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DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Przewodniczący
Jakub Kosek
czwartki: 11, 25 lipca; 22, 29 sierpnia;
5, 12, 19, 26 września
w godz. 17.00-18.00
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
wtorki: 2, 17 września
w godz. 17.00-18.00
Członkowie zarządu
poniedziałki, w godz. 17.00-18.00
Mariusz Bembenek
(praworządność i bezpieczeństwo,
informacja i promocja, „Gazeta
Lokalna”)
2, 23 września
Stefan Figiel
(infrastruktura, ochrona środowiska
i zagospodarowanie przestrzenne)
9, 30 września
Joanna Sadowy
(edukacja i kultura, sport, sprawy
społeczne)
8, 26 lipca; 16 września

DYŻURY RADNYCH
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Hermina Bulka
piątki: 6, 13, 20, 27 września
w godz. 14.00-16.00
Ireneusz Lisiak
czwartki (od 18 lipca)
w godz. 16.00-17.00
Małgorzata Wyrwińska-Cieślak
piątki, w godz. 15.00-16.00
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
Nie tylko narzekanie

Wiosenny cykl spotkań z mieszkańcami Dzielnicy IV Prądnik Biały dobiegł końca.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli w nich udział, zarówno
za miłe „dziękuję”, jak i za słowa krytyki, szczególnie te konstruktywne.
Spotkania przeprowadzane na terenie całej dzielnicy zgromadziły łącznie około
700 – 1 000 osób i były z całą pewnością sporą lekcją dla nas wszystkich. Mieszkańcy mogli poznać funkcjonowanie dzielnicy, jej kompetencje oraz realne i konkretne
możliwości budżetowe.
Radni – w tym ja – mieli okazję lepiej zrozumieć niektóre problemy, jak również
dowiedzieć się o tych, których jeszcze nie poznaliśmy.
Wyciągnęliśmy także na przyszłość stosowne wnioski organizacyjne. Słuszną uwagą
zgłaszaną podczas spotkań okazała się być konieczność protokołowania przebiegu,
tak, by pozostawał ślad po omawianych tematach. Pozwoli to uniknąć niedomówień
dotyczących zgłaszanych tematów oraz pomoże nam usprawnić system odpowiedzi
kierowanych również bezpośrednio
do zgłaszających
dane tematy.
Kolejną sprawą
jest organizowanie
spotkań – z radnymi
(którzy często nie tylko nie odpowiadają
za niektóre ze zgłoszonych problemów,
ale również nie mają
na nie wpływu) oraz
z przedstawicielami
służb mundurowych
i urzędów. Warto dodać, że ostatnie spo- Spotkanie na os. Krowodrza Górka prowadzi przewodniczący Jakub Kosek
tkania odbywały się
już z przedstawicielami policji, straży miejskiej i Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu.
Były one bogate nie tylko w tak zwane narzekanie, ale także w informacje, o których
często nie wiemy lub które otrzymujemy, jako mieszkańcy za późno.
Mimo zaistniałych podczas spotkań problemów technicznych i organizacyjnych,
jestem bardzo zadowolony z ich ogólnego przebiegu. Cały czas wraz z radnymi uczę
się oraz zbieram nowe doświadczenia i już dziś pragnę poinformować, że spotkania
zostaną powtórzone w przyszłym roku, oczywiście z udziałem osób reprezentujących
urzędy i służby mundurowe. Rozważamy również organizację ogólnodzielnicowych
(lub dla większych części dzielnicy) spotkań tematycznych dotyczących np. czystości,
bezpieczeństwa, komunikacji lub innych zgłoszonych przez Państwa tematów.

Razem przeciw graffiti

Wspólna akcja przeciw graffiti to owoc drugiego spotkania Forum Wspólnot Mieszkaniowych, poświęconego tematyce bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
szpecących napisów. Z uwagi na przyszłą skuteczność, nie chcę ujawniać miejsca
i sposobu działania, mogę jednak zdradzić, że w akcję włączy się policja oraz straż
miejska. W przypadku powodzenia akcji, będziemy zachęcać kolejne wspólnoty
i spółdzielnie mieszkaniowe do jej powtórzenia.
Na pewno jednak trzeba stanowczo powiedzieć, że najgorsze są obojętność i zniechęcenie. Dlatego niezależnie od skuteczności akcji, zachęcam Państwa do pomocy
w ujmowaniu pseudografficiarzy, poprzez zgłaszanie policji i straży miejskiej „na
gorąco” przypadków wandalizmu, przekazywanie nagrań z lokalnych monitoringów
oraz szybką wycenę powstałych szkód.
Policja ma 48 godzin na postawienie ujętemu chuliganowi zarzutów, a do tego
niejednokrotnie jest potrzebna szybka wycena szkody. Dlatego wszystkie wspólnoty
i spółdzielnie powinny wyznaczyć osobę, z którą można byłoby się skontaktować,
w celu szybkiego oszacowania zniszczeń. Zachęcam, by dane tych osób zgłaszać do
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Komisariatu III Policji
lub do Rady Dzielnicy IV, która przekaże
je następnie policji.
Kolejne spotkanie forum odbędzie
się jesienią, a tematem będzie czystość
i możliwość przejęcia w utrzymanie od
gminy terenów wokół Państwa bloków.
Już dziś zapraszam
do udziału, szczególnie te zarządy
wspólnot, z którymi
Tematem Forum Wspólnot Mieszkaniowych była walka z nielegalnym graffiti nie mamy kontaktu.

Mieszkańcy zadecydują

Jesteśmy jedną z trzech dzielnic Krakowa, w których testowany jest budżet partycypacyjny. Taki budżet to inaczej budżet obywatelski, w ramach którego mieszkańcy
obszaru nim objętego mogą sami zdecydować, na co przeznaczyć pieniądze ze swoich podatków. Rada naszej dzielnicy przeznaczyła na ten cel 100 tys. zł, a projektem
objęte zostało osiedle Górka Narodowa.
W ramach budżetu partycypacyjnego odbyły się już trzy spotkania. Miały one na
celu poinformowanie o idei takiego budżetu, dokonanie analizy i wyłonienie problemów, wraz z podziałem na możliwe i niemożliwe do rozwiązania w ramach budżetu
dzielnicy oraz wyłonienie projektów i ich wycena.
Projekt budżetu partycypacyjnego „Dzielnice się liczą!” jest realizowany z inicjatywy
i przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska przy współudziale Rady Dzielnicy IV.
W dniu pisania artykułu trwa właśnie
zgłaszanie przez
mieszkańców projektów, które chcieliby zrealizować w ramach przeznaczonej
przez radę kwoty.
Ten swoisty eksperyment ma również
wymiar edukacyjny, pozwala mieszkańcom zapoznać
się z problemami,
z jakimi trzeba się
borykać, wydając
publiczne pieniądze,
Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu budżetu partycypacyjnego z odpowiedzialno„Dzielnice się liczą!” ścią z tym związaną,
ale również czasem zaskakującymi przeciwnościami losu. Dodatkowo mamy możliwość większego wpływu na swoje najbliższe otoczenie.
Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy efektów spotkań i problemów, które
wskażą mieszkańcy, jak również, a może przede wszystkim pomysłów na ich
rozwiązanie.
Na ostatnim (wrześniowym) spotkaniu, w ramach projektu zostanie przeprowadzone
głosowanie mieszkańców wyłaniające projekty do realizacji.
Już dziś serdecznie zapraszam. Jednocześnie pragnę podziękować mocno zaangażowanej przy pracach nad projektem radnej – Pani Małgorzacie Palimące.

