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DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Przewodniczący
Jakub Kosek
czwartki: 9, 16, 23, 30 stycznia;
6, 13, 20, 27 lutego;
6, 13, 20, 27 marca;
w godz. 17.00-18.00
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
wtorki: 14, 28 stycznia; 11, 25 lutego;
11, 25 marca; 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”)
13 stycznia, 3 lutego,
24 lutego, 17 marca
Stefan Figiel
(infrastruktura, ochrona środowiska
i zagospodarowanie przestrzenne)
20 stycznia, 10 lutego,
3 marca, 24 marca
Joanna Sadowy
(edukacja i kultura, sport, sprawy
społeczne)
27 stycznia, 17 lutego,
10 marca, 31 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. 15.00-16.00
DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ
W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY

BIURO RADY
Przyjmuje strony w dni powszednie:
• poniedziałki, w godz. 9.00-16.00
• wtorki, w godz. 10.00-18.00
• środy, w godz. 11.00-18.00
• czwartki, w godz. 12.00-16.00
• piątki w godz. 9.00-16.00

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

4/2013

OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Mamy prawo do dobrej komunikacji miejskiej

W ostatnim czasie jako Dzielnica IV zorganizowaliśmy dwa sondaże w sprawie
transportu zbiorowego. Łączna liczba uczestników w obu przekroczyła 1 900 osób
(pierwszy sondaż 1408, drugi 515).
Podczas drugiego sondażu zadaliśmy między innymi pytanie o lokalizację „końcówek” linii autobusów 144 i 194. Wydawałoby się, że społeczność Dzielnicy IV będzie
w większości za zmianą „końcówek”, tak aby mieszkańcy Prądnika Białego Zachód
zyskali większą częstotliwość kursowania autobusów, a podróżujący w kierunku Krowodrzy Górki – nowe połączenie z Rżąką (bez straty możliwości bezpośredniego dojazdu
do miejsca, w które mogli dojechać autobusem 194).
Jednak ku mojemu zaskoczeniu mieszkańcy opowiedzieli się za utrzymaniem obecnych „końcówek” (za tym rozwiązaniem było 325 głosów). Zaistniała sytuacja oraz frekwencja podczas obu sondaży dowodzi, że warto Państwa pytać o opinię, bo nie zawsze
„odgórnie” podejmowane decyzje są korzystnym rozwiązaniem. Mam też nadzieję,
że przy kolejnych sondażach będzie jeszcze więcej chętnych do wyrażenia swoich
poglądów (gdyż oczywiście zamierzamy takie organizować w kwestiach ważnych lub
kontrowersyjnych).
Niemniej jednak decydując się
napisać ten tekst,
chciałem głównie
poinformować Państwa, o jakie zmiany w komunikacji
miejskiej zamierzam
walczyć, proponując je najpierw Zarządowi, a później
Radzie Dzielnicy IV
stosowne uchwały.
W przypadku gdyby
uchwały i pisma nie
pomagały, na pewno
będę prosił wszyst- Sondaż w Szkole Podstawowej nr 58, za stołem przewodniczący Jakub Kosek
kich Państwa o włączenie się w zbieranie podpisów lub udział w stosownych happeningach czy akcjach.
Przekonałem się już niejednokrotnie, że nie tylko pojedynczy mieszkaniec, ale również często Rada Dzielnicy nie jest wystarczającym partnerem dla niektórych jednostek
miejskich. Natomiast wspólnie możemy osiągnąć dużo więcej.
W najbliższym czasie będę proponował Radzie Dzielnicy (w niektórych przypadkach
po raz kolejny) złożenie następujących wniosków o zmiany w komunikacji miejskiej:
• wprowadzenie autobusu 114 na trasie: Prądnik Biały Zachód – Mackiewicza
– Opolska – al. 29 Listopada – Dworzec Główny,
• poprowadzenie linii 503 (po wprowadzeniu jej na os. Gotyk) na trasie: os. Gotyk
– Siewna – Mackiewicza – Prądnicka – Nowy Kleparz, dalej bez zmian w stosunku
do obecnej trasy albo zwiększenie częstotliwości autobusu 164,
• zwiększenie częstotliwości lub zastąpienie obecnych autobusów pojazdami przegubowymi na linii 130,
• utworzenie nowej linii autobusowej lub zmiana trasy którejś z obecnie funkcjonujących, tak, aby utworzyć dojazd do osiedla położonego między ul. Stelmachów
a Galerią Bronowice i Castoramą,
• zwiększenie częstotliwości autobusu 120,
• zwiększenie częstotliwości autobusu 287,
• zwiększenie częstotliwości autobusu 168 (na chwilę obecną mamy informację, że
zwiększenie częstotliwości nastąpi od 1 lipca 2014),
• dołożenie przystanku „Opolska” dla linii 572,
• dołożenie kursów w godzinach szczytu na linii 138 (lub wprowadzenie autobusów
przegubowych).
Oczywiście wśród propozycji zmian będzie również ta wynikająca z sondażu na temat
linii 154 – zmiana jej trasy na tę „historyczną”, czyli ulicami Łokietka oraz Wybickiego.
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Część wyżej wymienionych propozycji (dotyczących linii 114, 503, 120 i 168) już
składaliśmy do ZIKiT-u, otrzymując informację, że wiązałoby się to ze zwiększeniem
nadkładów finansowych na komunikację w łącznej kwocie 3 620 256,79 zł, a to z kolei
– jak wynika z treści pisma – nie zostało uwzględnione w budżecie.
Inaczej ma się sytuacja z linią 130, o którą również wnioskowaliśmy. W tym wypadku
ZIKiT stwierdził: „Bazując na pomiarach napełnień przeprowadzonych wiosną bieżącego
roku w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie stwierdzono, że tabor obsługujący
linię 130 jest dopasowany do występujących na niej potrzeb przewozowych”.
Jak Państwo widzą, nie są to tematy łatwe. Ciężko w nich o sukcesy, ale podobnie
jak większość uważam, że płacąc podatki, mamy prawo do zaspokajania na należytym
poziomie podstawowych potrzeb społecznych, takich jak: dobra komunikacja miejska,
bezpieczeństwo i czystość. Dlatego bardzo proszę o zgłaszanie swojej gotowości do
udziału w akcjach mających na celu wywalczenie zaproponowanych zmian.
Proszę zgłaszać się do siedziby Dzielnicy IV osobiście, telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej. Forma zgłoszeń jest dowolna. W przypadku maili proszę dopisać „Akcja Komunikacja”, pozostawiając kontakt do siebie i opis obszaru, na którym
są Państwo w stanie włączyć się w akcje np. zbierania podpisów (pod wnioskiem lub
projektem uchwały).
Osoby korzystające z Facebooka zapraszam również do „polubienia” strony „Akcja
Komunikacja”, którą utworzę, aby zrzeszać osoby zainteresowane walką o lepszą
komunikację miejską.

