PISMO RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

Azory, Bronowice Wielkie, Górka Narodowa, Krowodrza Górka, Prądnik Biały Wschód,
Prądnik Biały Zachód, os. Prądnicka, Tonie, Witkowice, Żabiniec

nr 4/2012 (229)

egzemplarz bezpłatny

ISSN 1427-9053

SPOKOJNYCH
ŚWIĄT
BOŻEGO
NARODZENIA
I DOBREGO
NOWEGO
ROKU
życzą
RADNI
DZIELNICY IV
PRĄDNIK
BIAŁY

fot. STANISŁAW MALIK

2

GAZETA LOKALNA

DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Przewodniczący
Jakub Kosek
czwartki: 10, 17, 24, 31 stycznia;
7, 21, 28 lutego; 7, 14, 21 marca
w godz. 17.00-18.00
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
wtorki: 15, 29 stycznia;
12, 26 lutego; 12, 26 marca
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”)
7, 28 stycznia; 18 lutego; 11 marca
Stefan Figiel
(infrastruktura, ochrona środowiska
i zagospodarowanie przestrzenne)
14 stycznia; 4, 25 lutego; 18 marca
Joanna Sadowy
(edukacja i kultura, sport, sprawy
społeczne)
21 stycznia; 11 lutego; 4, 25 marca

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
Zdjęcie na okładce przedstawia szopkę krakowską autorstwa Stanisława Malika - zdobywcy II nagrody w kategorii
szopek średnich, w tegorocznym konkursie.
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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Półmetek kadencji

Szanowni Państwo!
Jesteśmy na półmetku kadencji Rady Dzielnicy IV. W czasie pierwszych dwóch lat,
jako przewodniczący dzielnicy zebrałem bardzo wiele doświadczeń samorządowych.
Miniony okres to dla rady dzielnicy sukcesy, ale również i niepowodzenia.
Nie udało się rozpocząć budowy orlików przy ulicy Stawowej i Czerwieńskiego mimo,
że Dzielnica IV sfinansowała ich projekty. Nieskuteczny okazał się lobbing o remont lub
o fundusze na remont ważnych ulic, takich jak: Siewna, Pachońskiego, Stachiewicza,
Pleszowska i wielu innych. Nie mieliśmy możliwości podjęcia jakichkolwiek skutecznych
działań zmierzających do przebudowy ulicy Stelmachów, Meiera w kierunku Batowic oraz
budowy pętli na osiedlu Górka Narodowa, co niestety wynikało z rozmiaru i kosztowności
tych zadań. Wreszcie – bezsilność wobec blokownia przez Prezydenta Miasta Krakowa
środków przeznaczanych dla dzielnic.
Jednakże pomimo tego odnieśliśmy sporo sukcesów. Należy tu wymienić m.in.:
skuteczny lobbing w sprawie autobusów linii 168, 137, 537 czy działania dotyczące odbudowy nakładki asfaltowej części ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej. Zrealizowaliśmy także
remonty innych ulic i chodników, dzielnica uzyskała po raz pierwszy dodatkowy upust
od firmy prowadzącej prace remontowe, co przełoży się na remont chodników przy ulicy
Kluczborskiej 4 oraz Krowoderskich Zuchów 23.
Wykonaliśmy w dwóch etapach psi wybieg w parku Krowoderskim, zajęliśmy się dalszą modernizacją ogródków jordanowskich przy ulicach: Bociana – Siewna – Jabłonna,
Nawojowskiej, Pużaka. Rozpoczęliśmy realizację projektu ogródka jordanowskiego przy
ulicy Banacha, realizowaliśmy wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Czerwieńskiego. Udoskonaliliśmy również formy komunikowania się z mieszkańcami poprzez
nową stronę internetową, nową „Gazetę Lokalną”, spotkania i sondaże.
Sukcesem zakończyło się także wiele innych spraw, o które zabiegała lub które finansowała dzielnica. Chcąc w pełni podzielić się z Państwem zarówno tymi dużymi, jak
i mniejszymi osiągnięciami zapraszam na cykl spotkań z mieszkańcami, które zostaną
przeprowadzone na terenie całej Dzielnicy IV Prądnik Biały. Łącznie odbędzie się 13
spotkań, na których chciałbym dokonać prezentacji dzielnicy oraz podsumować jej dokonania w okresie pierwszych dwóch lat tej kadencji, a także przedstawić plan wydatków
i działania na rok 2013.
Spotkania będą również okazją do zebrania opinii i wniosków na temat nowej siatki
połączeń komunikacyjnych, aby móc zaproponować Zarządowi Infrastruktury Komunalnej
i Transportu dokonanie ewentualnych korekt. Będą też mogli Państwo przybliżyć sprawy, którymi należy się zająć, dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam. Plan spotkań
z terminami i godzinami znajdą Państwo na sąsiedniej stronie.

Zadanie priorytetowe: Mała Rewitalizacja Osiedla Krowodrza Górka

Wśród zadań priorytetowych naszej dzielnicy, jako główne wskazać można tzw.
„Małą Rewitalizację Osiedla Krowodrza Górka”. Zadanie jest rezultatem licznych
spotkań z mieszkańcami, zgłoszeń, rozmów, jak również pośrednio sondażu przeprowadzonego na os. Krowodrza Górka. Rada Dzielnicy IV przeznaczyła 100 000 zł na
realizację tego zadnia.
Projekt ma na celu uporządkowanie prozaicznych spraw, m.in. zabezpieczenie
ciągów pieszych przed parkowaniem, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych,
pielęgnację zieleni, dostawienie ławek i koszy na śmieci. Jesteśmy świadomi, że te
działania mogą nie sprostać wszystkim potrzebom w tym zakresie, jednak najpilniejsze
powinny zostać zrealizowane.
W celu przedyskutowania z Państwem realizacji planowanych prac – przed ich rozpoczęciem, jak również zaznajomienia się ze sprawami pilnymi dla Państwa i łatwymi
do uporządkowania, zapraszam na spotkanie w Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej,
które odbędzie się 7 stycznia o godz. 18. Podczas spotkania ustalimy listę rankingową
zadań, które należy zrealizować.
Do udziału zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy mają problem z pokonaniem
zbyt wysokiego krawężnika, brakiem możliwości przejścia po chodniku zastawionym
samochodami, jak również tych, którzy mają pomysł, gdzie niewielkim kosztem można
wyznaczyć nowe miejsca parkingowe.