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Najbliższe sesje Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały:
9 lipca, 27 sierpnia, 17 września (wtorki), godz. 18.00
Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3

DYŻURY RADNYCH MIASTA
w siedzibie RADY DZIELNICY

Janusz Chwajoł
18 lipca, 22 sierpnia, 19 września
czwartki, w godz. 18.00-19.00
Teodozja Maliszewska
12 lipca, 26 lipca,
9 sierpnia, 23 sierpnia,
13 września, 27 września
piątki, w godz. 16.00-17.00
Paweł Ścigalski
18 lipca, 12 września
czwartki, w godz. 18.00-19.00

DYŻURY
STRAŻY MIEJSKIEJ

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

Zgłoś uwagi do studium
Wyłożono do publicznego wglądu
projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa.
Projekt (część tekstowa, część graficzna i prognoza oddziaływania na
środowisko) jest dostępny na stronie
www.bip.krakow.pl oraz w poniższych
lokalizacjach, do 29 lipca 2013 r.:
• ul. Grunwaldzka 8, pok. 17 (wejście
od ul. Zaleskiego) – dla Dzielnic I-III;
• ul. Wielopole 17a, sala konferencyjna – dla Dzielnic od IV-VII;
• Rynek Podgórski 1, sala obrad im.
Maryewskiego – dla Dzielnic VIII-XIII;
• os. Zgody 2, sala konferencyjna –
dla Dzielnic XIV-XVIII;
poniedziałki, środy w godz. 12-18,
wtorki, czwartki, piątki w godz. 8-15.
Do składania uwag dotyczących
projektu zmiany Studium można
wykorzystać formularz zamieszczony
na stronie www.bip.krakow.pl. Termin
składania uwag – 19 sierpnia 2013 r.
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XXXIII SESJA
5 marca, podczas XXXIII sesji radni podjęli 18 uchwał.
I Przyjęto
• Zamieniono zakres rzeczowy zadania powierzonego w 2013 r. z zakresu
modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej następująco:
– Katolickie Stowarzyszenie Kultury i Sportu w Toniach – zakup wyposażenia sportowego – 10 000 zł.
• Dokonano korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok
w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia, w ramach
przyznanych środków w kwocie 455 310 zł. Ustalono, by podczas remontów używać wyłącznie krawężników z granitu oraz kostki brukowej. Pozostałości z frezowania nawierzchni należy wykorzystywać do uzupełnienia
dziur i kolein na drogach szutrowych: ul. Stelmachów, ul. Słowicza, ul.
Podkowińskiego, ul. Meiera, ul. Potockiego, ul. Gaik (pobocze), ul. Górka
Narodowa, ul. Jazowa oraz ul. Mączna. [ponieważ podczas kolejnej sesji
uchwała została skorygowana, na stronie 7 prezentujemy wersję aktualną,
z sesji XXXVII]
• W ramach zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 r.
1. Zrezygnowano z zadania:
– doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha (uchw. 423)
– 5 000 zł
Zwolnione środki przeznaczając na zadanie:
– projekt ogródka jordanowskiego przy ul. Kaczorówka – 5 000 zł.
2. Rezerwę celową przeznaczono na zadania:
– Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki:
a/ mikołajki dla dzieci – 4 000 zł,
b/ warsztaty cyrkowe dla dzieci – 1 000 zł.
3. Zmieniono zakres rzeczowy zadania:
– straż miejska – zakup dwóch skuterów (uchw. 375) – 5 000 zł, na
zadanie:
– straż miejska – zakup umundurowania specjalnego dla strażników
w patrolach rowerowych – 5 000 zł.
4. Środki przeznaczone na zadanie pn. „Dofinansowanie konkursów
w placówkach oświatowych” (uchw. 316), w kwocie 5 000 zł rozdzielono
na zadania:
a/ Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 – „Bliżej Świata” – 2 000 zł,
b/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – „Na wiosnę” – 500 zł,
c/ Szkoła Podstawowa nr 21:
– „Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego” – 500 zł,
– „Dzieci z Różnych Stron Świata” – 400 zł,
d/ Szkoła Podstawowa nr 119 – Międzyszkolny konkurs ekologiczny
„Bliżej dziecka” – 1 200 zł,
e/ Przedszkole nr 83 – Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ratujmy
przyrodę” – 400 zł.
• Ustalono listę rankingową zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic
w 2013 r. (kwota 844 470 zł). [ponieważ podczas kolejnej sesji uchwała została skorygowana, na stronie 7 prezentujemy wersję aktualną, z sesji XXXVII]
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2012-2013 następujących zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:
– 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 granicy działek nr 691 i 690

2/2013

do działki nr 941, z uwzględnieniem działki 833/2 (teren PKP) i dalej do
ul. Radzikowskiego 47 b (jednostka realizująca: ZIKiT), 2012 – wykonanie
projektu (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).
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na
lata 2013-2014 następujących zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:
– modernizacja ul. Różyckiego (jednostka realizująca: ZIKiT), 2013 –
wykonanie projektu (35 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy
i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem), 2014 – kontynuacja
opracowania projektu wraz z realizacją (300 000 zł – zadanie powierzone
z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem),
– wykonanie i realizacja projektu modernizacji ul. Narutowicza na odcinku
od ul. Mackiewicza do ul. Bałtyckiej (jednostka realizująca: ZIKiT), 2013
– wykonanie projektu (20 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy
i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem), 2014 – kontynuacja
opracowania projektu wraz z realizacją (200 000 zł zadanie powierzone
z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem),
– budowa lampy na ul. Siemaszki przy chodniku doprowadzającym do
bloków nr 54, 54a, 46 (jednostka realizująca: ZIKiT), 2013 – projekt
budowy lampy (4 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy
i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem), 2014 – realizacja
(10 000 zł –zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic
gminnych wraz z oświetleniem)
• O zachowanie w planowanym Studium Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krakowa terenu zielonego na obszarze ogródków
działkowych przy ul. Makowskiego 1.
• O wyznaczenie psiego wybiegu na terenach zielonych znajdujących się na
południe od ulicy Opolskiej, na wysokości skrzyżowania z ul. Mackiewicza.
• O zmiany w komunikacji miejskiej:
1. dodatkowe kursy autobusu linii 130 lub skierowanie do obsługi linii
autobusów przegubowych,
2. na Prądniku Białym-Zachód dokonanie zmian skutkujących poprawą
komunikacji miejskiej, zapewniając lepszy dojazd do centrum oraz
w okolice Cmentarza Rakowickiego,
3. zmianę trasy autobusu linii 537 umożliwiającą zatrzymanie autobusu
na przystanku przy skrzyżowaniu ul. Siewna/Kuźnicy Kołłątajowskiej
poprzez wykorzystanie ronda na skrzyżowaniu ulic Siewnej i Mackiewicza
oraz wydłużenie kursowania i zmianę częstotliwości autobusu linii 537
w godzinach szczytu,
4. zamianę przystanku autobusu linii 503 „Siewna – wiadukt” na przystanek „ul. Mackiewicza”,
5. dokonanie zmian w komunikacji zapewniających lepszy dojazd na
terenie Górka Narodowa –Wschód – ul. Felińskiego poprzez tzw.Tele-Bus.
• O zlecenie zadań powierzonych z zakresu remontu dróg, chodników
i oświetlenia na terenie Dzielnicy IV firmie, która wygrała przetarg na roboty
utrzymaniowe w 2013 r.
• O naliczanie opłat za wywóz śmieci w zależności od liczby mieszkańców,
jednocześnie negatywnie opiniując naliczanie opłat uzależnione od metrażu.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej (do kwoty wskazanej
w WPF i WPI).
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych położonych przy
ul. Krowoderskich Zuchów, Stanisława Lentza oraz Marii Jaremy.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz
z infrastrukturą techniczną i wjazdem przy ul. Bolesława Czerwieńskiego”.
Decyzję uzasadniono niewydolną infrastrukturą drogową ul. Czerwieńskiego,
parametrami i linią zabudowy niezgodną z zabudową istniejącą oraz brakiem
miejsc parkingowych.
• Zbycie nieruchomości nr 59/2 i 91, położonej w obrębie 43, jednostka
ewidencyjna Krowodrza, ponieważ na nieruchomości istnieje ogródek jordanowski, z którego korzystają mieszkańcy.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Gnieźnieńskiej”.
W uzasadnieniu wskazano niewydolną infrastrukturę drogową, brak miejsc
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parkingowych naziemnych, nadmierne obciążenie, a także brak zachowania
parametrów i linii zabudowy.
Przedstawicielka Stowarzyszenia „Pracownia Obywatelska” przedstawiła
zasady funkcjonowania projektu „Dzielnice się liczą” jako projektu pilotażowego oraz poinformowała o założeniach i możliwości współpracy w ramach
tzw. budżetu partycypacyjnego.
Przewodniczący Jakub Kosek odczytał informację na temat budowy przejścia
na ul. Banacha oraz poinformował o zmianie godziny rozpoczęcia obrad sesji
z 17.00 na 18.00.

