rejonie ulic Jasnogórskiej, Sosnowieckiej, Radzikowskiego”. Radni wnieśli o zawarcie umowy infrastrukturalnej
w zakresie budowy ciągu pieszego na wysokości wiaduktu kolejowego –
planowana inwestycja.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z budową
wjazdu z działki drogowej przy ul. Radzikowskiego”.
• Zbycie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej
własność osoby fizycznej przy ul. Gaik. Uchylono uchwałę nr 330/XXII/2012
z dnia 3 lipca br. w sprawie zbycia działki przy ul. Gaik.
• Propozycję zamknięcia ul. Kluczborskiej w jej największym fragmencie dla
ruchu ogólnego i znakowania jako ciąg pieszo-rowerowy.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i podziemnym parkingiem
z garażami wraz ze zjazdem z działki przy ul. Niskiej”. Negatywna opinia
wynika z niewydolnej infrastruktury drogowej ul. Niskiej i ulic przyległych.
• Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem
podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz budowa dwóch zjazdów z działek
przy ul. Zimorowicza i Pachońskiego”. Radni uznali, że inwestycja narusza
linie i parametry zabudowy, wskazali też na niewydolną infrastrukturę drogową
i nadmierne obciążenie społeczne.
W ramach bieżących spraw dzielnicy Jakub Kosek poinformował o uchwałach
podjętych przez Zarząd Dzielnicy IV w okresie upoważnienia, tj. od 4 lipca
do 14 sierpnia. Zaprosił również radnych na Dni Dzielnicy IV zaplanowane
9 września.
Następnie zabrali głos obecni na sesji mieszkańcy ul. Pachońskiego, którzy
poruszyli sprawę wjazdu w tę ulicę ze sklepu Biedronka, w dyskusji na ten
temat wzięli udział Teodozja Maliszewska i Jakub Kosek.

JD
Lista rankingowa zadań z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą oraz modernizacji ogródków
jordanowskich i osiedlowych placów zabaw na 2013 rok
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV.
2. Porządkowanie gminnych terenów zielonych wg wskazań Dzielnicy IV
(ul. Zielone Wzgórza, Plac Omłotowy).
3. Ustawienie i bieżące utrzymanie toalet typu „Toi Toi” w parku Krowoderskim – 15 000 tys. zł.
4. Wykonanie – modernizacja oraz kontynuacja modernizacji następujących
ogródków jordanowskich: ul. Banacha, ul. Siewna/Bociana, ul. Pużaka,
ul. Nawojowska, ul. Stachiewicza 35, ul. Opolska/Jaremy, ul. Dożynkowa/
Siewna, ul. Jaremy/Weissa, ul. Stachiewicza 17-21.
5. Dofinansowanie projektu i realizacja „smoczego skweru” na terenie
os. Krowodrza Górka przy ul. Krowoderskich Zuchów 15 i Kluczborskiej 5.
6. 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.
7. Uzupełnienie oraz wymiana urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich według wskazań Dzielnicy IV.
8. Modernizacja boiska sportowego na Placu Omłotowym, wymiana bramek,
dostawienie stołów do szachów i warcabów.
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TAK
TO WIDZĘ...
Szanowni Państwo,
Z radością informuję, że począwszy od tego numeru, dzięki
uprzejmości Rady Dzielnicy IV, będę na łamach „Gazety Lokalnej” przybliżać Państwu pracę kierowanej przeze mnie Rady
Miasta Krakowa oraz przedstawiać zagadnienia z zakresu funkcjonowania naszego miasta.
W ciągu ostatniego miesiąca Rada Miasta Krakowa zajęła się
m.in. dwoma bardzo ważnymi dla naszego miasta sprawami: brakiem parkingów oraz zabezpieczeniem pieniędzy na dzielnicowe
inwestycje w kolejnych latach. W zakresie programu parkingowego wskazaliśmy Prezydentowi konieczność wybudowania 17
parkingów na obrzeżach miasta (tzw. przesiadkowych) oraz ok.
20 parkingów położonych bliżej centrum miasta.
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Aby ograniczyć „obcinanie” dzielnicowych budżetów zmieniliśmy statut miasta. Uchwalone zmiany zobowiązują Prezydenta
do przeznaczania środków dla rad dzielnic w wysokości zgodnej
z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Niestety pogarsza się sytuacja finansowa Krakowa. Miasto
ma coraz większe problemy z regulowaniem na czas swoich
zobowiązań. Rada Miasta Krakowa będzie zajmować się wieloma
bardzo trudnymi problemami – m.in. reformą edukacji, miejskimi
oszczędnościami, zmianami cen biletów komunikacji miejskiej
oraz podwyżką podatków i opłat.
Kraków znalazł się w trudnej sytuacji. Tym mocniej Państwa
zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby przeprowadzić
Kraków przez kryzys w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości mieszkańców.
Z poważaniem,