Pierwsze w Krakowie Miejskie Stacje Rowerowe powstają w Dzielnicy IV

Nasza dzielnica, jako pierwsza ze wszystkich podjęła uchwałę przeznaczającą
środki na dofinansowanie montażu stacji rowerowych w ramach Miejskiej Sieci Stacji
Rowerowych.
Stacje powstaną
w czterech lokalizacjach – przy ul.
Bratysławskiej, na
pętli Krowodrza Górka, przy ul. Weissa
oraz w okolicy stacji
PKP Kraków Łobzów
(ostatnia leży na granicy Dzielnic IV i V
– formalnie w Dzielnicy V).
Na stacjach będzie możliwość wypożyczenia rowerów
lub stojaków rowerowych dla osób, któStacja rowerowa przy pętli Krowodrza Górka
re chcą pozostawić
swój rower w tych miejscach. Natomiast korzystanie z wypożyczalni rowerów dla posiadaczy biletów miesięcznych komunikacji miejskiej na wszystkie linie będzie darmowe
przez pierwsze 30 minut. Punkty te tworzone na terenie Dzielnicy IV są pierwszymi
z całej sieci, która powoli i mozolnie powstaje, a docelowo ma pokrywać całe miasto.
W naszym przypadku stacje te mogą dla części mieszkańców stanowić atrakcyjną
alternatywę w przemieszczaniu się do punktów przesiadkowych komunikacji miejskiej. Oczywiście w chwili obecnej stacji jest zbyt mało, by stworzyć ciekawy system
przesiadkowy, dlatego będę walczył o rozwój tej sieci na terenie Dzielnicy IV. Aktualnie
powstaną tak zwane „stacje odbiorcze”, czyli stacje zlokalizowane przy pętlach lub
głównych punktach przesiadkowych.
Natomiast, jeżeli chcemy w sposób faktyczny urzeczywistnić sieć rowerowych
wypożyczalni, z korzyścią dla mieszkańców powinny powstać kolejne punkty. W tym
przypadku następnym etapem powinny być stacje docelowe znajdujące się blisko
miejsca zamieszkania użytkowników. W przypadku naszej dzielnicy w pierwszej kolejności będą to miejsca znajdujące się na osiedlach takich jak Azory, Prądnik Biały
Wschód, Prądnik Biały Zachód, ul. Radzikowskiego, ul. Siemaszki, os. Żabiniec, czy
nawet Krowodrza Górka (w rejonie parafii św. Jadwigi).
Do tego czasu będziemy obserwować działanie już istniejących stacji oraz zbierać
Państwa opinie, które zawsze są mile widziane. Zachęcam wszystkich do korzystania
ze stacji rowerowych, które zapewne od wiosny 2014 r. będą faktycznie funkcjonowały.

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

DYŻURY RADNYCH MIASTA
w siedzibie RADY DZIELNICY

Janusz Chwajoł
16 stycznia
20 lutego
20 marca
czwartki, w godz. 18.00-19.00
Teodozja Maliszewska
10, 24 stycznia
14, 28 lutego
14, 28 marca
piątki, w godz. 16.00-17.00
Paweł Ścigalski
16 stycznia
13 lutego
13 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