XXXIV SESJA
26 marca, w czasie XXXIV sesji, radni podjęli 13 uchwał.
I Przyjęto
• Przystąpiono do udziału w pilotażu budżetu par tycypacyjnego pn.
„Dzielnice się liczą!”, zainicjowanym przez Stowarzyszenie Pracownia
Obywatelska oraz Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych. Radni zadeklarowali przeznaczenie na cel budżetu partycypacyjnego kwoty 100 000 zł
w ramach zadań priorytetowych w 2014 r.
• Rozdzielono środki w kwocie 533 300 zł przyznane na zadania powierzone z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów w 2013 r. [ramka poniżej]

Zadania powierzone z zakresu prac remontowych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów w 2013 r. (533 300 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
– modernizacja stolarki okiennej i przeszkleń pod kątem oszczędności
energii – 50 000 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 21, Batalionu „Skała” AK 12
– modernizacja dachu nad salą gimnastyczną i modernizacja podłóg – 44 000 zł
– malowanie sal lekcyjnych – 10 000 zł
4. Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 3
– modernizacja sali gimnastycznej wraz z instalacją elektryczną i oświetleniem – 11 000 zł
– modernizacja 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
– przebudowa 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, 72b
– wymiana instalacji kanalizacyjnej i remont sanitariatów – 18 900 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
– przebudowa ogrodzenia – 30 000 zł
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul.Chełmońskiego 24
– modernizacja instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych – 46 300 zł
15. Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5
– dofinansowanie wymiany windy – 3 100 zł
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• Dokonano korekty środków przyznanych uchwałą nr 316/XXIII/2012 na
zadania priorytetowe w 2013 r. następująco:
1. Zmieniono zakres rzeczowy zadania: Dom Pomocy Społecznej,
ul. Kluzeka 6
– dofinansowanie imprez integracyjnych (wigilia, Wielkanoc) – 2 500 zł
na zadanie:
– dofinansowanie imprez integracyjnych – 2 500 zł.
• Środki w kwocie 50 000 zł przyznane w 2013 r. dla Dzielnicy IV jako nagroda
za zajęcie II miejsca w konkursie „Płać podatki w Krakowie” rozdziela się na:
1. Dni Dzielnicy IV – 5 000 zł
2. Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha – 45 000 zł.
II Wnioskowano
• O wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Stanisławskiego, Ehrenberga, Wodzinowskiego, Nałkowskiego w następujący sposób:
– ul. Stanisławskiego: od ul. Chełmońskiego do Radzikowskiego,
– ul. Ehrenberega: od ul. Chełmońskiego do Radzikowskiego,
– ul. Wodzinowskiego: od ul. Radzikowskiego do Chełmońskiego,
– ul. Nałkowskiego od ul. Radzikowskiego do Chełmońskiego.
• O zmiany w komunikacji miejskiej
1. Zwiększenie częstotliwości autobusu linii 168 (co najmniej 20 minut)
2. Zwiększenie częstotliwości autobusu linii 118.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ulicy Słotnej, przy jednoczesnym wprowadzeniu ograniczenia tonażu do 2,5 t oraz ograniczenia prędkości
do 30 km/h do czasu przebudowy tej drogi.
• Poparto starania o budowę kładek dla pieszych z windami przy ul. Opolskiej,
jednocześnie wskazując konieczność budowy dodatkowej kładki nad torami
przy ul. Conrada. Kładka umożliwi połączenie nowych osiedli z os. Azory,
umożliwiając bezpieczne przejście
• Do nagrody „Bezpieczny Kraków” radni wskazali Panią Asp. Barbarę Morawiec – specjalistę do spraw nieletnich w Komisariacie Policji III.
• Projekt dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Glogera”.
• Zmianę organizacji ruchu na ul. Żmujdzkiej (sięgacz) poprzez ustawienie
znaku D-52 (uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Żmujdzkiej). Radni
wskazali, że zmianę winna poprzedzić wizja lokalna, w celu dokładnego
usytuowania znaku.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Radni oprotestowali budowię oczyszczalni ścieków w miejscowości
Giebułtów, Gmina Wielka Wieś, z uwagi na pogłębianie się niekorzystnego
oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w szczególności mieszkańców
Dzielnicy IV mieszkających wzdłuż potoku Sudół.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz z przebudową
wjazdu przy ul.Siewnej”. Zdaniem radnych, infrastruktura drogowa w rejonie
inwestycji jest niewydolna, a sama inwestycja zaburza ład architektoniczny.
W ramach spraw bieżących przewodniczący Jakub Kosek poinformował
radnych o spotkaniach z mieszkańcami.

XXXV SESJA
16 kwietnia w trakcie XXXV sesji rady dzielnicy, radni podjęli 6 uchwał.
I Przyjęto
• Zmianę zakresu rzeczowego zadania z zakresu prac remontowych żłobków
w 2013 r. następująco:
1. Żłobek nr 24 – dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – 13 500 zł.
• Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy
IV Prądnik Biały za 2012 rok.
II Wnioskowano
• O skierowanie autobusu linii 144 lub 194 tak, aby jeden z autobusów za
wiaduktem na Azorach skręcał w lewo, w ul. Radzikowskiego, następnie
jechał ul. Weissa, Różyckiego, na ul. Makowskiego i dalej po trasie.
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na
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lata 2013–2014 następujących zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:
– modernizacja ul. Różyckiego 9 (jednostka realizująca: ZIKiT), 2013 –
wykonanie projektu (35 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy
i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem), 2014 – kontynuacja
opracowania projektu wraz z realizacją (300 000 zł – zadanie powierzone
z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem),
– wykonanie i realizacja projektu modernizacji ul. Narutowicza na odcinku
od ul. Mackiewicza do ul. Bałtyckiej (jednostka realizująca: ZIKiT), 2013
– wykonanie projektu (20 000 zł zadanie powierzone z zakresu budowy
i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem), 2014 – kontynuacja
opracowania projektu wraz z realizacją (200 000 zł – zadanie powierzone
z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem),
– budowa lampy na ul. Siemaszki przy chodniku prowadzącym do bloków
nr 54, 54a, 46 (jednostka realizująca: ZIKiT), 2013 – budowa lampy – projekt
(4 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem), 2014 – realizacja (10 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem).
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na
lata 2014–2015 następujących zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:
– bieżące utrzymanie toalet typu Toi Toi w Parku Krowoderskim (jednostka realizująca: ZIKiT), 2014 – 6 000 zł – zadanie powierzone z zakresu
tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą
architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw,
2015 – 6 000 zł (ta sama pula środków).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych położonych przy
ul. Stanisława Lentza i ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.
W ramach pytań do służb mundurowych radni: Marek Jagocki, Andrzej
Koluch, Tomasz Regulski, Ireneusz Lisiak, Teodozja Maliszewska i Stefan
Figiel poprosili o interwencje w sprawie: kradzieży samochodu, telefonu
komórkowego, nieprzestrzegania ograniczenia tonażu na ul. Ojcowskiej oraz
śmieci, bałaganu i brudu na ul. Bobrzeckiej i ul. Siemaszki. Ponadto mówili
o problemie przekraczania prędkości przy ul. Gaik, a także zaśmieconym
terenie przy pl. Imbramowskim oraz wzdłuż rzeki Białuchy.
Następnie radni dyskutowali nad lokalizacją placu zabaw – tzw. smoczego skweru. Przewodniczący Jakub Kosek oddał głos projektantce, która
przedstawiła dwa warianty lokalizacji (ogródek jordanowski i teren zielony).
W dyskusji udział wzięli: Małgorzata Wyrwińska-Cieślak, Andrzej Koluch,
Jakub Kosek, Marek Jagocki, Stefan Figiel, Ireneusz Lisiak, Teodozja
Maliszewska oraz mieszkańcy. Większość radnych opowiedziała się za
pierwszym wariantem.
Jakub Kosek poinformował o spotkaniu, które odbyło się w sprawie projektu unijnego USER, w którym znalazło się zadanie rewitalizacji os. Azory,
a także o spotkaniu na temat budżetu partycypacyjnego. Przekazał również
informacje o piśmie z MPO dotyczącym zmiany lokalizacji pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Zdrowej i Żabiniec. W dyskusji uczestniczyli: Grażyna Zamorska, Andrzej Koluch oraz Jakub Kosek.