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@rmk.krakow.pl
(oraz Facebook)

Pożegnaliśmy
Andrzeja Radnieckiego
24 lipca na Cmentarzu Batowickim pożegnaliśmy Andrzeja Radnieckiego, przez ponad 20 lat dyrektora Centrum Kultury „Dworek
Białoprądnicki”. Związany z Dworkiem od początku jego istnienia
(1975), z wykształcenia muzyk, miłośnik jazzu, animator kultury, był
postacią niezwykłą, doskonale znaną w środowisku artystycznym.
Zmarł nagle 16 lipca, w wieku 67 lat.
Dzielnicowy Dom Kultury Kraków-Krowodrza, bo taką nazwę
nosiło początkowo CK „Dworek Białoprądnicki” był pierwszą tego
typu placówką w Krakowie, ukierunkowaną przede wszystkim na
mieszkańców dzielnicy. W latach 70. dworkowe budynki, do tego w
nienajlepszym stanie technicznym stały prawie na zupełnym odludziu.
Aby mógł powstać dom kultury, należało wykonać generalny remont
i adaptację do nowej funkcji.
– Wydawało mi się, że tutaj nikt nie przyjdzie – wspominał Andrzej
Radniecki w wywiadzie dla „Gazety Lokalnej” kilka lat temu, dodając, że było to „przecieranie szlaków” w dzielnicach. Czas pokazał,
że początkowe obawy były niesłuszne, a z doświadczeń późniejszego
Dyrektora mogły później korzystać inne dzielnicowe placówki kulturalne. Dziś przy zapisach na zajęcia w Dworku zwykle więcej jest
chętnych niż miejsc, a koncerty i spektakle gromadzą tłumy.
Można powiedzieć, że Andrzej Radniecki był przyjacielem Dziel-

Krakowscy jazzmeni pożegnali Andrzeja Radnieckiego tradycyjnym
„When The Saints Go Marching In”, fot. MARIUSZ BEMBENEK

nicy IV, kimś w rodzaju dobrego sąsiada, na którego pomoc
i współpracę zawsze mogliśmy liczyć. Trudno zresztą wymienić wszystkie wspólne przedsięwzięcia, bo był związany
z naszą działalnością od początku istnienia dzielnic. Obecnie,
siedziba Rady Dzielnicy IV – Zajazd Kościuszkowski, którego
odbudowę „wywalczył” Andrzej Radniecki, jest budynkiem
należącym do kompleksu dworskich zabudowań, integralną
częścią Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”. Rok temu
uhonorowaliśmy Dyrektora Dworku pamiątkowym medalem
XX-lecia Dzielnic Krakowa. Andrzej Radniecki potrafił w swej
pracy połączyć zdolności i pasję do tworzenia i upowszechniania kultury. Jego dzieło jeszcze przez lata będzie służyć
krakowianom.
Żegnaj Panie Dyrektorze, Żegnaj Przyjacielu, będzie nam
Ciebie bardzo brakowało.
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Turniej
piłkarskich talentów
W sobotę 15 września w ramach Święta Dzielnicy IV, na terenie Klubu Sportowego Clepardia zorganizowano młodzieżowe
rozgrywki piłkarskie. Obowiązki sędziego pełnił tym razem
przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały Jakub Kosek,
a pomagali mu radni Andrzej Koluch i Tomasz Regulski. Nad
całością czuwali radni: Joanna Sadowy i Mieczysław Dzierżak
oraz Dariusz Partyka. Część gastronomiczną obsługiwali tradycyjnie radna Beata Bryniarska i Marian Sadowy.
Zawody zorganizowano w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy V-VI (szkoła podstawowa) i gimnazjum. Do turnieju zgłosiło się 13 drużyn. W kategorii klas V-VI pierwsze miejsce zajęła
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 21. Drugie miejsce wywalczył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 107, a trzecie drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 58. W kategorii gimnazjalistów wygrała
drużyna z Gimnazjum nr 13, drugie miejsce zdobyli zawodnicy
z Gimnazjum nr 83, a trzecie z Gimnazjum nr 12. Czwarte miejsce przypadło Gimnazjum nr 14 i Gimnazjum nr 82. Puchary
najlepszym drużynom gimnazjalnym wręczył Tomasz Rząsa,
były piłkarz grający na pozycji obrońcy, a obecnie dyrektor
sportowy Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia Sportowa
Spółka Akcyjna.