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
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SPOTKANIA RADNYCH DZIELNICY
Z MIESZKAŃCAMI w 2013 r.
Jeżeli nie wymieniono numerów ulic, na spotkanie zaproszeni
są wszyscy jej mieszkańcy. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 18.00
18 lutego
Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2
Mieszkańcy Prądnika Białego Zachód
25 lutego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3
Mieszkańcy Witkowic
4 marca
Kościół Chrystusa Króla, al. 29 Listopada 195
Mieszkańcy Górki Narodowej oraz os. Gotyk
11 marca
XIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Chełmońskiego 24
Mieszkańcy ulic Ehrenberga, Elsnera, Jaremy 1-15, Lentza,
Makowskiego, Mehoffera, Modrzejewskiej, Murarskiej, Nałkowskiego, Różyckiego, Stanisławskiego, Weissa, Wielkotyrnowskiej, Wodzinowskiego, Wysockiego, Zygmuntowskiej
18 marca
Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 15
Mieszkańcy Prądnika Białego Wschód, os. Bocianie Gniazdo,
os. Mozarta
8 kwietnia
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa nr 179
Mieszkańcy Bronowic Wielkich
15 kwietnia
Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4
Mieszkańcy Toń
22 kwietnia
Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1
Mieszkańcy osiedli położonych między ulicami Stelmachów
i Chełmońskiego
6 maja
Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1
Mieszkańcy ul. Brzoskwiniowej, Czerwieńskiego, Fiszera,
Gnieźnieńskiej, Jaremy 14, 14a, 14b, 21, 23, 25, Podkowińskiego, Pużaka, Radzikowskiego, Słowiczej i Wilczej
13 maja
Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33
Mieszkańcy ul. Chełmońskiego, Niskiej, Palacha, Pod Fortem,
Stachiewicza, Styki
20 maja
Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6
Mieszkańcy ul. Białej, Bobrzeckiej, Bratysławskiej, Fieldorfa
„Nila”, Frycza Modrzewskiego, Jaracza, Kluczborskiej 25-33,
Konecznego, Korczaka, Lekarskiej, Pielęgniarek, Prądnickiej,
Reja, Siemaszki, Solskiego, Zdrowej, Żabiniec, Żmujdzkiej
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XXV SESJA
Podczas XXV sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, która odbyła się 18 września podjęto 14 uchwał.
I Przyjęto
• Projekt planu finansowego na 2013 r. wydatków Dzielnicy IV w kwocie
34 000 zł (w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały).
• Zmieniono realizatora zadania priorytetowego przyznanego uchwałą nr 239/
XVII/2012 z dnia 13 marca 2012 następująco: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (jednostka samobilansująca) dla Gimnazjum nr 14 – Turniej
„Siatko-noga” – 200 zł.
• Listę rankingową zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic w 2012 r.:
1. ul. Porzeczkowa – 20 000 zł:
– opracowanie projektu wykonawczego remontu ul. Porzeczkowej,
– rozpoczęcie opracowania projektu budowy chodnika (zgodnie z uchwałą
wnioskującą do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa).
2. ul. Radzikowskiego – 35 000 zł:
– projekt budowy chodnika po południowej stronie ulicy na odcinku od
wiaduktu do nr 47 b (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
4. wykonanie koncepcji przebudowy ul. Siewnej wraz z budową chodnika
i oświetlenia na odcinku od ul. Jabłonnej do al. 29 Listopada.
• Zwiększono o 1 150 zł środki przeznaczone na zadanie pn. „Lokalne
Wydarzenia Kulturalne” w 2013 (w związku z Zarządzeniem nr 2504/2012
Prezydenta Miasta Krakowa):
1. Dożynki Witkowickie – o kwotę 300 zł,
2. Festyn w Bronowicach Wielkich – o kwotę 850 zł.
• Przeniesiono środki w planie finansowym wydatków Dzielnicy Prądnik Biały
na 2012 r. następująco: zdejmuje się z § 4370 – kwota 460 zł i przenosi na
§ 4210 – kwota 440 zł i § 4580 – kwota 20 zł
• Zwiększono o kwotę 700 zł środki finansowe przeznaczone na zadanie pn.
„Bezpieczny Kraków” w 2013 r. (w związku z Zarządzeniem nr 2504/2012
Prezydenta Miasta Krakowa), przeznaczając je na zakup rękawic dla Straży
Miejskiej Oddział Krowodrza.
• Dokonano korekty środków finansowych (w związku z Zarządzeniem nr
2504/2012 Prezydenta Miasta Krakowa) przeznaczonych na zadania priorytetowe, przyznanych uchwałą nr 316/XXXIII/2012 następująco:
– zmniejsza się środki na zadaniach:
1. komunikacja z mieszkańcami, „Gazeta Lokalna”, druk, kolportaż,
redakcja – do kwoty 47 000 zł,
2. mała rewitalizacja os. Krowodrza Górka – do kwoty 105 000 zł,
3. zakup i montaż ławek i koszy na psie odchody – do kwoty 21 200 zł.
– rezygnuje się z zadań:
1. Straż Miejska Oddział Krowodrza – zakup rękawic – 600 zł,
2. Policja – Komisariat III: zakup sprzętu komputerowego – 4 600 zł, zakup
foteli dla dyżurnych – 3 000 zł, materiały biurowe – 2 900 zł,
3. zakup komputera z oprogramowaniem dla Rady Dzielnicy IV – 5 000 zł,
8. mała infrastruktura drogowa: przejścia dla pieszych, progi zwalniające
wg wskazań Rady Dzielnicy IV – 41 000 zł.

27 maja
Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3
Mieszkańcy ul. Batalionu „Skała” AK, Krowoderskich Zuchów
23-26, Łokietka 47-59, Opolskiej 41-67, Rusznikarskiej, Wybickiego 14, 16, 30, 32

II Wnioskowano
• O przeniesienie postoju taksówek spod Urzędu Skarbowego przy ul. Krowoderskich Zuchów 2 w inne dogodne miejsce na terenie Dzielnicy IV (z powodu
braku miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Skarbowego).

3 czerwca
Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3
Mieszkańcy ul. Opolskiej 13-35, Kluczborskiej 4, 5, 50-58,
Krowoderskich Zuchów 3-20, Wybickiego (cała bez 14, 16,
30, 32)

III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy
ul. Marii Jaremy.
• Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Władysława
Łokietka.
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• Projekt zagospodarowania wybiegu dla psów w parku Kościuszki.
• Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci cieplnej
do Bronowic Wielkich – etap 3 w rejonie ulicy Sosnowieckiej”.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, naziemnymi
miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną i zagospodarowaniem terenu
przy ul. Sosnowieckiej”.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i podziemnym parkingiem
z garażami przy ul. Niskiej”. W uzasadnieniu radni wskazali niewydolną
infrastrukturę drogową na ul. Niskiej i ulicach przyległych.
• W ramach pytań do służb mundurowych, radni: Tomasz Regulski, Joanna
Sadowy, Marek Jagocki i Elżbieta Ryba zgłosili policji sprawy: skrzyżowania ulic Chełmońskiego i Jasnogórskiej, działalności sklepu alkoholowego
„Planeta” na Azorach, tirów stwarzających zagrożenie na osiedlu Azory oraz
wyścigów samochodowych na ul. Wybickiego.
• Grzegorz Chmurzyński podziękował radnym za zaangażowanie w organizację Dni Dzielnicy IV i Dnia Sportu.
• Teodozja Maliszewska poruszyła problem postoju taxi i braku miejsc
parkingowych przy Szpitalu im. Narutowicza, z prośbą o zwrócenie się do
jednostki miejskiej o wyznaczenie kilku miejsc postojowych. Zaapelowała też,
by zwrócić szczególną uwagę na porządkowanie ogródków i stan urządzeń
zabawowych podczas objazdu ogródków i placów zabaw.