XXXVI SESJA
W czasie XXXVI sesji Rady Dzielnicy IV, która odbyła się 14 maja, podjęto
6 uchwał.
I Przyjęto
• Przeniesiono środki w planie finansowym wydatków Dzielnicy Prądnik
Biały na 2013 następująco: zdejmuje się z § 4300 – 2 000 zł i przenosi na
§ 4210 – 2 000 zł.
• Dokonano korekty uchwały nr 377/XXVI/2012, w sprawie rozdziału środków
na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów następująco: Szkoła Podstawowa nr 21,
ul. Batalionu „Skała” AK 12, z zadania: malowanie sal lekcyjnych (10 000 zł),
na zadanie: remont pracowni komputerowej – instalacja elektryczna i sieciowa (10 000 zł).
• Skorygowano listę rankingową zadań powierzonych w 2013 r. w ramach
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. [ponieważ podczas kolejnej sesji uchwała została skorygowana, na stronie 7 prezentujemy
wersję aktualną, z sesji XXXVII]
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• Ustalono listę rankingową zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 r. (94 350 zł). [ponieważ podczas kolejnej sesji uchwała
została skorygowana, wersję aktualną, z sesji XXXVII prezentujemy na dole
strony]
II Zaopiniowano pozytywnie
• Ustanowienie prawa trwałego zarządu na stanowiącej własność Gminy Kraków nieruchomości, na rzecz Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową przy ul. Radzikowskiego 16”.
Obecni na sesji mieszkańcy dzielnicy poruszyli sprawę wzmożonego ruchu
i bezpieczeństwa przy ul. Pachońskiego. Przejeżdżające samochody powodują
zniszczenie i tak zrujnowanej nawierzchni, ponadto kilkutonowe pojazdy generują uciążliwy dla mieszkańców hałas, również w godzinach nocnych. Stan
nawierzchni tej ulicy jest bardzo zły. Dlatego mieszkańcy zwrócili się z prośbą
o pomoc i interwencję w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu
oraz Radzie Miasta Krakowa.W dyskusji udział wzięli Jakub Kosek i Teodozja
Maliszewska, która zamierza złożyć w tej sprawie interpelację na sesji rady miasta. Ponadto mieszkanka os. Żabiniec zgłosiła potrzebę remontu ul. Żabiniec.
Przewodniczący Jakub Kosek poinformował radnych o szkoleniu w sprawie
projektu USER dotyczącego rewitalizacji os. Azory.

XXXVII SESJA
23 maja, w czasie XXXVII, nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy IV, podjęto
3 uchwały.
I Przyjęto
• Skorygowano listę rankingową zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie
prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia (455 310 zł). [ramka obok]
• Skorygowano listę rankingową zadań powierzonych w 2013 r. w ramach
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem (844 470 zł).
[ramka obok]
• Ustalono listę rankingową zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok (94 350 zł). [ramka poniżej]
W ramach spraw bieżących przewodniczący poinformował radnych o budżecie partycypacyjnym i spotkaniu Wspólnot Mieszkaniowych, zaplanowanym
na 10 czerwca. Radni dyskutowali również o organizacji turnieju sportowego
w czasie Dni Dzielnicy. Zadecydowano, by zawody odbywały się na stadionie
LKS Tonianka, zamiast na stadionie Clepardii.

JD

Lista rankingowa zadań z zakresu problematyki
osób niepełnosprawnych na 2013 rok (94 350 zł)
1. Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21
a) dofinansowanie zakupu sprzętu w ogrodzie dla dzieci niepełnosprawnych – 30 000 zł
b) terapia dla dzieci niepełnosprawnych – 1 200 zł
2. Modernizacja i dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych wg wskazań Dzielnicy IV – 63 150 zł
a) dostosowanie krawężników dla osób niepełnosprawnych w dwóch
miejscach przy ul. Siemaszki 41
b) dostosowanie schodów do potrzeb osób niepełnosprawnych na wprost
budynku przy ul. Siewnej 23
c) ul. Rusznikarska – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
fragmentu chodnika łączącego alejkę spacerową od strony ul. Wybickiego
z ul. Rusznikarską
d) ustawienie słupków wytyczających i zabezpieczających przejście dla
osób z problemami ruchowymi przy ul. Makowskiego, na wysokości
pawilonu handlowego Awiteks i Kampol. Miejsce to wykorzystywane
jest do parkowania, co uniemożliwia przejazd wózkiem inwalidzkim do
przystanku autobusowego, sklepów osiedlowych i przejścia dla pieszych
e) obniżenie krawężnika na pętli autobusowej przy ul. Weissa

2/2013
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Lista rankingowa zadań powierzonych w 2013 r., w ramach budowy
i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem (844 470 zł)

Listy

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 od granicy działek nr 691
i 690 do działki nr 941, z uwzględnieniem działki 833/2 (teren PKP) i dalej
do Radzikowskiego 47b – realizacja – 350 000 zł (zgodnie z uchwałą wnioskującą do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa)
3. Budowa przejść dla pieszych wg wskazań Dzielnicy IV:
a/ ul.Krowoderskich Zuchów – montaż progów autobusowych,
b/ montaż słupków przy ul. Fieldorfa „Nila”,
c/ modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Wybickiego, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,
d/ ul.Siemaszki – montaż progów zwalniajacych,
e/ przejście dla pieszych przez ul. Białoprądnicką przy ul. Pleszowskiej,
f/ montaż luster przy ul. Jaremy 14 oraz ul. Murarskiej/Chełmońskiego,
g/ przejście dla pieszych na ul. Meiera na Meiera Boczną oraz montaż
progów zwalniających,
h / progi zwalniające przy ul. Bałtyckiej/Bursztynowej.
i/ wyznaczenie przejścia dla pieszych na al. 29 Listopada, na wysokości
ul. Banacha – 50 000
4. Utworzenie utwardzonych placów manewrowych:
a/ ul. Gdyńska,
b/ ul. Czerwieńskiego,
c/ ul. Natansona,
d/ ul. Palacha,
e/ os. Krowodrza Górka,
f/ ul. Zdrowa
5. Wykonanie projektu modernizacji ul. Siewnej, od ul. Jabłonnej do al. 29 Listopada – 50 000 zł
6. Montaż kloszy na istniejących słupach:
– ul. Okrężna – 1 szt,
– ul. Dziewanny/Na Polach – 1 szt,
– ul. Stelmachów – 3 szt,
– ul. Łokietka – 3 szt
7. Projekt budowy lampy na ul. Siemaszki, przy chodniku doprowadzającym
do bloków nr 54, 54a, 46 – 4 000 zł

Chodnik tylko na papierze…

Lista rankingowa zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie
prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia (455 310 zł)
1. Ul. Rusznikarska – etap I – nakładka asfaltowa oraz bezpiecznik do
parkowania
2. Ul. Siemaszki (boczna) – przy bloku 27 – wymiana nakładki asfaltowej
bez zatoki manewrowej
3. Ul. Na Zielonki – maksymalnie do ul. Zefirowej – wymiana nakładki
asfaltowej – 120 000 zł
4. Ul. Podkowińskiego – remont nawierzchni
5. Ul. Rusznikarska – II etap – nakładka asfaltowa pełną szerokością oraz
nakładka parkingu
6. Ul. Łokietka – remont odcinka od ul. Makowskiego do ul. Batalionu
„Skała” AK
7. Ul. Nad Sudołem – remont nawierzchni – etap drugi, od bloku nr 10 do
końca
8. Ul. Opolska (stara) – częściowy remont nakładki asfaltowej
9. Ul. Chełmońskiego – remont chodnika od ul. Słotnej do ul. Ojcowskiej
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 przy ul.
Krowoderskich Zuchów 17
12. Ul. Rydla/Radzikowskiego – remont chodnika wraz z wyznaczeniem
przejścia dla pieszych.