Gimnazja - I miejsce G 13

Szkoły podstawowe, kl. V-VI - I miejsce SP 21

Nagrody wręczał Tomasz Rząsa
Wyróżniono również najlepszych piłkarzy i bramkarzy w obu
kategoriach wiekowych. Wśród uczniów młodszych nagrody
zdobyli: Kacper Salamon – bramkarz (SP 107), Damian Matyja
– najlepszy piłkarz (SP 21). W kategorii gimnazjum najlepszymi
strzelcami okazali się uczniowie z Gimnazjum nr 12 – Damian
Oświęcimski i Jakub Cieślik.
Jednak podczas tego typu imprez to nie końcowy sukces
jest najważniejszy, a sportowa rywalizacja w przyjacielskiej atmosferze wśród młodych piłkarzy. Mamy nadzieję, że po boisku
biegali przyszli reprezentanci Polski, patrząc na ich umiejętności
i ducha walki jestem tego niemal pewna.
Dziękujemy władzom Klubu Sportowego Clepardia, które
zgodziły się na bezpłatne udostępnienie obiektu.

JOANNA SADOWY

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Sędziował Jakub Kosek - przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

ŚW IĘ TO DZ IELNICY IV PR ĄDNIK BIAŁY
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Piknik pełen atrakcji
9 września, a nie jak do tej pory – na początku lata, w Dworku Białoprądnickim odbyło się Święto Dzielnicy Prądnik Biały.
Rodzinny piknik, połączony z Krowoderskim Świętem Miodu
otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy IV, Jakub Kosek. Rozstrzygnięto także konkurs fotograficzny „Portret dzielnicy”, w tym
roku poświęcony architekturze – werdykt jury odczytał radny
Mariusz Bembenek, a nagrody wręczyła laureatom posłanka,
Katarzyna Matusik-Lipiec.
Uczestnicy Święta Dzielnicy brali udział we wspólnym czytaniu
„Pana Tadeusza”. Odbywało się ono w ramach ogólnopolskiego
projektu „Narodowe czytanie - Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd
na Litwie Adama Mickiewicza”, który w 200-lecie wydarzeń opisanych w epopei zainicjował prezydent RP Bronisław Komorowski.
W programie pikniku znalazły się występy grupy folklorystycznej z Mydlnik pod kierownictwem Józefa Stachery, koncert pianistki – Justyny Piękoś i show zespołu Sambaxe, który
zaprezentował tańce latynoamerykańskie, wystąpił też Teatr
DF. W finale światowe przeboje zagrała Krakowska Orkiestra
Staromiejska.
Rodziny mogły wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami, a dla najmłodszych były gry i zabawy, przejażdżki konne,
a także konkursy organizowane przez służby mundurowe.
Oprócz prezentacji strażaków, policjantów i strażników
miejskich, specjalny pokaz ratownictwa przygotowała Grupa
Ratownicza R2 czyli zaprzyjaźnione z dzielnicą Motocyklowe
i Rowerowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Miłośnicy
sportów walki podziwali mistrzowskie umiejętności wielokrotnej
medalistki w judo, Katarzyny Kłys.
Podczas festynu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zorganizowało punkt oddawania krwi.
Poza tym można było skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz – również dla zdrowia, spróbować znakomitych
miodów krakowskich pszczelarzy.
Ze strony Rady Dzielnicy IV nad organizacją całości czuwała
Komisja ds. Wydarzeń Kulturalnych pod przewodnictwem Andrzeja Kolucha. Sponsorami tegorocznego Święta Dzielnicy IV
Prądnik Biały byli: Donimirski Boutique Hotels, Plac Imbramowski
Sp. z o. o., Sklep „Kabanos” Mirosław Kojs. Dziękujemy.