XXVI SESJA
W czasie XXVI sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, która odbyła się 16 października podjęto 13 uchwał.
I Przyjęto
• Ustalono listę rankingową zadań powierzonych w 2013 r. (90 100 zł na
zadania z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej
i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej):
1. KS Clepardia – naprawa podłogi hali sportowej (ul. Fieldorfa „Nila”)
– 40 000 zł,
2. Parafialny Klub Sportowy Jadwiga – renowacja murawy – 10 000 zł,
3. Wytyczenie boiska trawiastego na os. Górka Narodowa Wschód
(Gotyk) – 29 000 zł,
4. Katolickie Stowarzyszenie Kultury i Sportu w Toniach – renowacja
podłogi – 10 000 zł,
5. Ludowy Klub Sportowy Tonianka – zakup pralki – 1 100 zł.
• Dokonano korekty listy rankingowej zadań dotyczących: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą oraz modernizacji ogródków jordanowskich
i osiedlowych placów zabaw na 2012 rok (kwota 455 000 zł):
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV,
2. Porządkowanie gminnych terenów zielonych wg wskazań Dzielnicy IV
– 5 000 zł:
a. ul. Zielone Wzgórza
b. Plac Omłotowy
3. Demontaż starych urządzeń części zabawowych i małej architektury
oraz ogrodzeń – 7 140 zł,
a. rozebranie piaskownicy przy ogródku jordanowskim przy ul. Pużaka
b. ogródek jordanowski ul. Siewna/Bociana,
4. Wykonanie:
a. usunięcie drzew na terenie Przedszkola nr 130, przy ul. Krowoderskich
Zuchów 28 – 8 200 zł
b. modernizacja oraz kontynuacja modernizacji (207 000 zł) ogródków
jordanowskich (ul. Banacha –100 000 zł, ul.Siewna/Bociana – 49 000 zł,
ul. Pużaka –13 400 zł, ul. Nawojowska – 40 000 zł, ul. Stachiewicza 35,
ul. Opolska/Jaremy, ul. Dożynkowa/Siewna, ul. Jaremy/Weissa, ul.
Stachiewicza 17-21)
c. pielęgnacja drzew na terenie Przedszkola nr 118 – 3 400 zł
d. renowacja alejek w parku Krowoderskim – 11 300 zł
5. Bieżące utrzymanie terenów zielonych:
a. działka przy ul. Pachońskiego,
b. działki przy ul. Szopkarzy (tereny przejęte po SM Prądnik Biały Zachód),
c. działka gminna przy ul. Dożynkowej 56,
d. ul. Mackiewicza 14 – teren przyległy do budynków basenowych Klubu
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Zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów (533 300 tys. zł)
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 – wykonanie
ocieplenia sali z obróbkami blacharskimi i wymiana rynien na dachu głównym – 53 000 zł.
2. Gimnzajum nr 12, ul. Kluczborska 3 – wymiana okien i luksferów – 50
000 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12 – wymiana płytek
pcv w sali nr 48 (6 000 zł), remont dachu nad sala gimnastyczną (38 000
zł), malowanie sal lekcyjnych (10 000 zł).
4. Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 3 – wymiana oświetlenia i instalacji
elektrycznej na sali gimnastycznej (11 000 zł), wymiana podłogi i malowanie
dużej sali gimnastycznej (54 000 zł).
5. Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 – dokończenie remontu
elewacji – 63 000 zł.
6. Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6 – remont kapitalny schodów
zewnętrznych – 38 000 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – malowanie sali gimnastycznej, montaż umywalki w szatni dziewcząt – 28 000 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 119 , ul. Czerwieńskiego 1 – remont dachu nad
salą gimnastyczną – 25 000 zł.
9. Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 2, drugi budynek (ul. Dożynkowa 25) –
remont kapitalny gzymsów i elewacji – 18 000 zł.
10. Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72, 72 b – wymiana instalacji kanalizacyjnej i remont sanitariatów – 22 000 zł.
11. Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 – doposażenie placu zabaw – 12
000 zł.
12. Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 – wymiana podłóg w szatni
i w holu przedszkola – 29 000 zł.
13. Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 – wymiana ogrodzenia – 30 000 zł.
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 24 – wymiana
elektryki w salach lekcyjnych – 46 300 zł.
Sportowego Clepardia.
5. Uzupełnienie oraz wymiana urządzeń zabawowych w ogródkach
jordanowskich wg wskazań Dzielnicy IV.
6. Modernizacja boiska sportowego na Placu Omłotowym, wymiana
bramek, dostawienie stołów do szachów i warcabów.
• Rozdzielono środki w kwocie 533 300 tys. zł na zadania powierzone
w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów. [ramka powyżej]
• Dokonano korekty środków finansowych na zadaniach priorytetowych.
– Zmniejszono środki na zadaniach:
1. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki – organizacja turniejów i zawodów sportowych – o kwotę 2 000 zł – pozostanie 18 000 zł,
2. Mała rewitalizacja os. Krowodrza Górka – o kwotę 3 000 zł – pozostanie 102 000 zł,
3. Straż Miejska Oddział Krowodrza: zakup materiałów i urządzeń biurowych – o kwotę 2 800 zł – pozostanie 2 000 zł,
– Zwolnione środki w kwocie 7 800 zł przeznacza się na zadania:
1. Komisariat Policji III: zakup zestawów do pobierania DNA (1 000 zł),
zakup alkomatów typu „alkoblow” (3 800 zł).
2. CK Dworek Białoprądnicki – kurs samoobrony dla kobiet (1 000 zł),
Dzielnicowy Dzień Nauczyciela (2 000 zł).
– Rezygnuje się z zadań:
1. Straż Miejska Oddział Krowodrza (zakup paliwa – 5 000 zł, zakup
materiałów i urządzeń biurowych – kwota 2 000 zł).
– Zwolnione środki przeznacza się na zadania:
1. Straż Miejska Oddział Krowodrza: zakup dwóch skuterów (5 000 zł),
zakup latarek typu „maglite” (2 000 zł).
• Ustalono 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 (kwota
380 075 zł). [ramka obok]
• Rozszerzono zadanie pn. „wykonanie psiego wybiegu w parku Krowoderskim oraz renowacja alejek w parku Krowoderskim w okolicy psiego
wybiegu” – 25 000 zł.
• Dokonano zmiany zadania powierzonego z zakresu remontów samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r.
Środki pozostałe z zadania: wymiana luksferów na klatkach schodowych
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przyznanych dla Szkoły Podstawowej nr 21 (ogółem: 35 000 zł, pozostało
1 981 zł) przeznaczono na dofinansowanie remontu windy w Przedszkolu
nr 83, ul. Lekarska 5.
II Wnioskowano
• O wprowadzenie następujących zmian w komunikacji miejskiej do propozycji ZIKT:
– linia 18 – trasa przez ul. Franciszkańską, Podwale, Basztową i Pawią
do Krowodrzy Górki,
– utworzenie przystanku linii 537 przy Uniwersytecie Rolniczym w obydwie strony.
– w pozostałej części radni poparli proponowane zmiany.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „ Budowa sieci cieplnej
do Bronowic Wielkich – etap 2 (rozszerzenie) przy ulicy Sosnowieckiej”.
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy
ul. Adama Marczyńskiego.
• Projekt chwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek oraz projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
trybu uzgadniania czasu pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustanowienie prawa użytkowania na udziałach nieruchomości na rzecz
„Chopin” Sp z o.o. w celu usytuowania na nich nośników reklamowych, które
zostaną przeniesione z pasa drogowego ulicy Beliny Prażmowskiego i ronda
Mogilskiego. W uzasadnieniu wskazano, że reklama wielkopowierzchniowa
negatywnie oddziaływuje na użytkowników ruchu drogowego.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu oraz budową wewnętrznego parkingu przy
ul. Proszowickiej”. W uzasadnienieniu radni wymienili brak zachowania
cech i parametrów linii zabudowy, niewydolną, zdegradowaną infrastrukturę
drogową, brak ciągów pieszych oraz nadmierne obciążenie społeczne.
• Radni Andrzej Koluch, Mieczysław Dzierżak, Ireneusz Lisiak i Jakub Kosek zgłosili do służb mundurowych m.in. problem odbywających się nocą
wyścigów samochodowych przy ul. Wybickiego i ul. Pachońskiego, graffiti
na Azorach oraz zwrócili uwagę na opuszczoną przyczepę przy ul. Opolskiej
i wrak samochodu przy ul. Białopradnickiej. Następnie przewodniczący oddał
głos mieszkańcom, którzy poruszyli sprawę wzmożonego ruchu samochodowego przy ul. Meiera, a także bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym
przy ul. Gaik w Toniach, z prośbą o wiatę przystankową.
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 (kwota 380 075 zł)
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV.
2. Porządkowanie gminnych terenów zielonych wg wskazań Dzielnicy IV
a. ul. Zielone Wzgórza
b. Plac Omłotowy
3. Ustawienie i bieżące utrzymanie toalet typu Toi Toi w parku Krowoderskim
– 15 000 tys. zł.
4. Wykonanie:
– Modernizacja oraz kontynuacja modernizacji 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
– 50 000 zł.
6. Bieżące utrzymanie terenów zielonych:
a. działka przy ul. Pachońskiego,
b. działki przy ul. Szopkarzy (tereny przejęte po SM Prądnik Biały Zachód),
c. działka gminna przy ul. Dożynkowej 56,
d. ul. Mackiewicza 14 – teren przyległy do budynków basenowych Klubu
Sportowego Clepardia.
7. Uzupełnienie oraz wymiana urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich wg wskazań Dzielnicy IV.
8. Modernizacja boiska sportowego na Placu Omłotowym, wymiana bramek,
dostawienie stołów do szachów i warcabów.
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• W ramach spraw bieżących Mariusz Bembenek poinformował o odpowiedzi
Urzędu Miasta Krakowa na uchwałę Rady Dzielnicy nr 322/XXII w sprawie
wpisania do rejestru zabytków budynku dawnej fabryki „Artigraph”, przy
ul. Prądnickiej 65.