Z ogromną przyjemnością zabrałem się do lektury wiosennego
numeru „Gazety Lokalnej”. Na drugiej stronie od razu rzuciło
mi się w oczy zdjęcie znanego fragmentu ulicy z wymownym
podpisem – „Fragment ul. Radzikowskiego bez chodnika”.
Gdy przeniosłem wzrok na tytuł „Chodnikowe kuriozum”, wręcz
uradowałem się, że pojawia się wreszcie temat, o którym myślę
od dawna. Z każdym kolejnym akapitem jednak spontaniczną
radość i zaciekawienie co do treści artykułu wypierały złość
i oburzenie. Nie na autora rzecz jasna – Pana Jakuba Koska, przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IV, ale na opisane przez
niego przeszkody, m. in. w postaci niekompetencji „niektórych
pracowników ZIKiT” (cyt. za autorem). Opisanych przez Przewodniczącego zaniedbań dotyczących budowy chodnika oraz
sposobu i tempa pracy ZIKiT doświadczyłem sam, choć chodnik,
o który walczę „powstaje” od 2007 roku i ma być zlokalizowany
na tzw. ul. Nowosłowiczej, drodze wewnętrznej, wzdłuż bloków
przy ul. Radzikowskiego 104, 106, aż do zabudowy 100 C-G.
Inwestor chodnika – firma ATAL S.A. nie kwapi się z jego
budową, piętrzy problemy, zawiera kolejne aneksy do umów,
a okoliczni mieszkańcy wciąż przeciskają się między samochodami lub wydeptują kolejne ścieżki. Z pozyskanych informacji
wnioskuję, że ZIKiT nie walczy o nas skutecznie, gdyż pokornie
czeka, aż podyktowany zapisami umowy chodnik zrealizuje
w końcu inwestor. Ten zaś, po interwencjach mieszkańców,
kolejnymi aneksami zobowiązany zostaje przez ZIKiT do wydania zrealizowanej inwestycji drogowej najpierw w terminie nie
później niż do dnia 31 maja 2013 roku, a ostatnio do 15 września
2013. Niby nieodległe terminy, sprawy oczywiste, ale obawy
mieszkańców narastają. Otwartym zatem pozostaje pytanie,
jak długo trzeba czekać na chodnik, do wybudowania którego
zobowiązany został ATAL S.A., otrzymując warunki zabudowy?
Póki co, nie mogąc doczekać się na chodnik, mieszkańcy bloków przy ul. Radzikowskiego 100 C-G postanowili wziąć sprawę
w swoje ręce i zbierają podpisy pod petycją z żądaniem budowy.
Zebrane głosy przekazane zostaną do Prezydenta Miasta Krakowa. Może autorytet władz miasta pomoże nam rozwiązać tak
ważny dla nas lokalny problem.
Na koniec gratuluję Panu Przewodniczącemu Jakubowi
Koskowi podjęcia tematu trudnego i pilnego, a mianowicie
problemu budowy brakującej części chodnika na odcinku od
ul. Fiszera do wiaduktu przy ul. Radzikowskiego. Na tę inwestycję
faktycznie czekają całe Azory.
Mieszkaniec os. Azory
(na prośbę autora nie publikujemy nazwiska)
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Nie tylko
smocze wybryki
W niedzielę, 9 czerwca w Dworku Białoprądnickim mieszkańcy dzielnicy razem ze swoimi pociechami uczestniczyli
w pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Imprezę zorganizowano w ramach Dni Dzielnicy IV, pod hasłem „Bawimy
się ze Smokiem Pomponem i Rodziną Fisiów” – bohaterami
książeczek dla najmłodszych wydawnictwa Znak Emotikon.
Smok Pompon był bez wątpienia gospodarzem pikniku, od
progu witał małych gości i zachęcał ich do wspólnej zabawy.
Natomiast w sali teatralnej można było posłuchać opowieści
o przygodach bohatera pikniku. Był także ogródek zabaw malucha, a w nim malowanki, huśtawki, drabinki i mini golf.
Starsze dzieci otrzymywały specjalną smoczą kartę konkursową, na której zbierały pieczątki, uczestnicząc w sztafecie zabaw
(m.in. sprytny smoczy skok i smocze wybryki), w której nagrodami były książki. Spotkały się także z autorką przygód wesołego
smoka – Joanną Olech. Atrakcji było zresztą mnóstwo – warsztaty plastyczne, kuglarskie, muzyczna parada białoprądnicka
dookoła Dworku z zespołem bębniarskim Wataha, malowanie
twarzy… Do tego cieszące się ogromnym zainteresowaniem
– dmuchana zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, trampolina
i stoisko Parku Wodnego. Największe kolejki ustawiały się do
„Strażackiej Krainy” przygotowanej przez OSP Tomaszowice,
gdzie można było spróbować swoich sił w gaszeniu pożaru
„na niby”, za to w prawdziwym kasku, mundurze i przy użyciu
prawdziwej sikawki.
Jak zwykle nie brakowało punktów programu przygotowanych
przez służby mundurowe z Dzielnicy IV. Można było obejrzeć
pokaz technik interwencyjnych straży miejskiej. Straż pożarna
zaprezentowała swoje pojazdy, zorganizowała także tradycyjny
już konkurs ustawiania piramidy ze skrzynek, na którą uczestnik,
z asekuracją strażaków musiał w trakcie ustawiania wejść. Policjanci udostępnili dla dzieci motocykle i radiowozy, każdy więc
mógł się poczuć jak w prawdziwym patrolu, były też konkursy
wiedzy o zasadach bezpieczeństwa.
Część artystyczną prowadziła Jolanta Kogut z Dworku Białoprądnickiego. Na scenie zaprezentowały się dzieci z Przedszkola
nr 175, które zdobyło I miejsce w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Przedszkoli Dzielnicy IV oraz orkiestra garnizonowa. W
czasie pikniku rozstrzygnięto także VII Konkurs Fotograficzny
„Portret Dzielnicy”. W siódmej edycji należało zgłosić prace nawiązujące tematycznie do tegorocznego hasła konkursowego:
„W parku, na placu zabaw”.
Gościem imprezy była posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec
oraz przedstawiciele Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider,
przewodniczący, a także radny Janusz Chwajoł.
Pracownia Obywatelska, organizacja pozarządowa koordynująca wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych projekt
konsultacji społecznych „Dzielnice się liczą!”, realizowany m.in.

Joanna Olech – autorka książek o Smoku Pomponie

DNI DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2 0 1 3
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na terenie Dzielnicy IV, przygotowała „Strzelnicę obywatelską”.
Każdy uczestnik pikniku, niezależnie od wieku, mógł, wrzucając piłeczkę do odpowiedniego pojemnika, zagłosować, czyli
symbolicznie przekazać środki na rozwiązanie konkretnego
problemu Dzielnicy IV. Do wyboru miał: brak ogródków jordanowskich, brak ścieżek rowerowych, dziurawe chodniki i drogi,
brak koszy na śmieci i dzikie wysypiska. Okazało się, że mieszkańcy najwięcej pieniędzy przekazaliby, na miejscu radnych
na remonty chodników i infrastruktury drogowej. Można było
również zgłosić radzie dzielnicy swój pomysł na rozwiązanie
wybranego problemu, ułożyć puzzle z mapy dzielnic Krakowa
i uczestniczyć w quizach dotyczących pracy samorządu. Fundacja Pro Vitalis, działająca na rzecz ochrony zdrowia mamy
i dziecka oraz Szpital Ujastek przygotowały stanowisko, na
którym rodzice i dziadkowie, kiedy ich pociechy oddawały się
zabawie, mogli zmierzyć ciśnienie i skorzystać z porad prawnych i psychologicznych.
Na zakończenie pikniku Mila Morena z towarzyszącym jej
zespołem muzyków porwała publiczność latynoamerykańskimi
rytmami salsy, rumby i cza-czy.

JD

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Przedszkolne talenty

W parku, na placu zabaw

5 i 6 czerwca, podczas tegorocznej edycji Dni Dzielnicy IV,
w sali teatralnej Dworku Białoprądnickiego odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkoli Dzielnicy IV, zorganizowany przez Radę Dzielnicy IV Prądnik Biały.

5 czerwca rozstrzygnięto VII Konkurs Fotograficzny „Portret
Dzielnicy”. W ubiegłym roku motywem przewodnim była
białoprądnicka architektura, w tegorocznej edycji należało
zaprezentować zdjęcia zrobione w parku albo na placu zabaw.

Swoje programy zaprezentowały dzieci z dziesięciu przedszkoli – wystąpiło 228 przedszkolaków. Każdy mały artysta został
nagrodzony czekoladą. Forma artystyczna była różna – taniec,
piosenki, inscenizacje teatralne.
Jurorzy – Joanna Sadowy, Mieczysław Dzierżak, Hermina
Bulka i Beata Bryniarska – radni Dzielnicy IV oraz Aleksandra
Firlet, Jan Gajoch, Halina Kita i Marian Sadowy, po obejrzeniu
wszystkich przedstawień przyznali nagrody. I miejsce zajęło
Przedszkole nr 175, II miejsce – Przedszkole nr 165, a III miejsce,
ex aequo – Przedszkole nr 118 oraz Przedszkole nr 83. Nagrody
specjalne otrzymali: Mateusz Wais z Przedszkola nr 175 i Mateusz Kępka z Przedszkola nr 118.