JD

fot. MARIUSZ BEMBENEK

ŚWIĘ TO DZ IELNICY IV PR ĄDNIK BIAŁY
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ZAGROŻONY
ZABYTEK
Większość krakowian kojarzy charakterystyczną, ceglaną fasadę
budynku dawnej fabryki „Artigraph”, przy ul. Prądnickiej 65.
Niestety obiekt może wkrótce całkowicie stracić swój charakter,
a nawet zupełnie zniknąć. Pojawiły się mocno kontrowersyjne
plany przebudowy i adaptacji fabryki. Dlatego Rada Dzielnicy IV
podjęła uchwałę, w której zwróciła się do prezydenta Krakowa,
aby ten wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków.
Kilkadziesiąt lat tradycji
Początki budynku przy Prądnickiej 65 sięgają lat 1928-1929.
Wtedy według projektu wybitnego krakowskiego architekta,
Władysława Kleinbergera wybudowano tu Zakłady Przemysłowe
dla Wyrobu Reklam Artystycznych i Opakowań z Papieru i Blachy
„Artigraph” Spółka Akcyjna. Fabryka posiadała linię produkcyjną
wytwarzającą m.in. puszki, pudełka, zakrętki i szyldy reklamowe,
począwszy od wycinania i formowania odpowiedniego kształtu
po nadruk napisów. W czasie okupacji zakład działał pod nazwą
„Ostblech”. Po wojnie „Arigraph” dość krótko funkcjonował pod
przedwojenną nazwą. W 1948 r. fabrykę znacjonalizowano i po
połączeniu z Pierwszą Małopolską Fabryką Puszek i Wyrobów
Tłoczonych z Blachy zmieniono nazwę na Zakłady Opakowań
Blaszanych „Artigraph”. Z czasem od strony ul. Lekarskiej wybudowano nowe budynki, a firma funkcjonowała pod różnymi
postaciami i nazwami. Ostatnim właścicielem fabrycznego
kompleksu był Opakomet SA, który w ubiegłym roku wystawił
nieruchomość na sprzedaż. O związkach „Artigraphu” z Dzielnicą
IV świadczy jeszcze jeden fakt – z klubów sportowych Sparta
Artigraph i Stal Atrigraph wywodzi się Clepardia. Obecnie część
pomieszczeń w budynku fabrycznym jest wynajmowana.
11-kondygnacyjny wieżowiec
Zabytkowy budynek „Artigraphu” zachował się w idealnym
stanie. Niedawno pojawiły się pomysły jego adaptacji do
funkcji usługowej i mieszkalnej, które zdecydowanie zagrażają
obiektowi. Do rady Dzielnicy IV wpłynęły wnioski w sprawie
zaopiniowania warunków zabudowy dla dwóch inwestycji zaplanowanych przy Prądnickiej 65. Pierwszy z budynków ma
mieć maksymalnie 6 kondygnacji, nadbudowanych częściowo
na budynku istniejącym, druga inwestycja, przewidziana na tej
samej działce miałaby mieć w najwyższym miejscu… 11 kondygnacji. Inwestor przewiduje zachowanie jedynie elewacji fabryki
od strony ul. Prądnickiej lub jej rekonstrukcję, „w zależności od
stanu technicznego”. Wydaje się to absurdalne, ze względu
na doskonały stan całości obiektu. Obie „wuzetki” otrzymały
negatywną opinię radnych.
Strata dla Krakowa
Oprócz tego Rada
Dzielnicy IV osobną
uchwałą zadecydowała, by za pośrednictwem
prezydenta Krakowa skierować do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
wniosek o wpisanie „Artigraphu” do rejestru zabytków, co umożliwiłoby
jego ochronę i zachowanie
w niezmienionym stanie.
Uchwałę uzasadniono
opinią historyk sztuki, Barbary Zbroi, która zwraca
uwagę na wartość architektoniczną i historyczną
obiektu. – Odznacza się

Projekt elewacji

„Gazeta Handlowa”, 19 marca 1930 r.
on ciekawymi walorami architektonicznymi, w tym interesującą
i staranie wykonaną ceglaną elewacją. (…) Jest to jeden z nielicznych, tak dobrze zachowanych obiektów poprzemysłowych, nie
tylko w Dzielnicy IV, ale w całym mieście. Zburzenie budynku lub
przebudowa, która zniszczy jego oryginalną formę byłyby niepowetowaną stratą w materialnym dziedzictwie Krakowa – czytamy
w opinii. Barbara Zbroja podkreśla również, że ze względu na
niekwestionowaną wartość historyczną budynku, konieczne jest
umieszczenie go w rejestrze zabytków.
Kompetencje konserwatora
W odpowiedzi na uchwałę rady dzielnicy, Stanisław Dziedzic,
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
poinformował, że wojewódzki konserwator wpisuje zabytek do
rejestru z urzędu lub na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się obiekt. Jego zdaniem,
w tym przypadku prezydent nie ma uprawnień do wnioskowania
o wpis do konserwatora wojewódzkiego, ponieważ budynek
położony jest na działce będącej własnością Skarbu Państwa,
a użytkownikiem wieczystym gruntu jest firma Lea Residence
Sp. z o.o. Dyrektor Dziedzic poinformował również, że budynek
jest ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, co oznacza, że prace remontowo-budowlane muszą być prowadzone
w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
Radni są zgodni, że plany przebudowy, a w zasadzie wyburzenia fabryki „Artigraph” mają niewiele wspólnego z ochroną
konserwatorską i że wpis w ewidencji zabytków w żaden sposób
nie chroni go przed zakusami developerów.
Dzielnicy chodziło o zwrócenie uwagi władz miasta na cenny
obiekt, a w konsekwencji – aktywne zaangażowanie się w jego
ocalenie. Tym bardziej, że na stronach UMK znaleźć można
informację, że konserwator miejski, podległy prezydentowi,
ma w swych kompetencjach wnioskowanie do konserwatora
wojewódzkiego. Radni argumentują, że za zabytki uznaje się
obiekty wybudowane np. w latach komunizmu, jak chociażby
Hotel Cracovia. Zapowiadają, że dalej będą się sprzeciwiać takiemu podejściu do ochrony historycznego budynku i walczyć
o interwencję ze strony powołanych do tego urzędów.