Najbliższe sesje
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały:
14 stycznia
11 lutego
11 marca
(wtorki), godz. 18.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XLII SESJA
W czasie XLII sesji rady dzielnicy, która odbyła się 15 października 2013 r.
podjęto 15 uchwał.
I Przyjęto
• Korektę listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu budowy,
modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej. Zrezygnowano z zadania: turniej sportowy dla szkół z okazji Święta
Niepodległości – organizacja i zakup nagród – 29 000 zł. Kwotę tę przeznaczono
na zadanie: remont sali gimnastycznej – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
ul. Porzeczkowa 3.
• Dokonano korekty listy zadań powierzonych w zakresie remontów samorządowych placówek oświatowych w 2013 r. Rozszerzono zakres rzeczowy
zadań następująco:
1. Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 – część środków w kwocie
600 zł pozostałych po realizacji zadania wymiana podłóg w szatni i w holu,
przeznacza się na zadanie remont pokoju logopedycznego.
2. Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2 – część środków w kwocie
1 100 zł pozostałych po realizacji zadania modernizacja sali gimnastycznej,
przeznaczana się na zadanie zakup i montaż plastikowych siedzisk dla uczniów.
3. Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 – część środków
w kwocie 2 000 zł pozostałych po realizacji zadania remont dachu nad
salą gimnastyczną przeznacza się na zadanie wymiana drzwi w szatniach
dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej.
4. Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 – środki w kwocie 4 200 zł pozostałe po
realizacji zadania wymiana ogrodzenia przeznacza się na zadanie kontynuacja
wymiany ogrodzenia.
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 , ul. Stawowa nr 179 – środki
w kwocie 4 450 zł pozostałe po realizacji zadania wykonanie ocieplenia
sali z obróbkami blacharskimi i wymiana rynien na dachu głównym,
przeznacza się na zadanie kontynuowanie wymiany oświetlenia w salach
dydaktycznych.
Radni anulowali tym samym uchwałę nr 517/XL/2013 z 10 września
2013 r.
• Ustalono listę rankingową zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac
remontowych żłobków (28 740 zł):
1. Żłobek nr 25 – zamknięcie drzwiami klatki schodowej i wyposażenie
w urządzenia służące do usuwania dymu – 28 740 zł.
• Rozdzielono środki w kwocie 526 200 zł na zadania powierzone w 2014 r.
z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
[ramka obok]
• Dokonano korekty planu finansowego wydatków dzielnicy na 2013 r. (szczegóły w treści uchwały dostępnej na stronie www.dzielnica4.krakow.pl)
• Skorygowano listę rankingową zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie
tworzenia, modernizacji i utrzymania zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw (380 075 zł).
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV
– 251 383 zł
2. Ustawienie i bieżące utrzymanie toalet typu Toi Toi w parku Krowoderskim
3. Kwotę 113 692 zł przeznacza się na:
a. porządkowanie i bieżące utrzymanie gminnych terenów zielonych wg
wskazań Dzielnicy IV,
b. modernizację oraz kontynuację modernizacji ogródków jordanowskich
przy ulicach: Banacha (35 000 zł), Siewna/Bociana, Pużaka, Nawojowska, Stachiewicza 35, Opolska – Jaremy, Dożynkowa – Siewna, Jaremy
– Weissa, Stachiewicza 17-21.
4. Uzupełnienie oraz wymiana urządzeń zabawowych w ogródkach jordanowskich wg wskazań Dzielnicy IV.
5. Modernizacja boiska sportowego na Placu Omłotowym w Bronowicach
Wielkich, wymiana bramek, dostawienie stołów do szachów i warcabów.
II Wnioskowano
• O wprowadzenie linii 115 na trasie, która zostanie wybrana w sondażu
przeprowadzonym 20 października 2013 r.

4/2013

III Zaopiniowano pozytywnie
• Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kluczborskiej, w części
zawężonego odcinka jezdni przy torowisku tramwajowym, w kierunku od
ul. Prądnickiej do ul. Krowoderskich Zuchów.
• Zbycie działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych
w rejonie ul. Górka Narodowa, w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych stanowiących własność osób fizycznych.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami, miejscami postojowymi,
infrastrukturą techniczną, oświetleniem terenu, sieciami, małą architekturą
oraz drogą wewnętrzną i wjazdem z drogi wewnętrznej przy al. 29 Listopada”.
Decyzję uzasadniono brakiem infrastruktury drogowej w rejonie inwestycji.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków biurowo-usługowo-magazynowych z garażem podziemnym i naziemnym
– etap I i II oraz drogą wewnętrzną przy al. 29 Listopada”. Opinię negatywną
uzasadniono jak wyżej.