Jury, Mariusz Bembenek – przewodniczący, fotografik
i radny Dzielnicy IV oraz Klaudia Krupa – plastyk i Wojciech
Prażuch – fotografik z Dworku Białoprądnickiego, przyznało
nagrody (książki i sprzęt elektroniczny). I miejsce zajął Wojciech
Barczewski, za zdjęcie pt. „I w dół!”, II nagrodę otrzymał Piotr
Zgodziński, za cykl fotografii pt. „Nie przegapcie jesieni”, a III
– Jan Ulicki, za zdjęcie pt. „Polska złota jesień”. Wyróżniono
także Krystynę Irlik-Kruszyńską, za pracę „Sikorka modraszka”.

Dzieci z Przedszkola nr 175 fot. MARIUSZ BEMBENEK
Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się w niedzielę
9 czerwca, podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
w Dworku Białoprądnickim. Dzieci z Przedszkola nr 175 zaprezentowały przed licznie zgromadzoną publicznością nagrodzony
program. Serdecznie dziękujemy małym artystom i ich opiekunom za tak wspaniałe występy.

JS

Od lewej: Krystyna Irlik-Kruszyńska, przewodniczący Rady Dzielnicy IV
Jakub Kosek, posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec z córką Orianą, Wojciech
Barczewski, Jan Ulicki, Piotr Zgodziński, przewodniczący Rady Miasta
Krakowa Bogusław Kośmider, radny Janusz Chwajoł, przewodniczący jury
konkursowego Mariusz Bembenek fot. JOANNA DOLNA
Nagrody i dyplomy zostały uroczyście wręczone przez
przewodniczącego Rady Dzielnicy IV Jakuba Koska 9 czerwca,
podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Dworku
Białoprądnickim, w ramach Dni Dzielnicy. Nagrodzone zdjęcia
zamieścimy w jesiennym numerze „Gazety Lokalnej”.

DNI DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2 0 1 3
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Festyn w szkole
przy Chełmońskiego
W piątek 14 czerwca, na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 odbył się Festyn Azorski, stanowiący – podobnie
jak organizowany w minionych latach Maraton Azorski – jeden
z głównych punktów programu Dni Dzielnicy IV.
Imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in. posłanka na Sejm
RP Katarzyna Matusik-Lipiec, przewodniczący Rady Dzielnicy IV
Jakub Kosek, członkowie Zarządu Dzielnicy IV – Joanna Sadowy i Mariusz Bembenek oraz radni Beata Bryniarska, Joanna
Kowacka-Kraj i Mieczysław Dzierżak.
Słoneczna pogoda, jak również moc atrakcji przygotowanych
przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 14 oraz XIV Liceum
Ogólnokształcącego sprawiły, że na imprezie przy ul. Chełmońskiego 24 stawiła się nie tylko szkolna młodzież. Pojawiła
się nader liczna grupa rodziców z dziećmi, a także seniorów.
Zaproszenie na Festyn przyjęli ponadto podopieczni Świetlicy
Socjoterapeutycznej TPD „Chatka Puchatka”.
Niezmiennym powodzeniem wśród maluchów cieszyły się
zjeżdżalnia, bungee-run oraz trampolina, przed którymi ustawiały
się tasiemcowe kolejki. Na umieszczonych wzdłuż płyty boiska
szkolnego stanowiskach, młodsi i (nieco) starsi uczestnicy
festynu mogli liczyć i na świetną zabawę, i na możliwość zgłębiania tajników różnych dziedzin wiedzy. Gospodarze imprezy
zaproponowali swoim gościom m.in. spotkanie z kulturą (w tym
– kulinarną) krajów europejskich, zmierzenie się z gramatyką
języka polskiego na wesoło, zabawy matematyczne i logiczne.
Były także warsztaty origami, pokaz chemiczny, quiz geograficzny, kącik plastyczny, zgaduj-zgadula dla młodszych dzieci i test
osobowości dla nieco starszych czy wreszcie loteria fantowa.
Swoimi wspaniałymi umiejętnościami tanecznymi i wokalno-instrumentalnymi popisywali się – przy gorącym wsparciu
publiczności – uczniowie Gimnazjum nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcącego. Gościnnie swój układ taneczny zaprezentowały
ponadto dziewczęta z klubu tanecznego IRBIS.
Zwieńczeniem piątkowej imprezy był elektryzujący koncert
zespołu rockowego Yellow Pillow (Żółta Poduszka) oraz imponujący pokaz przygotowany przez instruktorów Harcerskiego
Klubu Balonowego oraz Harcerskiej Sekcji Paralotniarskiej.
Festyn Azorski to kolejna udana inicjatywa XIV Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 14. Spotkał się on z zainteresowaniem, które przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Nade wszystko zaś sprawił ogromną przyjemność mieszkańcom
osiedla, o czym świadczyły uśmiechnięte twarze dorosłych,
a zwłaszcza dzieci.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Radzie
Dzielnicy IV oraz właścicielom i kierownictwu okolicznych sklepów za rzeczowe wsparcie naszej inicjatywy – w tym szczególnie
kierownictwu sklepu „Lewiatan”.

kabat

fot. JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK

Posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec
i dyrektor ZSO nr 5 Mariola Reguła

DNI DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2 0 1 3
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Piłkarski turniej
na jubileusz Tonianki
W sobotę, 15 czerwca, w ramach Dni Dzielnicy IV Prądnik Biały
odbył się Turniej Piłkarski Szkół Dzielnicy IV. Rozgrywki zorganizowano na boiskach LKS Tonianka, który świętował swoje osiemdziesięciolecie. Pogoda nie zawiodła, było ciepło i słonecznie.
W rywalizacji uczestniczyło siedem drużyn ze szkół naszej
dzielnicy. Obowiązki sędziego pełnili Tadeusz Bronowski i Edward
Iwański, wspomagani przez radnego Łukasza Zarembę. Nad
całością imprezy czuwali radni: Joanna Sadowy, Mieczysław
Dzierżak i Stefan Figiel. Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco: w kategorii gimnazjów I miejsce zdobyło Gimnazjum nr 12,
II miejsce – Gimnazjum nr 83, wśród szkół podstawowych I miejsce
wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 109, II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 119, a III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 107. Najlepszymi strzelcami turnieju byli Damian Oświęcimski – Gimnazjum
nr 13 oraz Robert Bieda – Szkoła Podstawowa nr 107. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody, a szkoły dyplomy, puchary i piłki.
Oprócz sportowej rywalizacji można było uczestniczyć
w zabawach przygotowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Toniach i Gospodarzy obiektu. Były zawody strażackie i nauka
udzielania pierwszej pomocy, a panie popisywały się wykonywaniem rzutów karnych. Prezes OSP Mieczysław Linca ufundował
puchar dla najlepszej drużyny w konkurencji strażackiej. Puchar
ten zdobyli zawodnicy z Gimnazjum nr 12.
Zadbano również o to, aby uczestnicy nie opadli z sił. Był
grill, woda mineralna, herbatka i ciasteczka. O gastronomiczną

I miejsce, szkoły podstawowe – SP nr 109

stronę turnieju zadbali tradycyjnie: radna Beata Bryniarska
i Marian Sadowy.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
w przygotowanie imprezy i udział w naszej wspólnej zabawie.
Szczególne podziękowania kierujemy do prezesa Tonianki Stefana Pietrzyka, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Toniach
Mieczysława Lincy, zastępcy przewodniczącego Rady Dzielnicy IV – Grzegorza Chmurzyńskiego i sponsorów – Jarosława
Wójcika z firmy TSF Trofeum Sport Fitness i kierownictwa Simply
Market. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich, ale każdemu
z osobna należą się podziękowania.

JOANNA SADOWY

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Od lewej: przewodniczący Komisji Sportu Mieczysław Dzierżak, członek
Zarządu Dzielnicy IV Stefan Figiel, prezes LKS Tonianka Stefan Pietrzyk,
członek Zarządu Dzielnicy IV Joanna Sadowy

I miejsce, gimnazja – G nr 12

Puchar wręcza prezes OSP w Toniach Mieczysław Linca
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10 lat po pożarze

G I G A N TA
Niedawno minęła dekada od pożaru domu handlowego „Gigant”
przy ul. Wybickiego. W mieście, w którym nie było jeszcze tzw.
galerii, był to ważny punkt na handlowej mapie, nie tylko dla
mieszkańców pobliskich bloków, ale dla całego Krakowa. Pożar,
który doszczętnie zniszczył stoiska, spowodował straty sięgające 2,4 mln zł. Jedynie część kupców była ubezpieczona. Na
szczęście obyło się bez ofiar w ludziach, ale pracę w niespełna
pół godziny straciło kilkaset osób. Po usunięciu spalonych elementów budynku (do fundamentów naziemnej części), osuszeniu
i gruntownych porządkach, teren – łącznie 1,33 hektara, zabezpieczono i ogrodzono. Na tyłach powstał parking.