MARIUSZ BEMBENEK

materiały archiwalne: Archiwum Państwowe w Krakowie, zbiory autora
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Wakacyjne niedziele z muzyką i teatrem
Mamy za sobą kolejną edycję dwóch cyklicznych wydarzeń kulturalnych, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Chodzi
o „Białoprądnicki Teatr Ogrodowy” i „Letnie Koncerty Kameralne”.
Oba cykle bezpłatnych koncertów i spektakli organizowane są, przy
wsparciu finansowym Dzielnicy IV każdego lata w Dworku Białoprądnickim. W tym roku, ze względu na trudną sytuację finansową
program był trochę okrojony, co nie znaczy, że mniej ciekawy.
W lipcowe i sierpniowe niedziele do Dworku Białoprądnickiego
przybywały tłumy melomanów i miłośników teatru, zapełniając
wszystkie miejsca na widowni. Pierwszym ze spaktakli była „Garderoba” w wykonaniu krakowskiego Teatru Barakah. Widzowie
mogli – w sensie dosłownym, zajrzeć za teatralne kulisy, podsłuchując rozmowy w tytułowej damskiej garderobie. Kolejnymi
wydarzeniami były „Scenariusz dla trzech aktorów” Bogusława
Schaeffera, w adaptacji Teatru Studio Mobile oraz monodram „Mój
boski rozwód” w wykonaniu Krystyny Podleskiej, aktorki chyba
najbardziej kojarzonej z komediową rolą w filmie „Miś”. 22 lipca,
w związku ze śmiercią dyrektora CK „Dworek Białoprądnicki”, Andrzeja Radnieckiego, wyjątkowo zamiast zaplanowanego spektaklu
„Teatralny Hyde Park” odbył się koncert Piotra „Kuby” Kubowicza.
W programie „Letnich Koncertów Kameralnych” jak zwykle
pojawiali się artyści reprezentujący różne style i gatunki mu-

Banshee

zyczne. Jazz Band Ball Orchestra, zespół działający od lat 60.
wystąpił z amerykańską wokalistką jazzową, Joyce Lyle, która w
swoim dorobku ma m.in. występy u boku Natalie Cole, Barry’ego
White’a i Arethy Franklin. Kolejne niedziele w Dworku należały
do Orkiestry Straussowskiej Obligato, co roku obecnej na letniej
scenie i Trio Revirado, którego znakiem rozpoznawczym jest muzyka Astora Piazzolli. Zespół Banshee zaprezentował tradycyjną
muzykę irlandzką, szkocką i bretońską w nowoczesnych aranżacjach. Cykl koncertowy zakończyło popołudnie z klasyczną
operą i operetką w wykonaniu Jana Migały (baryton), Michała
Kutnika (baryton) oraz Kristiny Kutnik (fortepian).

MARIUSZ BEMBENEK

Jazz Band Ball Orchestra i Joyce Lyle

Teatr Barakah

fot. WOJCIECH PRAŻUCH

Teatr Studio Mobile

Krystyna Podleska
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Jak za dawnych lat
POŻEGNANIE LATA – DZIEŃ SENIORA
W niedzielę 16 września, już tradycyjnie gościliśmy
w Dworku Białoprądnickim seniorów z naszej dzielnicy,
na imprezie pt. „Pożegnanie Lata – Dzień Seniora”. Dzięki
wspaniałej pogodzie, która w to niedzielne popołudnie nie
zawiodła, zjawiło się bardzo wielu gości, zarówno starszych
jak i młodszych. Przybyłych powitał przewodniczący Rady
Dzielnicy IV, Jakub Kosek zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy, a całość prowadziła Joanna Sadowy – członek
zarządu dzielnicy. Wspomagali ją radni: Andrzej Koluch,
Elżbieta Ryba i Mieczysław Dzierżak. W spotkaniu uczestniczył również Antoni Wiatr – dyrektor Miejskich Dziennych
Domów Pomocy Społecznej w Krakowie, który zadedykował
wszystkim seniorom jedną z piosenek z życzeniami samych
dobrych chwil.
Pierwszą część imprezy, zatytułowaną „Powróćmy jak za
dawnych lat…”, z wielką pasją i dowcipnym komentarzem
poprowadził solista Opery Krakowskiej, Jan Migała. Aksamitny baryton pana Jana, jego tanga i arie poruszyły do