Zadania powierzone w 2014 r. z zakresu prac remontowych
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (526 200 zł)
1. Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 21 – udrożnienie odpływów,
remont wewnętrzny sztenderów – 8 500 zł.
2. Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 62 – dokończenie remontu sanitariatów po
wymianie instalacji w 2013 r. – 11 000 zł, montaż ław kominiarskich – 9 500 zł.
3. Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c – montaż wkładu kwasoodpornego i czopuchu w kominie – 19 000 zł, wykonanie opaski i szacht wokół budynku – 8 500 zł.
4. Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a – remont ciągów pieszych (robocizna) – 9 500 zł, kominy – usunięcie rur z PCV, montaż wkładów
kwasoodpornych – 23 500 zł.
5. Przedszkole nr 29, ul. Pigonia 2a – kontynuacja wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej – 39 000 zł.
6. Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 – wykonanie instalacji
oddymiania – 13 000 zł.
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 24 – wykonanie
kominów wentylacyjnych, kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i tablic, wykonanie izolacji pionowej i poziomej lub montaż systemu osuszania
aquastop – 40 000 zł.
8. Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 – wykonanie instalacji oddymiania klatki
schodowej, oświetlenie ewakuacyjne – 13 000 zł.
9. Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 – wymiana ogrodzenia – 22 500 zł.
10. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – Przedszkole 39, ul. Dożynkowa 25
– wykonanie ław kominowych – 5 000 zł.
11. Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – wymiana chodników,
montaż latarni zewnętrznej – 38 000 zł.
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Porzeczkowa 2 – wykonanie ław kominiarskich nad starą częścią – 28 000 zł.
13. Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2a – wymiana chodników i remont
drogi z poszerzeniem – 38 000 zł.
14. Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6 – dokończenie wymiany okien
i przeszkleń na klatkach schodowych – 42 500 zł.
15. Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 – wymiana okien na sali
gimnastycznej –27 000 zł.
16. Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 – wykonanie fragmentu kanalizacji burzowej –10 000 zł, wykonanie izolacji pionowej, remont szacht – 9 000 zł.
17. Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 – parkiety I piętro – wymiana
w holu – 9 500 zł.
18. Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 13 – remont kapitalny natrysków i szatni
oraz toalety – zaplecze sali gimnastycznej – 34 000 zł.
19. Szkoła Podstawowa nr 21, ul Batalionu Skała AK 2 – dokończenie remontu
szatni – 15 000 zł.
20. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 – wymiana grzejników spiralnych na sali gimnastycznej, doprowadzenie wody do sanitariatów
przy sali gimnastycznej – 16 000 zł.
21. Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 – wymiana parkietów z podłożem na
sali gimnastycznej – 28 200 zł.
22. Przedszkole nr 66, ul. Arcybiskupa Felińskiego 35 – wymiana oświetlenia
w salach – 9 000 zł.
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• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa czterech
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i parkingiem naziemnym
przy ul. Jordanowskiej i ul. Łokietka”. Tutaj radni zwrócili uwagę na nadmierne
obciążenie infrastrukturą drogową, brak ciągów pieszych oraz zwiększenie
obciążenia społecznego.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi w podziemiu lub w parterze wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem
terenu, zjazdem z ul. Jordanowskiej oraz budową drogi dojazdowej na części
działek, wraz ze zjazdem z ul. Łokietka przy ul. Jordanowskiej/Łokietka”. Uzasadnienie było analogiczne jak w przypadku inwestycji w tym samym rejonie,
opiniowanej podczas sesji.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, rampą zjazdową, parkingiem,
kotłownią gazową i śmietnikiem zewnętrznym, zagospodarowaniem terenu
oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Ks. Meiera”. Zdaniem radnych brakuje
tu infrastruktury drogowej.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynku
mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnym (dla dwóch budynków),
naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym i infrastrukturą techniczną na działkach przy ul. Wincentego Danka”. Uzasadnieniem
decyzji była niewydolna infrastruktura drogowa ul. Danka oraz zwiększenie
obciążenia społecznego.
Mieszkaniec ul. Danka zgłosił radnym sprawę usunięcia budki przy tej ulicy.
Grzegorz Chmurzyński wyjaśnił, że nie należy to do kompetencji dzielnicy.
Wiceprzewodniczący poprosił również o pomoc w organizacji sondażu dotyczącego zmian w komunikacji miejskiej. Joanna Sadowy zaprosiła radnych na
uroczystości Dzielnicowego Dnia Nauczyciela, zaplanowane 16 października
w kościele św. Jadwigi.
Radni dyskutowali też o potrzebie montażu słupków przy ul. Fieldorfa „Nila”
przy przejściu dla pieszych, przy ul. Stachiewicza, ul. Makowskiego oraz przy
Delikatesach „Smak” (ul. Krowoderskich Zuchów). Radna Elżbieta Ryba poruszyła także temat wywozu śmieci.