Ogień o poranku

Płomienie pojawiły się w „Gigancie” 28 maja 2003 r., przed
godz. 7 rano, na stoisku ze sprzętem AGD i wkrótce objęły sąsiednie stoiska. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, ze względu
na obecność łatwopalnych materiałów – m.in. mebli i dywanów,
i gdy strażacy dotarli na miejsce, objął już cały obiekt. Nad okolicą
utworzyła się chmura czarnego, duszącego dymu, który mógł być
groźny dla zdrowia. Straż pożarna apelowała do mieszkańców pobliskich budynków o szczelne zamknięcie okien i niewychodzenie
z domów. Przez wiele godzin ulice sąsiadujące z domem handlowym były zablokowane, co spowodowało paraliż komunikacyjny
tej części miasta. W walce z ogniem uczestniczyło 40 zastępów
strażackich z Krakowa i okolic.
Już w czasie gaszenia wysunięto podejrzenia, że doszło do
podpalenia – ogień pojawił się nagle i szybko rozprzestrzenił.
To samo potwierdziły przeprowadzone na miejscu ekspertyzy.
Ustalono też, że instalacja przeciwpożarowa i system pomp
doprowadzających wodę nie zadziałały prawidłowo. Oprócz
poszukiwań podpalaczy, zaczęto więc szukać osób odpowiedzialnych za kontrole instalacji.
Budynkiem administrowały dwie firmy – Arpis i Domar. Posiadały tam kilka stoisk, pozostała powierzchnia była wydzierżawiona kupcom. Pół roku po zdarzeniu prokuratura ustaliła, że pożar
wybuchł w wyniku podpalenia w kilku miejscach jednocześnie,
w części budynku należącej do Domaru. Ponieważ nie udało się
odnaleźć sprawców, śledztwo zostało umorzone.

Winnych brak

W następnej kolejności prokuratura próbowała wyjaśnić,
jak podpalacz lub podpalacze dostali się do wnętrza budynku.
Powinny przecież zadziałać zabezpieczenia antywłamaniowe.
Trzy lata po pożarze, w październiku 2006 r., na półtora roku
pozbawienia wolności, w zawieszeniu na cztery lata i grzywnę
sąd skazał kierownika administracyjnego obiektu, Marka C.

Miał on odpowiadać za stan instalacji przeciwpożarowej i zabezpieczenia przed włamaniem, które, zdaniem właścicieli
stoisk, pozostawiały wiele do życzenia. Eksperci orzekli, że
gdyby wszystkie urządzenia były sprawne, udałoby się ugasić
90 proc. budynku. Oskarżony nie przyznawał się do winy. Po
ponownym rozpatrzeniu sprawy, w lipcu 2008 r. Marek C. został
uniewinniony z powodu błędów i sprzecznych informacji w materiale zgromadzonym przez prokuraturę. Biegli stwierdzili, że to
nie Marek C. ponosi winę za stan urządzeń doprowadzających
wodę. Odpowiadał za nie inny pracownik Domaru, który został
zwolniony dwa miesiące przed wybuchem pożaru.
Wyrok zaskarżyli poszkodowani kupcy – brak winnych uniemożliwiał im roszczenia dotyczące strat oraz firmy PZU i Arpis.
Domar zaskarżył uzasadnienie wyroku. Zdaniem pełnomocnika
spółki systemy zabezpieczające w części budynku zajmowanej
przez firmę nie tylko były sprawne, ale co więcej to właśnie one
umożliwiły wykrycie pożaru i powiadomienie służb. Ostatecznie,
decyzją sądu Marek C. pozostał niewinny. W kolejnych latach
nie podjęto następnych śledztw. Duża część poszkodowanych
kupców, po stracie dorobku życia i braku odszkodowania nie
wróciła nigdy do branży handlowej.

Postępowanie trwa

W sąsiedztwie dawnego „Giganta” powstały dwa supermarkety. Obok wybudowano nowoczesne osiedle i poprowadzono
linię szybkiego tramwaju. Mieszkańcy Dzielnicy IV, codziennie
mijający pozostałości spalonego budynku, często zastanawiają
się, dlaczego w tak atrakcyjnej lokalizacji do tej pory nie powstał jeszcze żaden obiekt handlowy ani mieszkalny. – To duża
działka, dziwi mnie, dlaczego nic się tu nie buduje. Tak jakby po
położeniu czarnej, zabezpieczającej fundamenty folii zupełnie
o „Gigancie” zapomniano. A przecież mogłoby tu powstać coś,
co dobrze służyłoby ludziom, tak jak kiedyś „Gigant” – mówi
Elżbieta Sroczyńska z os. Krowodrza Górka. – Tym bardziej, że ta
część miasta się rozbudowała i przybyło mieszkańców – dodaje.
Ale stan prawny działki jest skomplikowany. Uporządkowany
teren został wydzierżawiony przez obie spółki firmie ochroniarskiej, która utworzyła tam parking. Na drugiej połowie działki
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znajdują się zabezpieczone fundamenty i podziemna część
spalonego budynku. Domar i Arpis próbowały dojść do porozumienia, w jaki sposób podzielić teren. Władze Arpisu chciały
równego podziału i samodzielnego decydowania o sposobie
zagospodarowania wydzielonej części. Firma chciała otrzymać
część, którą administrowała przed pożarem, czyli od strony
ul. Krowoderskich Zuchów. Władze spółki Domar były za tym,
aby teren pozostał w całości dla jednej ze spółek, która spłaciłaby roszczenia drugiej.
Ponieważ spółkom nie udało się porozumieć, sprawę
skierowano do sądu, aby ten dokonał fizycznego podziału
nieruchomości. – Od 2004 r. nadal toczy się sprawa cywilna
o zniesienie współużytkowania wieczystego terenu po byłym
domu handlowym „Gigant”. Z uwagi na fakt, że żadna ze stron
postępowania nie jest w stanie przewidzieć rozstrzygnięcia sądu,
w tej sprawie nie są podejmowane, przynajmniej przez Arpis
S.A. żadne decyzje dotyczące przyszłości tego terenu – wyjaśnia prezes Arpisu Małgorzata Giełżecka-Cieszewska. – Jeżeli
chodzi o status prawny nieruchomości, to nadal pozostaje ona
we współużytkowaniu wieczystym zarówno Domaru jaki i Arpisu
– dodaje. Władze spółki Domar nie chciały komentować sprawy.

JOANNA DOLNA

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Dzielnicowy Klub Seniora

Przyjazne Azory

13 maja, z inicjatywy radnych Dzielnicy IV Prądnik Biały
w Dworku Białoprądnickim odbyło się inauguracyjne spotkanie
Dzielnicowego Klubu Seniora „Czwórka”. Aktywizacja seniorów
i pokazanie, że życie na emeryturze może być pełne radości to
cele klubu, który swoją siedzibę będzie miał właśnie w Dworku.
Wydarzenie było doskonałą okazją dla seniorów, by się spotkać
i podyskutować. Zaletą tej inicjatywy jest przede wszystkim zaangażowanie osób starszych i stworzenie im zaplecza do spotkań.
Uczestnictwo w Klubie Seniora jest bezpłatne, a w spotkaniach mogą brać udział wszyscy zainteresowani seniorzy. W programie przewidziano warsztaty, dyskusje i wykłady. Sama geneza
powstania Klubu Seniora opiera się również na konsultacjach z tą
grupą osób. – Chcemy, by klub był miejscem tworzonym przez
seniorów i dla seniorów – wyjaśnia Anna Lutosławska, aktorka
teatralna zaproszona do współpracy.