XXVII SESJA
W czasie XXVII sesji, 31 października 2012 r. radni Dzielnicy IV podjęli 10 uchwał.
I Przyjęto
• Zgodnie ze statutowymi kompetencjami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały 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.
• Przeniesiono środki w planie finansowym wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na
2012 r. następująco: zdejmuje się z § 4300 – kwota 1 500 zł i § 4360 – kwota
400 zł i przenosi na § 4210 – kwota 1 400 zł oraz § 4270 – kwota 500 zł.
• Ustalono listę rankingową zadań powierzonych w 2013 r. w zakresie budowy
i przebudowy ulic:
1. ul. Porzeczkowa – kontynuacja opracowania projektu i realizacja przebudowy – 200 000 zł (zgodnie z uchwałą wnioskującą o wprowadzenie do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa),
2. ul. Radzikowskiego – kontynuacja opracowania projektu i 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 wg wskazań Dzielnicy IV: przejście dla pieszych na al. 29 Listopada – skrzyżowanie z ul. Banacha, wraz z oświetleniem.
4. Budowa miejsc parkingowych wg wskazań Dzielnicy IV.
• W ramach przyznanych środków w kwocie 455 000 zł dokonano korekty
listy rankingowej zadań powierzonych dotyczących: zieleńców i skwerów wraz
z małą architekturą oraz modernizacji ogródków jordanowskich i osiedlowych
placów zabaw:
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV.
2. Demontaż starych urządzeń części zabawowych i małej architektury oraz
ogrodzeń – 1 140 zł
– ogródek jordanowski ul. Siewna/Bociana,
3. Wykonanie:
– usunięcie drzew na terenie Przedszkola nr 130, przy ul. Krowoderskich
Zuchów 28 – 8 200 zł,
– modernizacja oraz kontynuacja modernizacji ogródków jordanowskich
(207 000 zł): ul. Banacha – 100 000 zł, ul. Siewna/Bociana – 49 000 zł,
ul. Pużaka – 13 400 zł, ul. Nawojowska – 40 000 zł, ul, Stachiewicza 35,
ul. Opolska/Jaremy, ul. Dożynkowa/Siewna, ul. Jaremy/Weissa, ul. Stachiewicza 17-21,
– pielęgnacja drzew na terenie Przedszkola nr 118 – 3 400 zł,
– renowacja alejek w parku Krowoderskim – 17 300 zł.
4. Bieżące utrzymanie terenów zielonych:
– działka przy ul. Pachońskiego,
– działki 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.
5. Uzupełnienie oraz wymiana urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich wg wskazań Dzielnicy IV.
6. Modernizacja boiska sportowego na Placu Omłotowym, wymiana bramek,
dostawienie stołów do szachów i warcabów.
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach
2012-2013 następujących zadań:
– wykonanie i realizacja projektu przebudowy ul. Porzeczkowej (jednostka
realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu), 2012 – wykonanie
projektu (20 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy
ulic gminnych wraz z oświetleniem), 2013 – kontynuacja opracowania projektu wraz z realizacją (200 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy
i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem).
– wykonanie i realizacja projektu budowy chodnika po południowej stronie
ul. Radzikowskiego na odcinku od wiaduktu do nr 47 b (jednostka realizująca:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu), 2012 – wykonanie projektu
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(35 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem), 2013 – kontynuacja opracowania projektu wraz
z realizacją (350 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy
ulic gminnych wraz z oświetleniem).

III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych położonych przy ul. Józefa
Elsnera, ul. Batalionu „Skała” AK i ul. Stanisława Lentza.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku o funkcji
handlowo- usługowo-biurowej (wielkopowierzchniowego) oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku o funkcji magazynowo-handlowej
wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek handlowo-biurowo-usługowo-magazynowy, budowa naziemnego parkingu wielostanowiskowego, budowa
wewnętrznej drogi pożarowej oraz przebudowa dwóch istniejących zjazdów
z ul. Radzikowskiego, przy ul. Radzikowskiego”. Opinia pozytywna została
wydana pod warunkiem zawarcia umowy infrastrukturalnej na przebudowę
układu drogowego ul. Radzikowskiego/Weissa, z wytyczeniem prawoskrętu
lub budową mini ronda.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz ze zjazdem z działki drogowej
przy ul. Wodzinowskiego”. W uzasadnieniu radni stwierdzili, że inwestycja
zaburza ład architektoniczny. Wskazali też na niewydolną infrastrukturę drogową.
• W ramach omawiania bieżących spraw dzielnicy Jakub Kosek poinformował
o piśmie z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z prośbą
o zaopiniowanie przez rady dzielnic obniżenia środków na zadaniach z zakresu
bezpieczeństwa w 2012 r. Wiąże się to z brakiem realizacji niektórych zadań.
Zarząd nie przychylił się do przedstawionej propozycji. Przewodniczący mówił
również o piśmie mieszkańców ul. Nałkowskiego, postulujących wprowadzenie
ruchu jednokierunkowego w tej ulicy. Radni zadecydowali, by projekt uchwały
w tej sprawie przygotować na następną sesję.

JD

Forum wspólnot mieszkaniowych
11 lutego 2013, godz. 18.00
Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 15
Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
wspólnot mieszkaniowych zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu wspólnot naszej dzielnicy.
Spotkanie będzie miało dwa główne cele: wzajemne
poznanie i omówienie możliwości współpracy zarówno na
płaszczyźnie Rada Dzielnicy IV – Wspólnota, jak również
Wspólnota – Wspólnota.
Mamy nadzieję, że forum przyczyni się do poprawy komunikacji z mieszkańcami oraz pozwoli wspólnotom łączyć
się, ogłaszając wspólne zamówienia, co może przyczynić
się do obniżenia kosztów utrzymania Państwa budynków.
W kolejnych spotkaniach forum przewidujemy możliwość
zapraszania przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa i jednostek miejskich w celu omawiania naglących tematów.
Program spotkania:
• Przedstawienie porządku spotkania
• Krótka prezentacja Dzielnicy IV Prądnik Biały
• Omawianie i wypracowywanie zasad współpracy w ramach Forum Wspólnot
• Dyskusja w sprawie zgłoszonych tematów
• Opracowanie tematów kolejnego spotkania
• Zakończenie
Program spotkania przewiduje omawianie przedstawionych przez Państwa tematów, dlatego prosimy o nadsyłanie
swoich propozycji na pierwsze forum.
Zainteresowane wspólnoty prosimy o zgłaszanie przedstawicieli (z przyczyn organizacyjnych nie więcej niż 3 osoby)
telefonicznie pod nr 12 638 57 52, faxem: 12 638 10 12,
mailowo: dzielnica4@um.krakow.pl lub osobiście w Biurze
Rady Dzielnicy, do dnia 6 lutego 2013 r.
W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały serdecznie zapraszam.
Jakub Kosek

TAK
TO WIDZĘ...
Harmonogram sesji
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
w 2013 roku
15 stycznia, 5 lutego, 5 marca
26 marca, 16 kwietnia, 14 maja
4 czerwca, 2 lipca, 27 sierpnia
17 września, 15 października
12 listopada, 10 grudnia
Sesje odbywają się we wtorki,
o godz. 17.00
w Zajeździe Kościuszkowskim,
ul. Białoprądnicka 3

Szanowni Państwo,
Zgoda buduje! Wszyscy wiemy, że zasada ta sprawdza się we wszystkich
dziedzinach życia. Również w pracy samorządu. Dlatego pamiętać należy, że
Porozumienie Krakowskie zawarte pomiędzy prof. Jackiem Majchrowskim,
prezydentem Krakowa a największym w Radzie Miasta Krakowa klubem
radnych Platformy Obywatelskiej ma wymiar ponadpolityczny. To porozumienie mające służyć nie partyjnym interesom, lecz całemu naszemu miastu.
Kraków potrzebuje rozważnych i spójnych decyzji. To nie jest czas na spory
i rozdrapywanie starych ran. Celem RMK jest wyprowadzenie Krakowa
z kryzysu oraz zapewnienie mu stabilności i solidnej perspektywy rozwoju.
Właśnie rozwojowi naszego miasta służy rozpoczęcie starań o przyznanie
Krakowowi organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022. Organizacja
takiej imprezy to nie tylko wielki prestiż i cenna marka miasta – gospodarza,
ale też sposób na pozyskanie olbrzymich środków finansowych z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Unii Europejskiej.
Kraków zasługuje na więcej!
Z poważaniem,

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@rmk.krakow.pl oraz
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DLA MIESZKAŃCÓW
CZY
DLA URZĘDNIKÓW?
CO DALEJ Z BUDYNKIEM PO GIMNAZJUM NR 14?
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ZBK, Anita Wójcik zaproponowała również wynajęcie na potrzeby klubu seniora w trybie bezprzetargowym innych dostępnych
lokali z zasobu Gminy Miejskiej Kraków w tej okolicy.
Sprzeczność interesów
Jako alternatywę, ZBK przewidział też ewentualny udział
Dzielnicy IV w przetargu lub aukcji dotyczącej lokalu z miejskich
zasobów, w którym powstałby klub seniora. Do propozycji
wzięcia udziału w przetargu dołączona była długa lista wymo-