XLIII SESJA
Podczas XLIII sesji rady dzielnicy, która odbyła się 19 listopada 2013 r. radni
podjęli 14 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu
budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej. Rozszerzono zadanie dla KS Clepardia następująco:
remont hali sportowej (ul. Fieldorfa „Nila”) wraz z zakupem sprzętu – 40 000 zł.
• Ustalono listę rankingową zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok (94 350 zł):
1. Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 – zajęcia terapeutyczne dla
dzieci w przedszkolu integracyjnym (hipoterapia, dogoterapia) – 20 000 zł.
2. Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób niepełnosprawnych wg wskazań Dzielnicy IV:
a. Żłobek nr 25, ul. Ehrenberga 3 – dostosowanie chodnika do potrzeb
osób niepełnosprawnych – 35 000 zł.
b. Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23 C – dostosowanie schodów do
potrzeb osób niepełnosprawnych – 39 350 zł.
• Skorygowano 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 2014 rok.
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV.
2. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”
przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kaczorówka 4 – 60 000 zł.
3. Porządkowanie i bieżące utrzymanie gminnych terenów zielonych wg
wskazań Dzielnicy IV.
4. Modernizacja oraz kontynuacja modernizacji ogródków jordanowskich
oraz uzupełnienie i wymiana urządzeń zabawowych wg wskazań Dzielnicy IV.
5. Ul. Belwederczyków – projekt ogródka jordanowskiego.
• Przyjęto rezygnację Joanny Kowackiej-Kraj z członkostwa w Komisji Edukacji
i Kultury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
• Dokonano korekty listy rankingowej zadań w zakresie budowy i przebudowy
ulic w 2014 r.
1. Ul. Różyckiego – modernizacja ulicy wraz z przesunięciem zatoki autobusowej.
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2. Kontynuacja opracowania projektu oraz budowa wzbudzanej sygnalizacji
świetlnej na ul. Krowoderskich Zuchów, na wysokości KFC.
3. Utworzenie utwardzonych placów manewrowych – wykonanie projektów
a. ul. Gdyńska,
b. ul. Czerwieńskiego,
c. ul. Natansona,
d. ul. Palacha,
e. os. Krowodrza Górka,
f . ul. Zdrowa.
4. Ul. Gaik – wykonanie projektu budowy chodnika na długości ok. 300 m
od ul. Na Budzyniu w kierunku ul. Jasnogórskiej.
5. Projekt połączenia ul. Szafirowej ze skrzyżowaniem ul. Jabłonnej i Nad
Strugą.
6. Ul. Pachońskiego – rozbiórka chodnika po drugiej stronie ul. Pachońskiego, na wysokości bloku nr 6 wraz z utwardzeniem terenu.
7. Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia wraz z zasilaniem i układem
sterowniczym przy ul. Łokietka, na odcinku od granicy miasta w kierunku
centrum – około 160 m – 30 000 zł.
• Dokonano korekty uchwały nr 447/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków
na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów. Zmieniono zadanie „Przebudowa schodów
zewnętrznych” (38 000 zł), dotyczące Szkoły Podstawowej nr 107, ul. Zdrowa 6,
na zadanie „Modernizacja stolarki okiennej” (38 000 zł).
• Dokonano korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na
2013 r. (szczegóły w treści uchwały dostępnej na stronie www.dzielnica4.krakow.pl)
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na
rok 2014-2015 zadania projektu i wykonania ogródka jordanowskiego przy
ul. Belwederczyków (jednostka realizująca – Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu)
– 2014 – wykonanie projektu – 6 000 zł (zadanie powierzone z zakresu
tworzenia, modernizacji i utrzymania zieleńców i skwerów wraz z małą
architekturą, ogródków jordanowskich i osiedlowych placów zabaw),
– 2015 – kontynuacja opracowania projektu wraz z realizacją – 65 000 zł
(zadanie powierzone z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich
i osiedlowych placów zabaw).
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o przekazanie w imieniu Dzielnicy IV Prądnik
Biały apelu do radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego o podjęcie uchwały
zakazującej palenia paliwami stałymi na terenie Krakowa w kształcie zaproponowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Radni wnioskowali też
o zaplanowanie programu osłonowego.
• O pozostawienie organizacji ruchu na ul. Skrajnej w obecnym stanie.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Radni poparli starania mieszkańców ul. Belwederczyków o oświetlenie
i umieszczenie wiaty na przystanku autobusowym przy al. 29 Listopada.
• Zbycie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy
ul. Różyckiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej stanowiącej własność osoby prawnej.
• Zbycie działki przy ul. Na Budzyniu stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Kraków w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
stanowiącej własność osoby fizycznej.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Propozycję ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Jednocześnie radni wnioskowali o pozostawienie obecnych godzin pracy.
W ramach pytań do służb mundurowych Elżbieta Ryba poprosiła o interwencję
w sprawie samochodów parkujących w pobliżu placu przy ul. Kluczborskiej/
Krowoderskich Zuchów, które blokują dojazd firmie remontującej plac zabaw.
Andrzej Koluch zgłosił problem parkowania przy przejściu dla pieszych przy
ul. Krowoderskich Zuchów 13 i 15, co uniemożliwia swobodne przejście, Małgorzata Palimąka zwróciła uwagę na dzikie wysypisko śmieci przy ul. Meiera
oraz graffiti z wulgarnymi napisami przy ul. Fellińskiego.
Wśród spraw bieżących Grażyna Zamorska zgłosiła, iż na os. Żabiniec w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej punktów z grami hazardowymi. Andrzej
Koluch poprosił o dodanie do listy rankingowej na 2014 r. remontu chodnika
wraz ze schodkami przy ul. Korczaka, obok DPS oraz o montaż słupków przy
ul. Fieldorfa „Nila”, w ramach realizacji uchwały.