głębi, wprowadzając wszystkich w dobry nastrój. W drugiej
części seniorzy mogli potańczyć w rytmie znanych melodii
prezentowanych przez panią Danutę Masior. W przerwie
między występami na gości czekał grillowy poczęstunek,
kawa i ciastko. Na rozmowach i wesołej zabawie miło upłynął
czas, bo jak powiedział Horacy „Cieszmy się każdym dniem
bez względu na porę roku…”.
JOANNA SADOWY
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Sukces Jadwigi
w Austrii
W dniach 10-15 lipca trzy drużyny
Parafialnego Klubu Sportowego Jadwiga uczestniczyły w turnieju piłkarskim
Weinviertel Trophy Hollabrunn w Austrii.
Młodzi zawodnicy z Krakowa spisali się
bardzo dobrze zajmując wysokie miejsca w swoich kategoriach wiekowych.
W turnieju obok drużyn polskich oraz
austriackich wystąpiły zespoły czeskie,
chorwackie, węgierskie, słowackie i rumuńskie. Najmłodsza drużyna Jadwigi
U-11 wygrała turniej, pokonując w finale
Słowaków z FK Stara Tura po rzutach

wszystkich drużyn i zawodników, niezależnie od zajętego miejsca.
Podczas turnieju chłopcy mogli zwiedzić Wiedeń (centrum i katedra św. Stefana), poszaleć w wesołym miasteczku
na Praterze i zobaczyć stadion narodowy
im. Ernsta Happela.
ALEKSANDER KAWIORSKI, PKS Jadwiga
fot. PKS Jadwiga

karnych 3:1 (w meczu 1:1). W drugim
finale w kategorii U-13 drużyna Jadwigi
uległa – też po karnych 2:4 (w meczu 0:0)
Broni Radom, zajmując drugie miejsce.
Trampkarze w kategorii U-15 zajęli piąte
miejsce za Siofoki Banyasz (Węgry), Sokolem Kostany (Czechy), Sokolem Blizkovice (Czechy) i Polijcanin (Chorwacja).
Organizatorzy przewidzieli medale dla

3/2012
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Nowe gimnazjum
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 2
3 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Krakowie – Witkowicach przy ul. Porzeczkowej odbyło się uroczyste otwarcie Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 i rozpoczęcie roku szkolnego.
Na uroczystości obecni byli radni miejscy: Bogusław Kośmider – przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Józef Pilch – wiceprzewodniczący,
Teodozja Maliszewska, Bartłomiej Garda, Jerzy Sonik; radni Dzielnicy IV:
Mieczysław Dzierżak, Ireneusz Lisiak i Andrzej Koluch oraz ks. Mieczysław
Działek – proboszcz wikowickiej parafii i zastępca dyrektora Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Barbara Mirek-Mikuła. Małopolskiego
Kuratora Oświaty reprezentowała Małgorzata Wajda. Do szkoły przybyli
również: wdowa po patronie, Elżbieta Bińczycka, Elżbieta Lęcznarowicz, była
wiceprezydent Miasta Krakowa, prof. Grażyna Stochel – dziekan z Wydziału
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Jerzy Stochel – pełnomocnik rektora
Akademii Górniczo-Hutniczej do spraw współpracy ze szkołami średnimi,
Jan Gajoch – dyrektor Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

dziego pełniła Magdalena
Król z klasy VIa. W trakcie
meczu jej pomoc była nieoceniona i bardzo dobrze
sprawdziła się w swej roli.
I miejsce w turnieju
zajęła reprezentacja SP
68; II miejsce – SP 113.
Pozostałe drużyny zajęły
III miejsce. Rywalizacja
i świetna zabawa trwały prawie cztery godziny. Nowe boisko tętniło
życiem, a spor towym
zmaganiom towarzyszyły emocje. Na otwarcie
obiektu wszyscy czekaliśmy bardzo długo, ale
opłacało się. Mamy nadzieję, że na turniejach
sportowych spotkamy się
tu jeszcze nie raz.

BARBARA GARDZISZ
Szkoła Podstawowa
nr 119
fot. SP 119

Kocham, lubię, szanuję…
nie śmiecę
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 51
Bogusław Kośmider odczytał Uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie
założenia publicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83
w Krakowie i włączenia go w strukturę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.
Elżbieta Lęcznarowicz na ręce dyrektor Marii Lachowicz-Stankiewicz
przekazała naszym gimnazjalistom słonika z życzeniami wszelkiego szczęścia
w nowym gimnazjum. Radna Teodozja Maliszewska za wyjątkową rolę jaką
odegrała w utworzeniu gimnazjum otrzymała statuetkę „Oskara”.
W programie uroczystości znalazł się również krótki, żartobliwy program
artystyczny przygotowany przez uczniów klas IV i VI pod kierunkiem nauczycieli: Arlety Blitek, Agnieszki Madej oraz Andrzeja Białka.

Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja „Sprzątanie świata”. Z tej
okazji 17 września wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 51 (Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 53) brały udział w konkursie plastycznym.
Uczniowie z zerówki i klas I-III wykonywali „ekoludki” z surowców wtórnych,

JOLANTA SZCZEPANIUK, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
fot. DOMINIKA MISKA

Turniej na dobry początek
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 119
19 września w Szkole Podstawowej nr 119 zostało otwarte nowe boisko
sportowe. Z tej okazji zorganizowaliśmy turniej koszykówki. Uroczystość
otwarcia obiektu uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Rady Dzielnicy
IV: Joanna Sadowy, Beata Bryniarska i Mieczysław Dzierżak oraz Urszula
Filipowicz, Wicedyrektor ds. Infrastruktury i Imprez Sportowych Zarządu
Infrastruktury Sportowej.
Gościliśmy drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 58, nr 68 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2, nr 109 oraz nr 113. Naszą szkołę podstawową
reprezentowali uczniowie klasy VIb, Patryk Suder, Dawid Hola, Jakub Kijak
i Natalia Czyż, VIa, Jakub Król, Mateusz Piłat, Aleksandra Krzemień, Aneta
Paszcza i Iga Radecka oraz Anna Rajnert, uczennica klasy Va. Funkcję sę-

a starszaki z klas IV-VI plakaty techniką dowolną, o tematyce związanej z hasłem tegorocznej akcji. Wybór zwycięzców był trudny. Prace były naprawdę
pomysłowe, niektóre zabawne, a niejednokrotnie bardzo mądre w swoim
przesłaniu. Jednak nie chodziło tu tylko o wygraną. Kolejny raz my – dorośli
musieliśmy schylić głowy przed naszymi dziećmi i przyznać rację Oscarowi
Wilde, który napisał: młodość wszystko wie. Posłuchajmy jej – nie śmiećmy!

JOANNA MENDELA, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53

Wieści szkolne i przedszkolne

fot. ZSO 53
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Witkowickie święto plonów
9 września w Witkowicach odbyły się Dożynki 2012 dla Witkowic i Górki Narodowej. Organizatorami byli: rada parafialna
i Stowarzyszenie Przyjaciół Witkowic.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny. Stamtąd wyruszył do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 korowód dożynkowy. Starostowie
dożynek – Barbara Kaim i Bronisław Bratek przywitali przybyłych
gości, wśród których byli: posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec,
poseł Józef Lassota, prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta
Krakowa, Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider,
Radni Miasta Krakowa – Marta Patena, Teodozja Maliszewska,
Janusz Chwajoł, Przewodniczący Rady Dzielnicy IV Jakub Kosek,
Radni Dzielnicy IV – Beata Bryniarska, Elżbieta Ryba, Joanna
Sadowy, Mariusz Bembenek, Mieczysław Dzierżak, Ireneusz
Lisiak, Dariusz Partyka, Przybyli goście obejrzeli występ uczniów
klas III i zerówki, po czym wysłuchali przyśpiewek w wykonaniu
witkowickich gospodyń.

Później na ręce prezydenta Jacka Majchrowskiego został
przekazany wieniec dożynkowy. Włodarze miasta i dzielnicy
pokroili piękne, pachnące bochenki chleba i poczęstowali nimi
wszystkich przybyłych.
JOLANTA SZCZEPANIUK
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Chleb kroją: prezydent Jacek Majchrowski, posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec, przewodniczący Dzielnicy IV Jakub Kosek i przewodniczący RMK Bogusław Kośmider

listy
Rolniczy jubileusz w Toniach
15 sierpnia, w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Toniach została odprawiona uroczysta msza święta
w 120. rocznicę założenia kółka rolniczego. Inicjatorem
powstania kółka rolniczego w Toniach był w 1892 roku ks.
Jan Michalik. Cześć jego pamięci.
Stanisława Biernat

3/2012
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KOMUNIKACJA

DYŻURY RADNYCH MIASTA w siedzibie RADY DZIELNICY
Janusz Chwajoł
18 października, 15 listopada, 20 grudnia; czwartki,
w godz. 18.00-19.00
Teodozja Maliszewska
12, 26 października; 9, 23 listopada, 14, 28 grudnia;
piątki, w godz. 16.00-17.00

Nocny tramwaj
na Krowodrzę Górkę

Od 28 września zostały wprowadzone po 26 latach nieobecności,
nocne tramwaje. Jedna z dwóch nowych linii, tramwaj numer
69 obsługuje pasażerów na trasie Nowy Bieżanów – Krowodrza
Górka. Pierwsze kursy z pętli, w obu kierunkach realizowane
są przed godziną 24, ostatnie – przed godziną 4 rano, z częstotliwością co 30 minut. Węzłem przesiadkowym komunikacji
nocnej jest przystanek Dworzec Główny, zarówno autobusy, jak
i tramwaje dojeżdżają tu o każdej pełnej godzinie i pięć minut
czekają na swoich pasażerów.
Przebieg trasy linii 69 jest następujący: Nowy Bieżanów – Teligi
– Wielicka – Starowiślna – Franciszkańska – Podwale – Basztowa – Dworzec Główny – Pawia – Prądnicka – Krowodrza Górka.