Do zeszłego roku szkolnego w budynku przy ul. Czerwieńskiego 16 na os. Azory mieściło się Gimnazjum nr 14
im. Jana Kasprowicza. Od września, w ramach restrukturyzacji krakowskich szkół zostało ono przeniesione do
nowej siedziby przy ul. Chełmońskiego 24, którą dzieli
z XIV Liceum Ogólnokształcącym. Chociaż istnieje możliwość wykorzystywania części pomieszczeń na potrzeby
mieszkańców dzielnicy, Zarząd Budynków Komunalnych
póki co nie przewiduje ich udostępnienia.
Archiwum i biura
W październiku Zarząd Dzielnicy IV zwrócił się
z prośbą do Zarządu Budynków Komunalnych, by
w nieużytkowanym obecnie mieszkaniu socjalnym
przy szkole stworzyć klub seniora. W piśmie do ZBK
zwrócono uwagę, że osiedle Azory, drugie co do
wielkości osiedle w Krakowie, zamieszkuje wiele osób
starszych. Radni argumentowali, że utworzenie klubu
seniora w tym właśnie miejscu przyczyniłoby się do poprawy
standardów życia seniorów. Tymczasem Zarząd Budynków
Komunalnych zadecydował, aby budynek szkolny przeznaczyć
w całości na potrzeby własne (miałoby tu powstać archiwum
ZBK) oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Joanna Sadowy (była nauczycielka Gimnazjum nr 14, radna
Dzielnicy IV) jest oburzona i zdziwiona, że całość tak dużego
budynku będzie przeznaczona dla urzędników. – Piękna sala
gimnastyczna, sala lustrzana, mieszkanie służbowe, boiska,
dużo zieleni zostanie bezpowrotnie przekształcone, zamiast
służyć choć w części mieszkańcom tego osiedla – mówi.
W odpowiedzi na pismo do ZBK, Przewodniczący Rady
Dzielnicy IV Jakub Kosek otrzymał propozycję zagospodarowania na potrzeby mieszkańców tylko terenu zielonego na tyłach
szkoły (od strony boiska). Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji

gów formalno-prawnych. Zdaniem radnych jest to absurdalne
z dwóch powodów – dzielnica nie posiada osobowości prawnej, a oprócz tego jest częścią gminy miejskiej Kraków, która
miałaby zorganizować przetarg. Zarówno dzielnica jak i ZBK
korzystają z tego samego miejskiego budżetu. Przewodniczący
Jakub Kosek zwrócił się do prezydenta Jacka Majchrowskiego,
z prośbą o pomoc w tej sprawie.
– Radni dzielnicy i pracownik Biura Rady Dzielnicy IV nie
posiadają odpowiedniej wiedzy, aby sprostać wymogom
wskazanym przez dyrektor Anitę Wójcik. Sprawa jest o tyle
trudna, że Dzielnica IV (faktycznie Gmina Miejska Kraków) musi
wystartować w aukcji/przetargu organizowanym przez Zarząd
Budynków Komunalnych (faktycznie Gminę Miejską Kraków).
Występuje tutaj ewidentna sprzeczność interesów, a mamy
do czynienia ze środkami publicznymi – napisał Jakub Kosek,
podkreślając, że utworzenie klubu seniora na osiedlu
Azory jest od wielu lat oczekiwane przez społeczność
lokalną.
– Można utworzyć nie tylko klub dla seniorów, ale
również centrum kultury, którego na tym dużym osiedlu
( ponad 15 000 mieszkańców) nie ma. Przecież rodzice
i dziadkowe uczniów uczęszczających kiedyś do tej
szkoły wkładali swoją pracę i pieniądze, by młodzież
mogła się uczyć w godnych warunkach, a teraz nawet
w części nie mogą z tego skorzystać. Może od takiego
przedsięwzięcia warto zacząć rewitalizację – rehabilitację Azorów – uważa Joanna Sadowy.
O tym, jak zostanie rozwiązany problem siedziby
klubu dla osób starszych będziemy informowali na
łamach „Gazety Lokalnej” i na stronie dzielnicy.

JOANNA DOLNA

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Dzień Komisji
Edukacji Narodowej
16 października w sali teatralnej kościoła św. Jadwigi odbył
się pierwszy Dzielnicowy Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
Obchody Dnia KEN zorganizowano z inicjatywy Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły, przy współpracy z Radą Dzielnicy IV i proboszczem parafii
św. Jadwigi Królowej ks. Markiem Hajdyłą. Wzięli w nich udział
zaproszeni goście, radni Dzielnicy IV, dyrektorzy i nauczyciele
szkół naszej dzielnicy.
Przewodniczący Dzielnicy IV Jakub Kosek wraz z radnymi:
Joanną Sadowy i Grzegorzem Chmurzyńskim, rozpoczął uroczystość od podziękowań dla nauczycieli nagrodzonych przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz prezydenta miasta. Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2012 roku otrzymali: Bożena Sadok, Anna Goś,
Jan Długosz (SP nr 113), Ewa Nering (SP nr 21), Barbara Kulig
(SP nr 67), Iwona Ogonek, Maria Madejska (Gimnazjum nr 12),
Alicja Łuczak-Konik (Gimnazjum nr 13), Grażyna Zawadzka
(Gimnazjum nr 14), Magdalena Włodarczyk (XIV LO), Barbara
Mamczura (Przedszkole Samorządowe nr 121) oraz Beata Bryniarska (Przedszkole Samorządowe nr 118).
Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
przyznano Halinie Maliszewskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Ks. Marek Hajdyła – proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej

Dyplomy gratulacyjne wręczał przewodniczący Jakub Kosek
oraz radni: Joanna Sadowy i Grzegorz Chmurzyński

Uczniowie Gimnazjum nr 12 (pod kierunkiem Marii Madejskiej) przygotowali spektakl „Proszę, przepraszam, dziękuję”.
Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez
Radę Dzielnicy IV oraz proboszcza parafii św. Jadwigi Królowej.
Pierwszy Dzielnicowy Dzień Komisji Edukacji Narodowej
przyniósł wszystkim wiele pozytywnych wrażeń i rozpoczął nową
kartę w historii naszej dzielnicy.

ELŻBIETA PŁYWACZ, JOANNA SADOWY
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Samoobrona
dla bezpieczeństwa
2 października w Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej rozpoczął się kurs
samoobrony przeznaczony
dla pań z Dzielnicy IV. Przez
dwa miesiące uczestniczki
kursu, pod okiem Bohdana
Bartnickiego, instruktora
samoobrony, taktyki i technik interwencji oraz trenera
I klasy karate, uczyły się
jak prawidłowo reagować
w sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu, uniknąć
paniki, a przede wszystkim
zwiększyć pewność siebie. Zakończenie szkolenia

Uczestniczki kursu z instruktorem Bohdanem Bartnickim (w środku)
i przewodniczącym Jakubem Koskiem (pierwszy z prawej)
odbyło się 4 grudnia. Każda z ok. 20 uczestniczek otrzymała
certyfikat ukończenia kursu i zdobycia 10 stopnia kyu w karate
self defence. Certyfikaty wręczał Przewodniczący Rady Dzielnicy IV Jakub Kosek. Szkolenie było bezpłatne, sfinansowane
przez Radę Dzielnicy IV. Podobny kurs dla kobiet zaplanowano
również w przyszłym roku.
MB
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Turniej strzelecki
na Święto Niepodległości
Po raz pierwszy Komisja Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik
Biały we współpracy z Ligą Obrony Kraju Kraków – Krowodrza
zorganizowała turniej strzelecki z okazji Święta Niepodległości.
W turnieju uczestniczyło 53 reprezentantów gimnazjów naszej
dzielnicy wraz z opiekunami. Zawody odbyły się 8 listopada na
strzelnicy przy ul. Pomorskiej 2. Strzelano do tarczy sportowej
TS 2 z karabinka typu iż, z podpórki, na odległość 10 metrów.
Oceniane było 10 strzałów. Nad przebiegiem turnieju czuwali
radni: Joanna Sadowy, Mieczysław Dzierżak i Łukasz Zaremba.
Zawody obsługiwali instruktorzy z LOK, z prezesem Michałem
Kulikowskim, za co składamy serdeczne podziękowania.
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 83, II miejsce przypadło zawodnikom z Gimnazjum nr 12, a III miejsce na podium
wystrzelali uczniowie Gimnazjum nr 14.