JD
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ALEJA

29 LISTOPADA

korki znikną
na zawsze?
Jedna z głównych tras wyjazdowych z miasta, prowadząca w kierunku Warszawy jest od lat newralgicznym punktem na mapie
Krakowa. Od dawna dotychczasowy układ drogowy i przepustowość nie wystarczają, aby ruch na tej trasie odbywał się płynnie.
Najwcześniej za trzy lata
W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Krakowa na lata
2019-2021 przewidziano środki na kompleksową przebudowę
al. 29 Listopada. Wszystko wskazuje jednak na to, że inwestycja
może rozpocząć się dużo wcześniej, nawet już w 2016 roku,
a zakończyć w roku 2020. Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu ma już wstępną koncepcję modernizacji al. 29 Listopada na odcinku o długości 2,6 km, od ul. Opolskiej (dokładniej – rejon ul. Woronicza) do granicy miasta (rejon planowanej
obwodnicy). Ulica zostanie poszerzona (ciąg dwujezdniowy, po
dwa pasy ruchu), powstaną m.in. nowe przystanki, chodniki,
ścieżki rowerowe, skrzyżowania ze skoordynowaną sygnalizacją
świetlną. Całość ma być połączona z planowaną pętlą tramwajową i dworcem autobusowym przy nieistniejącej jeszcze ul.
Iwaszki (linia tramwajowa Krowodrza Górka – Górka Narodowa
Zachód). Szacowany koszt przedsięwzięcia to ponad 190 mln zł.
Inwestycja z głową
Jak każda inwestycja drogowa na taką skalę, oprócz bezsprzecznych korzyści, przebudowa może budzić kontrowersje.
Chodzi przede wszystkim o właścicieli działek i nieruchomości,
które zostaną przejęte oraz firm położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie przyszłej budowy. Wiadomo już, że niektóre budynki
na pewno zostaną wyburzone.
– Rozbudowa al. 29 Listopada to jedna z dwóch, obok budowy
tramwaju, dużych inwestycji miejskich, która będzie realizowana
w najbliższych latach w naszej dzielnicy. Niewątpliwie jest bardzo
potrzebna nie tylko dla naszych mieszkańców, ale dla całego
Krakowa. Sęk w tym, by została przeprowadzona z głową,
uwzględniając lokalne potrzeby takich osiedli jak Prądnik Biały
Wschód oraz Górka Narodowa, w tym os. Gotyk – uważa Jakub
Kosek przewodniczący Rady Dzielnicy IV.

Spotkanie z mieszkańcami
28 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102, w ramach konsultacji społecznych, przedstawiciele
ZIKiT-u, Urzędu Miasta Krakowa oraz autorzy projektu przebudowy spotkali się z mieszkańcami Dzielnicy III i IV, którzy na co dzień
żyją w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz
wszystkimi osobami zainteresowanymi przebudową. Spotkanie
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, sala domu kultury nie
była w stanie pomieścić wszystkich przybyłych.
Krzysztof Migdał, zastępca dyrektora ZIKiT ds. inwestycji
zwrócił uwagę, że dotychczasowe remonty al. 29 Listopada
miały jedynie charakter tymczasowy. Poinformował również, że
w tej chwili trwają przygotowania do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a raport oddziaływania inwestycji
na środowisko ma być przyjęty we wrześniu przyszłego roku.
Andrzej Garpiel z firmy ARG Projektowanie Inwestycyjne
Sp. z o.o., która przygotowała projekt przebudowy, zaprezentował poszczególne odcinki al. 29 Listopada, które zostaną
przebudowane. Wyjaśnił, że projekt przewiduje m.in. modernizację istniejących wiaduktów kolejowych, ponieważ jest pod
nimi za mało miejsca na cztery pasy ruchu, brak też chodników.
Powstaną również nowe parkingi – obok planowanej pętli Górka
Narodowa Zachód (parking typu park&ride), w rejonie kościoła
przy ul. Dobrego Pasterza oraz na wysokości ul. Banacha, obok
kościoła na os. Gotyk. Odpowiedział też na szereg pytań mieszkańców, przede wszystkim na temat nowej organizacji ruchu
na al. 29 Listopada. Dalsza dyskusja toczyła się wokół kwestii
wywłaszczenia właścicieli działek oraz zwiększenia uciążliwości
poszerzonej ulicy.
Zabierz głos w konsultacjach
Krzysztof Migdał zapewnił w imieniu ZIKiT, że w uzasadnionych przypadkach wszelkie wnioski mieszkańców zostaną
uwzględnione, jeśli oczywiście zaproponowane rozwiązania
będą możliwe do realizacji pod względem technicznym, finansowym i prawnym. Wspólnie z radnym miejskim Dominikiem
Jaśkowcem zachęcali do składania uwag i zastrzeżeń, których
wiele zgłoszono już w trakcie spotkania w MDK. Jednocześnie
organizatorzy zapewniali, że podobne spotkania na pewno
będą jeszcze organizowane. Tymczasem wszelkie wnioski,
uwagi i zastrzeżenia dotyczące przebudowy al. 29 Listopada
można przesyłać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-596 Kraków lub
mailem na adres: ikrol@zikit.krakow.pl, z dopiskiem „Konsultacje
społeczne”.
ZIKiT podkreśla, że wszystkie podpisane i zaopatrzone
w adres z numerem ewidencyjnym działki sugestie będą szczegółowo analizowane. Materiały dotyczące projektu przebudowy
al. 29 Listopada dostępne są na stronie ZIKiT-u.
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Wieści
z Klubu Seniora
Azory
Już po raz trzeci zorganizowaliśmy wystawę prac pań z naszego klubu. Tym razem można było nacieszyć oczy przepięknymi
haftowanymi i malowanymi kopiami obrazów między innymi
Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Makowskiego i Józefa
Chełmońskiego, Leonarda da Vinci, Wincentego van Gogha
i wielu innych.
Wystawa trwała przez dwie niedziele – 24 listopada i 1 grudnia,
na Azorach, w dolnej kaplicy parafii Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
W listopadzie uczestniczyliśmy w kursie pierwszej pomocy
przedmedycznej. Szkolenie prowadzili ratownicy medyczni
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5. Na zajęciach mieliśmy
możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej, jak i ćwiczeń
na manekinach.