5 i 6 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy
ul. Chełmońskiego 24 odbyła się kolejna krakowska edycja
warsztatów Future City Game (Gra Miasto Przyszłości), pod
hasłem „Osiedle Azory – przyjazne miejsce do zamieszkania”.
W warsztatach, zorganizowanych na bardzo wysokim poziomie, wzięło udział ok. 40 osób. Byli to mieszkańcy osiedla Azory,
przedstawiciele Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Rady Osiedla
Azory, Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus,
Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, Klubu Kultury Vademecum,
Stowarzyszenia REFA, Wydziału Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Ponadto – animatorzy lokalni i pracownicy socjalni oraz

Seniorzy obejrzeli również spektakl muzyczny „Gdybym
był bogaty…”, z cyklu „Spotkania z operą”. Wystąpili: Bożena
Zawiślak-Dolny, Franciszek Makuch, Wojciech Habela i Paweł
Bieńkowski, a koncert poprowadził Jan Migała.
Od września dla seniorów z naszej dzielnicy organizowane
będą następujące zajęcia:
– Akademia Pierwszej Pomocy
– zajęcia komputerowe
– kurs samoobrony
Zapisy od lipca w siedzibie Rady Dzielnicy IV, przy ul. Białoprądnickiej 3, tel. 12 638 57 52. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

JS

fot. CK DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI

animatorzy lokalni Programu Aktywności Lokalnej „Streetwork
– odkryj potencjał osiedla” z Filii nr 2 MOPS, a także nauczyciele i uczniowie XIV LO oraz Gimnazjum nr 14. Organizatorem
wydarzenia, w ramach prac przygotowawczych do opracowania
Pilotażowego Programu Rehabilitacji Zabudowy Blokowej dla
osiedla Azory, był Wydział Rozwoju Miasta UMK. Pomysły i uwagi
uczestników warsztatów będą pomocne przy opracowywaniu
tego programu, który ma na celu ożywienie osiedla i poprawę
życia mieszkańców.
Było bardzo ciekawie i emocjonująco. A to dlatego, że uczestnicy, podzieleni na grupy, rywalizowali między sobą. Zwyciężył
zespół, który przedstawił pomysł na zagospodarowanie pawilonu
handlowego przy ul. Elsnera. Mieściłaby się tam „Akademia Mistrzów Azory” – lokalne centrum kultury dostępne dla wszystkich
mieszkańców, prowadzone przez osiedlowe stowarzyszenie.

JS

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Wieści szkolne i przedszkolne

opracowano na podstawie materiałów
nadesłanych z placówek oświatowych JD

Konkurs „Bliżej Świata” w Witkowicach
Jubileuszowy Zlot Jerzyków

23 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego już po raz dziesiąty
spotkali się imiennicy patrona. Oprócz przedstawicieli władz miasta i dzielnicy, szkoła
gościła również Elżbietę Bińczycką – żonę oraz Barbarę Galewską – siostrzenicę Jerzego Bińczyckiego. Prowadzącym tegoroczny zlot był Jerzy Fedorowicz jr, a występy
artystyczne przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 68 oraz Gimnazjum nr
83. Szczególnym momentem uroczystości było wręczenie przez wiceprezydent Annę
Okońską-Walkowicz emerytowanym pracownikom szkoły, państwu Janinie i Januszowi
Ciepielom odznaczeń Honoris Gratia. Inne osoby zasłużone dla szkoły zostały uhonorowane odznakami Przyjaciela Szkoły.
fot. GRZEGORZ MLECZKO

Tegoroczna, XX edycja Konkursu – Przeglądu „Bliżej Świata”
odbyła się 22 maja, jak zwykle w Szkole Podstawowej nr 68.
Uczniowie przedstawiali krótkie formy teatralne w językach obcych – angielskim, francuskim, niemieckim i esperanto. Nagrody
wręczono 14 czerwca. Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty
w kategorii gimnazjów zdobył Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Podegrodzie, a w kategorii szkół podstawowych – Zespół
Szkół nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 10 z Chrzanowa. Przyznano
dwie nagrody Grand Prix – na obóz na Sycylię ufundowany przez
Biuro Podróży Antavia pojadą: Katarzyna Ignatowicz z Gimnazjum
nr 32 w Krakowie i Urszula Pado ze Szkoły Podstawowej nr 68
w Krakowie. Konkurs wspiera finansowo Rada Dzielnicy IV
Prądnik Biały.
fot. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 68

Azorska podstawówka znowu bezkonkurencyjna

Zakończyła się III edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkół – Technologie
Informacyjno-Komunikacyjne? TAK! (TIK? TAK!), organizowanego przez
Polskie Towarzystwo Informatyczne. W finałowym etapie rozgrywek, który
odbył się 15 maja w Warszawie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 113
odnieśli duży sukces w kategorii szkół podstawowych. Bartłomiej Wacławik,
uczeń klasy szóstej, zajął pierwsze miejsce. Natomiast Jakub Cebo (również
szóstoklasista) w rozgrywkach był siódmy. Co ciekawe, zdobywca I miejsca
na poziomie szkół podstawowych nie dał szans konkurencji również w ubiegłym roku. Gratulujemy!
fot. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 113

Dzień Ziemi w SP nr 119

18 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 119 uroczyście obchodzono Dzień
Ziemi. W programie znalazło się m.in. przedstawienie „Eko – Pan Tadeusz”.
Podczas uroczystej akademii rozstrzygnięto XII Międzyszkolny Konkurs
Ekologiczny, któremu patronuje i który wspiera finansowo Rada Dzielnicy
IV. W tym roku odbywał się pod hasłem „Bliżej dziecka!”. Tematem była
zabawka ekologiczna lub gra planszowa oraz folder dwudniowej ekologicznej
wycieczki rowerowej.
fot. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 119

Czas na zdrowie w Stotrzynastce

Szkoła Podstawowa nr 113 uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Czas
na zdrowie”, którego celem jest popularyzowanie zdrowego stylu życia.
Podczas majówki w Łostówce i Olszówce koło Mszany Dolnej uczniowie
mogli zobaczyć, jak powstaje zdrowa żywność. By urzeczywistnić hasło
„W zdrowym ciele zdrowy duch”, zaplanowano przerwy śródlekcyjne
z zumbą i ćwiczeniami fitness. Ukoronowaniem działań był Szkolny Festyn
Zdrowia zorganizowany dla społeczności szkolnej i lokalnej 22 czerwca.
fot. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 113
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W skrócie

Dzień Otwarty Magistratu

W niedzielę, 2 czerwca, w ramach Święta Miasta, w Pałacu
Wielopolskich zorganizowano Dzień Otwarty Magistratu, w tym
roku pod hasłem „Graffiti w przestrzeni miejskiej”. Jak zwykle
prezentowały się także krakowskie dzielnice. Na stoisku Dzielnicy IV można było porozmawiać z radnymi, otrzymać ulotki
informacyjne i najnowszy numer naszej gazety, obejrzeć wystawę
zdjęć laureatów konkursów fotograficznych „Portret Dzielnicy”
oraz rękodzieło pań z klubu seniora.
Na zdjęciu radni: Beata Bryniarska i Mieczysław Dzierżak fot. MARIUSZ BEMBENEK

Letni festyn w Bronowicach Wielkich

W sobotę, 15 czerwca na Placu Omłotowym w Bronowicach Wielkich odbył się festyn „Powitanie Lata”. Imprezę zorganizowało
Stowarzyszenie Miłośników Bronowic Wielkich. Były występy
artystyczne, pokazy judo, sztuk walki, technik interwencyjnych
straży miejskiej, sprzętu strażackiego oraz loteria fantowa.
fot. MARIUSZ BEMBENEK

opr. JD

Podziękowania

Parafialne piknikowanie

16 czerwca parafia pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela
Człowieka – Redemptor Hominis, przy ul. Stelmachów 137,
zorganizowała I Parafialny Piknik Rodzinny. Gwiazdą imprezy
był satyryk Marcin Daniec – parafianin i gość specjalny. Część
artystyczna rozpoczęła się programem przygotowanym przez
dziewczynki ze Studia Teatru, Muzyki i Tańca, a następnie przed
publicznością zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak. Wśród wielu atrakcji znalazło się m.in. malowanie twarzy,
origami i kącik plastyczny dla maluchów, zamek dmuchany,
trampolina, pokazy nordic walking i fitness oraz ratownictwa medycznego. Można było również skorzystać z porad dla rodziców
na temat wspomagania rozwoju dziecka oraz zmierzyć ciśnienie.
fot. ARCHIWUM
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Stowarzyszenie Miłośników Bronowic Wielkich serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania festynu
„Powitanie Lata” – sponsorom, społecznikom, którzy nie szczędzili sił i środków, aby ten dzień był festiwalem radości, zabawy
i sportu. Szczególne podziękowania kierujemy do Firm Auto-Krak,
Euro Trade i Orlen Oil. Dziękujemy także Dzielnicy IV Prądnik Biały, która wspiera naszą działalność od wielu lat. Podziękowania
kierujemy również do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53
w Krakowie, Klubu Uczniowskiego Irbis, UKS – Judo, Policji,
Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.
Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Bronowic Wielkich
Tomasz Regulski
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