W strzelaniu indywidualnym wśród dziewcząt najlepsza była
Agnieszka Żegleń z Gimnazjum nr 14, drugie miejsce zajęła
Natalia Pilch z Gimnazjum nr 12, trzecie – Patrycja Wróbel
z Gimnazjum nr 83.
W kategorii chłopców najlepszym okazał się Jakub Fidek
z Gimnazjum nr 14, drugie miejsce zajął Bartosz Sołga z Gimnazjum nr 12, natomiast trzecią nagrodę zdobył Michał Kostuch
z Gimnazjum nr 83.
Uroczyste wręczenie dyplomów, upominków, medali i pucharu odbyło się 13 listopada w Zajeździe Kościuszkowskim,
podczas sesji rady dzielnicy. Nagrodę wręczyli Przewodniczący
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały Jakub Kosek i Prezes Zarządu
Powiatowego LOK Krowodrza Michał Kulikowski. Uczestnikom
pogratulowali również wszyscy radni.
Mamy nadzieję, że tego typu konkurs wpisze się na stałe
w kalendarz imprez Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Dziękujemy władzom Zarządu Powiatowego LOK Kraków – Krowodrza
za ufundowanie nagród i sprawną obsługę turnieju.

JOANNA SADOWY

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Andrzejkowe
niespodzianki
Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne andrzejki od dawna są
tradycyjnym wieczorem wróżb. W czwartek 29 listopada radni
Dzielnicy IV Prądnik Biały przy współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (XIV LO i Gimnazjum nr 14) zorganizowali
wieczór andrzejkowy dla seniorów z osiedla Azory. Zaproszenia
można było odebrać w zakrystii kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, za co serdecznie dziękujemy o. Jackowi Komanowi
OFM, proboszczowi parafii.
Punktualnie o godz.16 w gościnnych progach Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Chełmońskiego 29 uczestników
spotkania witali radni Joanna Sadowy, Elżbieta Ryba, Mieczysław
Dzierżak, Łukasz Zaremba, a także dyrekcja – Mariola Reguła
i Tomasz Kielar.
Oprócz poczęstunku i muzyki przygotowano andrzejkowe
niespodzianki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przepowiednie „wróżki” Justyny Jagockiej, która korzystając ze swoich
zdolności odkrywała przyszłość. Organizatorzy pamiętali również
o najbardziej znanej andrzejkowej tradycji, jaką jest lanie wosku.
Wosk przelewany przez klucz zamieniał się w interesujące figury.
Nie brakowało wśród nich księżniczek w pięknych sukniach,
zamków czy odlewów przypominających zwierzęta, najczęściej
powtarzającym się kształtem okazały się jednak… kontury mapy.
Wszystkie te wróżby służyły bardziej podtrzymaniu tradycji,
gdyż seniorzy podchodzili do nich z dystansem i humorem.
W miłej atmosferze, przy świecach, nastrojowej muzyce zarów-

no goście jak i gospodarze doskonale się bawili. Wszyscy byli
zgodni, co do tego, że należy częściej organizować podobne
imprezy, bo brakuje ich na osiedlu Azory. Ustalono więc, że seniorzy będą spotykać się przynajmniej raz w tygodniu w świetlicy
szkoły, aby realizować swoje pasje i marzenia, bo ważne jest,
aby wyjść do ludzi o podobnych zainteresowaniach. Pierwsze
robocze spotkanie odbędzie się we środę 5 grudnia, o godz. 16.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, a także
Barbarze Kwincie, Katarzynie Olaś, Annie Bronowskiej, Ewelinie
Bronowskiej, Agnieszce Olesiak, Marianowi Sadowemu i Grzegorzowi Chmurzyńskiemu.

JOANNA SADOWY

fot. KRYSTYNA SKRZYNIARZ
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Gala
w Teatrze Groteska
55 lat XIV Liceum Ogólnokształcącego
Radość, zachwyt, zaskoczenie, wzruszenie… Te emocje towarzyszyły nam 27 października, kiedy obchodziliśmy jubileusz 55-lecia
istnienia XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.
Z tej okazji spotkaliśmy się w Teatrze Groteska.
Na uroczystej gali pojawili się dawni i obecni nauczyciele liceum,
jego absolwenci i uczniowie, a także nauczyciele krakowskiego
Gimnazjum nr 14. Uświetnili ją swoją obecnością członkowie Rady
Miasta Krakowa, radni Dzielnicy IV, przedstawiciele kuratorium, Wydziału Edukacji UMK, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Świetlicy
Środowiskowej „Chatka Puchatka”. Zaproszenie przyjęli ponadto:
proboszcz azorskiej parafii i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół
krakowskich. Na uroczystości był także obecny przedstawiciel
Katarzyny Matusik-Lipiec – posłanki na Sejm RP.
W przyciemnionej sali Teatru Groteska zabrzmiało Preludium
e-moll Chopina. Przy jego dźwiękach został wprowadzony na
scenę sztandar szkoły i rozpoczęło się ślubowanie uczniów klas
pierwszych. Potem nastąpiło oficjalne powitanie przybyłych gości.
Na ręce dyrektor Marioli Reguły składali oni życzenia i gratulacje
szanownej Jubilatce – „najlepszemu liceum w całej Unii Europejskiej”, jak wyraziła się o XIV LO Teodozja Maliszewska, radna miasta
Krakowa i Dzielnicy IV, od lat wspierająca szkołę w jej działaniach.
W przemówieniach gości znalazło się wiele słów uznania dla dokonań uczniów i nauczycieli liceum. Ważnym punktem oficjalnej
części uroczystości było też uhonorowanie wieloletniego wicedyrektora „Czternastki”, Ryszarda Zięby, najwyższym odznaczeniem
szkoły – medalem „Summa cum laude”. Z kolei Srebrną Odznakę
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za blisko 25-letnią współpracę XIV LO
z „Chatką Puchatka” otrzymała dyrektor Mariola Reguła.

Miniatura teatralna „Pupa” wg „Ferdydurke” Gombrowicza

Krzysztof Jamróz

XIV Posterunek

Dyrektor Mariola Reguła i uhonorowany medalem „Summa cum laude” Ryszard Zięba

Szczególnie miłym gestem było wręczenie przez podopieczną
„Chatki Puchatka” własnoręcznie przez nią wykonanych specjalnych „puchatkowych” serc nauczycielom XIV LO, którzy z wielkim
zaangażowaniem wspomagają działalność „Chatki”.
W artystyczną część uroczystości wprowadziła nas „Antykronika
XIV LO-chu”, czyli zabawne anegdoty o nauczycielach liceum (oparte na tzw. autentycznych faktach) oraz prezentacja multimedialna
przedstawiająca przeszłość, teraźniejszość i – wyobrażoną przez
uczniów – przyszłość „azorskiej wszechnicy”. A potem nastąpił
„korowód gwiazd”. Na scenie pojawił się zespół aktorów Sceny przy
Chełmońskiego, z brawurowo wykonaną miniaturą dramatyczną
„Pupa” według „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Gościem specjalnym była tym razem profesor Jolanta Stachowska, występująca
w roli nauczycielki polskiego, która z podziwu godną determinacją

Wokalista zespołu Sztywny Pal Azji Bartosz Szymoniak i Jakub Zając
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130 lat szkoły
w Witkowicach
Jubileusz szkoły jest dobrą okazją do wspomnień oraz spotkań
po latach. 23 listopada Szkoła Podstawowa nr 68 im. Jerzego
Bińczyckiego w Krakowie – Witkowicach obchodziła 130-lecie
istnienia.