Od września uczymy się posługiwać komputerem i korzystać
z Internetu, pod kierunkiem wicedyrektora XIV LO Tomasza
Kielara.
15 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości
braliśmy udział w zawodach strzeleckich na strzelnicy przy ul. Pomorskiej 2. Strzelaliśmy do tarczy sportowej TS 2 z karabinka
typu iż, z podpórki, na odległość 10 metrów i bardzo się nam to
spodobało. Mamy nadzieję jeszcze raz powtórzyć rywalizację.
29 listopada świętowaliśmy pierwszą rocznicę powstania klubu. Były podziękowania, życzenia i dobra zabawa. Odwiedzili nas
z prezentami przewodniczący Rady Dzielnicy IV Jakub Kosek,
zastępca – Grzegorz Chmurzyński i członek zarządu – Mariusz
Bembenek.
Od września co miesiąc mamy wyjścia do Opery Krakowskiej
na spektakle muzyczne.
We wrześniu i listopadzie zwiedzaliśmy podziemia Rynku
Głównego i komnaty królewskie na Wawelu. Byliśmy także na
wycieczkach w Sandomierzu, Pacanowie i Wiślicy.
Braliśmy również udział w debacie zorganizowanej przez
III Komisariat Policji na temat bezpieczeństwa osób starszych.
Dziękujemy za pomoc i wsparcie Radnym Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały.

JOANNA SADOWY

fot. JOANNA SADOWY, MARIUSZ BEMBENEK
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Co udało się zrobić
2013
W mijającym roku wykonaliśmy szereg prac remontowych
i modernizacyjnych na terenie Dzielnicy IV. Wyremontowano
nawierzchnie:
• ul. Na Zielonki,
• ul. ks. Siemaszki (przy bloku nr 27),
• ul. Rusznikarskiej – etap I,
• ul. Podkowińskiego.
Ulica Porzeczkowa w Witkowicach została przebudowana
(m.in. wymiana nawierzchni, dostosowanie chodnika do
potrzeb osób niepełnosprawnych, poszerzenie ulicy).
Inne, nie mniej ważne prace to:
• remont przystanku przy ul. Wyki,
• remont schodów prowadzących do Klubu Seniora przy
ul. Krowoderskich Zuchów 6,
• przejścia przez ul. Wybickiego i ul. Krowoderskich Zuchów,
obok Urzędów Skarbowych,
• budowa chodnika przy ul. Radzikowskiego i remont fragmentu nawierzchni,
• remont chodnika obok bloku przy ul. Siemaszki 41, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• zakup i montaż urządzeń zabawowych przy Przedszkolu
Integracyjnym nr 121 (ul. Stachiewicza),
• realizacja projektu ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha.

ul. Na Zielonki

ul. ks. Siemaszki

Udało się przeprowadzić wiele remontów w szkołach i przedszkolach.
Oprócz tego ze środków Dzielnicy IV sfinansowano liczne
zabiegi pielęgnacyjne zieleni, a w wielu miejscach dzielnicy
pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci.
W ramach tzw. Małej Rewitalizacji Krowodrzy Górki wykonano:
• wymianę lamp w ciągu deptaku od pętli Krowodrza Górka
do Rusznikarskiej Deptak, a następnie do KFC i dalej do
kładki przez ul. Opolską,
• remont chodnika obok bloku przy ul. Kluczborskiej 5.
Na os. Krowodrza Górka trwają ostatnie prace przy budowie
Smoczego Skweru.

ul. Krowoderskich Zuchów – schodki do Klubu Seniora

Oprócz tego skutecznie zabiegaliśmy o zrealizowanie z Budżetu Miasta Krakowa remontów:
• ul. Stachiewicza
• ul. Wybickiego
• ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
W najbliższym czasie w ramach gratisu – upustu firmy remontowej zostanie wykonany chodnik przy ul. Lekarskiej obok
przedszkola. Do końca roku powstanie natomiast bezpieczne
i nowoczesne przejście dla pieszych przez al. 29 Listopada,
na wysokości ul. Banacha.