Paweł Ścigalski
18 października, 15 listopada; 13 grudnia; 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

Jubileusz 130-lecia
Szkoły Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego
w Krakowie Witkowicach

Nowe nazwy
przystanków w dzielnicy

Końcem sierpnia Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
wprowadził nowe nazwy niektórych przystanków na trasach
obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunkacyjne.
Z rozkładów jazdy znikły nazwy zawierające cyfry rzymskie (ten
rodzaj nazewnictwa stosowany był zwłaszcza w obszarach pozamiejskich), a także takie, które zawierały nazwy nieistniejących
już obiektów. ZIKiT starał się również uniknąć nazw komercyjnych, jak nazwy firm czy deweloperskich osiedli mieszkaniowych. Chodziło przede wszystkim o ułatwienie pasażerom orientacji poprzez likwidację nazw, które mogą wprowadzać w błąd.
Stąd priorytetem było nadawanie nazw od przecznic, w pobliżu
których mieszczą się przystanki, ewentualnie doprecyzowanie
nazwy o obiekty znajdujące się w pobliżu. Natomiast korekty
dokonano na podstawie wniosków rad dzielnic i mieszkańców
Krakowa oraz analizy przeprowadzonej przez pracowników
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Proces zmian
nazw zakończy się w momencie uruchomienia połączenia tramwajowego do pętli Czerwone Maki, wraz z gruntowną korektą
układu linii komunikacji miejskiej w Krakowie.
Zmiany nazw przystanków w Dzielnicy IV
• Gaik – Na Budzyniu
• Gaik I – Gaik
• Glogera I – Glogera Granica Miasta
• Krowodrza II – Batalionu „Skała” AK
• Kuźnicy Kołłątajowskiej I – Słomczyńskiego
• Kuźnicy Kołłątajowskiej II – Natansona
• Pachońskiego – Prądnik Biały Zachód
• Pachońskiego I – Pachońskiego
• Prądnik Biały (na ul. Białoprądnickiej) – Piaszczysta
• Wybickiego I – Krowodrza Urzędy Skarbowe

GAZETA LOKALNA

23 listopada 2012 r.
Program uroczystości:
godz. 13.00 - Msza Św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny
w Krakowie Witkowicach, ul. Dożynkowa 35
godz. 14.15 - Spotkanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2, ul. Porzeczkowa 3 (część oficjalna i część artystyczna)
godz. 15.15 - Zwiedzanie wystawy i wspólna zabawa

Dyrekcja Szkoły serdecznie zaprasza rodziców uczniów, absolwentów,
byłych pracowników oraz wszystkich Przyjaciół Szkoły.

OD POMYSŁU
DO BIZNESU
Dla wszystkich, którzy planują założyć własną firmę oraz
dla przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju i poprawie konkurencyjności dostępne są jeszcze bezpłatne i dofinansowywane przez Unię Europejską usługi informacyjne i doradcze
świadczone przez konsultantów i doradców Małopolskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Eksperci MARR S.A. pomogą m.in. odpowiedzieć na pytania jak od pomysłu przejść do biznesu, jak zaplanować rozwój
firmy, usprawnić jej funkcjonowanie i jak pokonać procedury.
Więcej informacji na stronach:
www.marr.pl/pk i www.marr.pl/dmp
Można też dowiedzieć się więcej, pisząc na adres:
fundusze@marr.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: 12 617 66 42,
12 417 74 17 lub 12 617 66 35.
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wyróżnienie Wojciech Barczewski Pniemy sie ku niebu...

VI edycja konkursu fotograficznego „Portret Dzielnicy” poświęcona była białoprądnickiej
architekturze. Temat zdjęć obejmował wszelkie obiekty dużej
i małej architektury, współczesne
lub historyczne, pojedyncze lub
jako zespoły, a także architektoniczne detale.
Jury, w składzie: Bogdan
Chmura, Wojciech Prażuch i Mariusz Bembenek (przewodniczący) przyznało I miejsce Elżbiecie
Wójcik. II i III nagrody nie było,
wyróżniono natomiast prace
kilku uczestników. W tym gronie
znaleźli się: Wojciech Barczewski, Maria Burnóg, Krystyna Irlik-Kruszyńska, Jan Ulicki i Piotr
Zagórski. Laureaci otrzymali
nagrody oraz pamiątkowe dyplomy podczas pikniku z okazji
Święta Dzielnicy, który odbył się
9 września. (MB)

wyróżnienie Jan Ulicki Estakada

wyróżnienie Maria Burnóg Między niebem a ziemią

wyróżnienie Krystyna Irlik-Kruszyńska Od starego do
nowego - piętra architektury w Witkowicach

I miejsce Elżbieta Wójcik Drapacz

wyróżnienie Piotr Zagórski PRĄDnik

I miejsce Elżbieta Wójcik Ścieżki

VI KONKURS
FOTOGRAFICZNY
PORTRET DZIELNICY