Serca od „Chatki Puchatka”

próbowała przekonać swoich uczniów, że „Słowacki wielkim poetą
był”. Niezwykły koncert muzyki rozrywkowej dał XIV Posterunek.
W skład zespołu, który potrafi zagrać dosłownie wszystko, wchodzą muzycznie uzdolnieni uczniowie „Czternastki”. Usłyszeliśmy
też fenomenalnie wykonaną przez jednego z naszych kolegów,
Krzysztofa Jamroza, „Suitę bułgarską na akordeon” Wiaczesława
Siemionowa. Z repertuarem klasycznym i rozrywkowym wystąpił
gościnnie zespół kameralny Sobranie, w skład którego wchodzą
słuchacze zaprzyjaźnionej z „Czternastką” Państwowej Szkoły
Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie,
a wśród nich także uczniowie naszej szkoły. O wysoki poziom artystyczny ich recitalu zadbała profesor Marta Wróblewska. Jednak
największym zaskoczeniem było pojawienie się na scenie Groteski
wokalisty zespołu Sztywny Pal Azji, Bartosza Szymoniaka, laureata
popularnego programu „Idol”, który wykonał dwie piosenki: „Wieża
radości, wieża samotności” oraz „Słońce, gdy jadę szosą” (tę drugą – z towarzyszeniem gitarzysty, naszego kolegi Jakuba Zająca).

Konferansjerzy: Agata Rejowska i Andrzej Tadus

Całość okazała się wielkim sukcesem. Byliśmy pod wrażeniem
przedsięwzięcia i mamy nadzieję, że kolejny jubileusz okaże się
równie wspaniały. Za jego przygotowanie szczególne podziękowania należą się profesor Magdalenie Włodarczyk, głównej
organizatorce spotkania, oraz profesorowi Andrzejowi Tadusowi,
który nie tylko podjął się zadania przygotowania scenariusza jubileuszu i jego realizacji, ale także – wraz ze swoją byłą uczennicą
i absolwentką „Czternastki” Agatą Rejowską – prowadził całą
uroczystość. Dziękujemy ponadto tym wszystkim, których zaangażowanie i ogromny wysiłek uczyniły kolejny jubileusz azorskiej
szkoły godnym szczególnego zapamiętania. Należą do nich m.in.
Katarzyna Barszcz, Joanna Książek, o. Klaudiusz i Michał Orczyk
– nauczyciele „Czternastki”.
W imieniu całej społeczności XIV LO wyrazy wdzięczności
kierujemy także do uczestników uroczystości jubileuszowych, za
szczere życzenia i pamięć o naszym liceum.

LAURA BARANEK, AGNIESZKA SAROTA, uczennice XIV LO
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Jubilatkę swoją obecnością zaszczycili Prezydent Miasta
Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Andrzej Harężlak Wicewojewoda Małopolski, posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, radni
Miasta Krakowa – Jerzy Friediger, Bartłomiej Garda, Teodozja
Maliszewska, Anna Prokop-Staszecka, Wojciech Wojtowicz. Byli
też radni Dzielnicy IV, żona zmarłego patrona szkoły, Elżbieta
Bińczycka, Elżbieta Lęcznarowicz, Jan Żądło Dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych UMK, aktorzy i pracownicy Narodowego
Starego Teatru oraz rodzina i przyjaciele Jerzego Bińczyckiego.
Wśród gości znaleźli się także ksiądz proboszcz Mieczysław
Działek, Dyrektor Zakładu Ekonomiki Oświaty Tadeusz Czarny,
Jan Gajoch Dyrektor Dworku Białoprądnickiego, dyrektorzy
zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciele policji, prasy, przyja-

ciele szkoły, sponsorzy, byli pracownicy, absolwenci, rodzice
uczniów, babcie i dziadkowie, a także mieszkańcy Witkowic.
Dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i pracownicy zorganizowali wspaniałą uroczystość, która rozpoczęła się mszą św.
w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Z tej okazji uczniowie pod
kierunkiem dyrektor Marii Lachowicz-Stankiewicz (scenariusz
i reżyseria) i Jolanty Szczerskiej przygotowali przedstawienie
ukazujące losy szkoły na tle wydarzeń historycznych. Bo jak
głosi szkolny hymn „Nasza szkoła to karta historii, zapisana
przez burzę dziejową, kształtowała w rejonie Witkowic chęć
nauki i więź narodową.” Dekoracje do przedstawienia przygotowały Lucyna Dziura, Anna Lukowicz i Katarzyna Pajor,
występy chóru – Agnieszka Madej, a aranżacje muzyczne
– Janusz Ciepiela (gościnnie). Sprzętu nagłośniającego
użyczył zaprzyjaźniony ze szkołą Dworek Białoprądnicki. Dla
przybyłych dostępna była Izba Pamięci przygotowana przez
nauczycieli, w której zgromadzono szkolne pamiątki, zdjęcia,
świadectwa, a także przedmioty codziennego użytku mieszkańców Witkowic.
Uroczystość została uświetniona wręczeniem odznaczeń
państwowych dla pracowników placówki. W imieniu Prezydenta RP uroczystego odznaczenia dokonał Andrzej Harężlak
Wicewojewoda Małopolski. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała
nauczycielka Marzanna Skonieczna, Złoty Medal za Długoletnią
Służbę – woźna Irena Mogiła, Srebrny Medal za Długoletnią
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Służbę panie Anna Kula z administracji oraz Danuta Żabicka –
sekretarz szkoły.
Tak ważne święto to możliwość podziękowania wszystkim,
którzy przez lata wspierali szkołę w jej działaniach, służyli pomocą, ułatwiali funkcjonowanie placówki. Najbardziej zasłużonym
zostały przyznane odznaki Przyjaciela Szkoły które wręczały
wspólnie dyrektor Maria Lachowicz-Stankiewicz i radna miejska,
Teodozja Maliszewska – była dyrektor szkoły. Wśród uhonorowanych odznaką znaleźli się prof. Jacek Majchrowski Prezydent
Miasta Krakowa, Elżbieta Lęcznarowicz była Wiceprezydent
Miasta Krakowa, posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec, Jolanta
Mączka z kuratorium, Bartłomiej Garda, Ryszard Konstanty, Janusz Ciepiela, Janina Ciepiela, Jerzy Sułowski, ksiądz Mieczysław
Działek – proboszcz witkowickiej parafii, prof. Barbara Dyduch,
prof. Krzysztof Dyduch, Anna Prokop-Staszecka, Wojciech Wojtowicz , Elżbieta Bińczycka, Rafał Więcek, Dariusz Maliszewski
oraz dr Teodozja Maliszewska, która ze szkołą w Witkowicach jest
związana od 30 lat (29 lat kierowała witkowicką podstawówką). To
dzięki jej staraniom uczniowie mają profesjonalnie wyposażone
sale lekcyjne, boisko wielofunkcyjne oraz salę gimnastyczną.
– Tysiąc lat ! Tysiąc lat! – życzyli szkole młodzi artyści, a zakończyli występ dynamicznym rytmem „Szkolnego Rock and
Rolla”. Bo choć szkoła powstała w 1882 r., przetrwała trudne
czasy historycznych zawirowań, to ostatnio rozwija się w iście
„rock and rollowym” tempie. W 1997 r. otwarto nową kotłownię, w 1998 salę gimnastyczną, w 1999 – pierwszą pracownię
komputerową, w maju 2011 – wielofunkcyjne boisko sportowe,

Elżbieta Bińczycka

W imieniu przewodniczącego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
głos zabrała Joanna Sadowy – członek Zarządu dzielnicy,
po prawej dyrektor szkoły Maria Lachowicz-Stankiewicz

a we wrześniu szkoła wzbogaciła się o nowy, doskonale wyposażony budynek.
W ubiegłym roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Krakowie, a od września bieżącego roku
działa Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83.

Teodozja Maliszewska – przez 29 lat dyrektor SP nr 68

DOMINIKA MISKA
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski

4/2012
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CO SŁYCHAĆ W STOTRZYNASTCE
Szkoła Ćwiczeń UP
Po raz kolejny uzyskaliśmy status Szkoły
Ćwiczeń Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, dzięki podpisaniu
porozumienia o współpracy pomiędzy dyrektor Bożeną Sadok
i rektorem Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, prof. Michałem
Śliwą.
Dzięki wsparciu UE
Realizujemy dwa
projekty finansowane
ze środków unijnych tj.
„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków” oraz „Praktyczne Wychowanie
Fizyczne we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie”.
Puchar Zarządu KSZS
Sukcesy naszej klasy sportowej o profilu
koszykarskim (tytuły
mistrzowskie Krakowa
i województwa) zostały
docenione. Otrzymaliśmy puchar Zarządu
Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego
za osiągane sukcesy
w sporcie szkolnym
i promocję Krakowa
w ramach „Ogólnopolskiego Systemu
Ws p ó ł z a w o d n i c t w a
Spor towego Dzieci
i Młodzieży Szkolnego
Związku Sportowego”.

w konkursach i projektach służących poprawie bezpieczeństwa uczniów
w ruchu drogowym, m.in. Odblaskowa Szkoła, Klub Pancernika, Klub
Bezpiecznego Puchatka.

Rajd Szkolny
Zgodnie ze szkolną tradycją wyruszyliśmy na coroczny rajd im. Patrona
naszej szkoły Leopolda Węgrzynowicza, poznając naszą małą ojczyznę –
Kraków. Wszystkie klasy z sukcesem przystąpiły do rajdowego konkursu
związanego z jednym z priorytetów naszej pracy pt. „Media w życiu człowieka”, tworząc autorskie słuchowiska rajdowe, prezentacje multimedialne,
filmy rysunkowe i fabularne oraz gazety i plakaty.
Ślubowanie pierwszoklasistów
Jak co roku, w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów
klas pierwszych i otrzęsiny dzieci z oddziału przedszkolnego.

Stowarzyszenie Szkół M.A.K.A.B.R.A.
Należymy do Stowarzyszenia Szkół M.A.K.A.B.R.A. (nazwa pochodzi od
pierwszych liter imion założycieli) realizując dwie innowacje pedagogiczne.
Po majowej wizycie naszych belgijskich przyjaciół ze szkoły w Diest, w październiku wyruszyliśmy do Belgii, by poznać kulturę tego kraju i zwiedzić
wiele ciekawych miejsc, m.in. Brukselę i Jaskinię Han.
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
Od lat uczestniczymy w projekcie „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła
Promująca Bezpieczeństwo” zainicjowanym
w 2004 roku przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Po raz
kolejny otrzymaliśmy
zaszczytny tytuł i certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.
Współpracując
z lokalną policją i strażą miejską, co roku,
bierzemy także udział

Spektakl na Dzień Profilaktyki
W czasie Szkolnego Dnia Profilaktyki przedstawieniem pod tytułem „Nie
ma dzieci – są ludzie” podsumowaliśmy nasze działania związane z obchodami Roku Janusza Korczaka.
Współpraca z przedszkolami
Nasi najmłodsi uczniowie, uczestnicy szkolnego koła teatralnego, przygotowali dla przedszkolaków z Dzielnicy IV przedstawienie „Baśń o prawach
dziecka”.
Odwiedziny biskupa
W ramach wizytacji parafii św. Jadwigi Królowej, odwiedził nas ks. biskup
pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Damian Andrzej Muskus OFM.

BOŻENA SADOK, ANNA GOŚ
Szkoła Podstawowa nr 113
fot. SP nr 113
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REMONTY 2012

4/2012

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Przedstawiamy wybrane remonty dróg i chodników zrealizowane w Dzielnicy IV, w 2012 r. Pełne sprawozdanie z prac
remontowych będzie dostęne na stronie interentowej dzielnicy w po uzyskaniu wszystkich raportów na przełomnie marca
i kwietnia 2013 r.

Chodnik przy ul. Zdrowej

Remont ul. Wybickiego

Chodnik przy ul. Imbramowskiej

Remont pętli autobusowej na os. Azory

Przejście dla pieszych przez ul. Wybickiego

Ul. Nad Sudołem

Remont ul. Chełmońskiego (fot. TOMASZ REGULSKI)

4/2012

15

GAZETA LOKALNA

listy

DYŻURY RADNYCH MIASTA w siedzibie RADY DZIELNICY

Co dalej z Chatką Puchatka?
Ledwo zakończył się wakacyjny projekt ODC IMB Grant „Z Puchatkiem
dookoła świata” oraz „Kajtuś Czarodziej u Puchatka”, a już od początku
września mury placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Chatka Puchatka
tętnią życiem i stałymi aktywnościami dla azorskich dzieciaków.
We wrześniu podbili Stadion Narodowy w Warszawie (Danone Nations
Cups), gdzie kibicowali młodym piłkarzom z rozmaitych zakątków świata.
Za nimi także powakacyjne spotkanie rodziców, dzieci, jak i wolontariuszy
IBM. Oprócz tego – impreza z okazji Dnia Nauczyciela w Zespole Szkół
nr 5 przy wspaniałym wsparciu wolontariuszy z XIV Liceum na Azorach,
a na jesienny deser krakowskie obchody Światowego Dnia Żywności.

Janusz Chwajoł
17 stycznia, 21 lutego, 21 marca; czwartki,
w godz. 18.00-19.00
Teodozja Maliszewska
11, 25 stycznia; 8, 22 lutego, 8, 22 marca;
piątki, w godz. 16.00-17.00
Paweł Ścigalski
17 stycznia, 14 lutego; 14 marca; 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

Śpiewaj z nami!

Rozbudowujący się Chór Adoremus
działający przy parafii św. Jadwigi Królowej
poszukuje głosów żeńskich i męskich.
Zapraszamy również młodzież.

Codzienna praca z wychowankami, których frekwencja niemal każdego
dnia przekracza 100%, to zajęcia z prawdziwymi pasjonatami pedagogiki:
Plastuś (zajęcia plastyczne i plastyczno-rekreacyjne), Klub Miłośników
Gier Mankala, Marzyciele (wstępna preorientacja zawodowa), Spryciarze
(zajęcia wykorzystujące psychologię kreatywności), Chatkowe podróże
małe i duże (zajęcia turystyczne), Tropiciele Krakowa, zespół taneczny
Wiewióry, opieka psychologa i logopedy. Ponadto codzienna nauka,
wycieczki i wyjścia… I co z tego? Aż chce się rzec… co dalej z Chatką?
Takie pytania daje się słyszeć niemal codziennie od rodziców, wolontariuszy
i instytucji związanych z azorską placówką. Pierwszą decyzją, w ramach
oszczędności miasta, miała istnieć do końca czerwca 2012, po to by na
dwa dni przed końcem roku usłyszeć: znajdą się pieniądze na wakacje.
We wrześniu wiadomo było, że dzieci mogą dalej korzystać z placówki,
do końca listopada. Jest początek listopada, więc znowu pada pytanie: co
dalej? Czyżby władze stwierdziły, że istniejąca prawie 30 lat w społeczności
lokalnej Chatka Puchatka, działająca w ramach Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci nie jest potrzebna? Nie warta dotacji? Dlaczego? Kompetentnej
odpowiedzi brak… Czyżby kompetentnych doradców także? Ciekawe…
Ewa Stec
Placówka Wsparcia Dziennego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Chatka Puchatka
fot. CHATKA PUCHATKA
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Przyłącz się!
Próby: wtorki, w godz. 20.00-22.00
sala 2 w szkole katolickiej
e-mail: choradoremus@gmail.com

Bo¿e Narodzenie jest wo³aniem Boga
o mi³oœæ miêdzy ludŸmi,
o zrozumienie i ofiarnoœæ,
o wybaczenie, zgodê,
o pokój i przyjaŸñ.
Phil Bosmans

W tajemnicy Narodzenia Syna Bożego, u progu Nowego Roku
kierujemy serdeczne życzenia.
Niech te Święta będą objawieniem
Miłości dla każdego człowieka.
Niech będą zaczynem odnowy, z której rodzi się wzajemna
miłość, zrozumienie, pojednanie, dobroć, pokój i przyjaźń.
Niech Boże Dziecię będzie źródłem wszelkich darów,
niech błogosławi i opromienia swą łaską wszystkie dni
Nowego Roku 2013.
Ze œwi¹tecznymi pozdrowieniami
Stowarzyszenie Mi³oœników Bronowic Wielkich
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OGRÓDKI JORDANOWSKIE,
TERENY ZIELONE
I SPORTOWE 2012

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Nowy ogródek jordanowski przy ul. Banacha

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Czerwieńskiego

Ogródek jordanowski przy ul. Pużaka

Psi wybieg w parku Krowoderskim

Ogródek jordanowski przy ul. Siewnej / Bociana

Ogródek jordanowski przy ul. Nawojowskiej (fot. TOMASZ REGULSKI)