fot. JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK

ul. Banacha – ogródek jordanowski w trakcie doposażania

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

ul. Radzikowskiego

ul. Kluczborska

ul. Rusznikarska

ul.Wybickiego

ul. Podkowińskiego

ul. Stachiewicza

ul. Porzeczkowa
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NOWE ŻYCIE

R O G AT K I
Rozpoczęły się prace remontowe przy dawnej rogatce miejskiej
przy ul. Prądnickiej 34. Budynek z 1911 roku był jednym z urzędów
akcyzowych, w których pobierano cła i inne opłaty przy wjeździe
do miasta. Znajdował się przy drodze prowadzącej w kierunku
Białego Prądnika.
W rejestrze zabytków z urzędu
3 lipca 2007 roku Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały podjęła uchwałę
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wpisanie rogatki do rejestru zabytków. Radni zwrócili uwagę, że ponad stuletni
budynek stał wówczas opuszczony i ulegał stopniowej degradacji,
a to jeden z nielicznych zabytków na terenie Dzielnicy IV, unikatowy
również w skali miasta. W odpowiedzi na pismo dzielnicy Dyrektor
Wydziału Kultury UMK Stanisław Dziedzic wyjaśnił, że rogatka położona jest na działce będącej własnością Skarbu Państwa, której
wieczystym użytkownikiem jest kolej. W związku z tym, że obiekt
może być wpisany do rejestru jedynie na wniosek właściciela,
wieczystego użytkownika gruntu lub z urzędu, Prezydent Miasta
Krakowa nie posiada kompetencji do wystąpienia do wojewódzkiego
konserwatora z wnioskiem o wpis.
– W kwietniu tego roku rogatka prądnicka została wpisana do
rejestru zabytków. W przypadku pozostałych budynków dawnych
urzędów akcyzowych, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków i Skarb Państwa, miasto – za pośrednictwem konserwatora miejskiego – występowało do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o wpis danego obiektu do rejestru. Tutaj budynek należał do kolei,
a konserwator wojewódzki wpisał go do rejestru z urzędu – tłumaczy
Katarzyna Biecuszek z biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W tym momencie wszystkie rogatki są już w rejestrze zabytków.
Podatek konsumpcyjny
Po wcieleniu Krakowa do Austrii w 1846 roku nastąpiło włączenie
do austriackiego systemu celnego. Ustanowiono wówczas tzw. powszechny podatek konsumpcyjny (akcyzę) od sprowadzanych do
miasta artykułów pierwszej potrzeby, który pobierano na rogatkach
miejskich. Podatek rogatkowy płaciło się od wwiezienia do Krakowa
lub sprzedaży mięsa, drobiu, ryb, dziczyzny, mąki, chleba, zboża,
jarzyn, owoców, nabiału, tłuszczu, drewna, słomy i siana, a od 1850
roku także i cukru. Akcyza spowodowała, że ceny wielu towarów
w mieście były wyższe niż na przedmieściach.
Do dziś przetrwało dziewięć
Linię akcyzową, wyznaczoną wokół miasta można było przekraczać tylko przez 13 rogatek miejskich – 7 głównych to: podgórska,
mogilska, na dworcu kolejowym, warszawska, wrocławska, łobzow-
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ska, zwierzyniecka i 6 mniej ważnych: grzegórzecka, rakowicka,
krowoderska, czarnowiejska, wolska, rybacka.
W związku z poszerzeniem obszaru Krakowa w 1910 roku, na
mocy rozporządzenia Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie linia
akcyzowa została 1 stycznia 1911 roku przesunięta i objęła nowe
dzielnice miasta. Oznaczono ją 34 słupkami z napisem „linia akcyzowa”, jednocześnie ustanowiono nowe rogatki miejskie (urzędy
liniowe podatku spożywczego). Były to: Zwierzyniec – przy drodze
na Bielany, Wola Justowska, Czarna Wieś, Łobzów – przy drodze
do Bronowic Małych, Krowodrza Koszary – przy przepuście w nasypie kolejowym, Krowodrza – przy drodze do Toń, Prądnik Biały,
Warszawska – przy drodze do Prądnika Czerwonego, Olsza, Mogiła
– przy drodze do Mogiły, Grzegórzki – przy drodze do Dąbia, Grzegórzki Dworzec – przy dworcu kolejowym linii Kraków – Kocmyrzów,
Starowiślna – przy nowym moście do Podgórza, Podgórze – przy
starym moście do Podgórza, Ludwinów – przy moście na Wildze,
Zakrzówek oraz Dębniki – przy drodze do Pychowic. Urzędy liniowe
działały także na dworcach kolejowych i przystani na Wiśle.
Część urzędów akcyzowych spełniała swoją rolę przy poborze
podatków jeszcze do początku lat 20. ubiegłego stulecia. Do naszych
czasów zachowało się dziewięć z nich – przy al. 29 Listopada 31,
ul. Wrocławskiej 91, Rakowickiej 43, ul. Kobierzyńskiej 87, ul. Twardowskiego 45, przy Alejach – u wylotu ul. Piłsudskiego, przy ul. Tynieckiej 46, przy ul. Łokietka 32 oraz właśnie przy ul. Prądnickiej 34.
Zgodnie z historycznym pierwowzorem
Katarzyna Biecuszek podkreśla, że rogatka prądnicka była jedyną,
która przez kilkanaście lat pozostawała nieużytkowana. Inne służą
w większości jako mieszkania komunalne.
Podobne założenia ma projekt prac remontowych, które w rogatce prądnickiej, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim prowadzi
już nowy inwestor. To osoba prywatna, która – jak informuje biuro
Miejskiego Konserwatora Zabytków – również planuje urządzić tu
lokale mieszkalne. Próbowaliśmy, bezskutecznie skontaktować się
z nowym właścicielem rogatki. Było to tym bardziej utrudnione, że
na tablicy informacyjnej na budynku brakuje wszystkich danych
inwestora. W tej chwili wymieniany jest dach budynku.
– Będzie to generalny remont według wytycznych konserwatorskich, m.in. wymiana konstrukcji więźby dachowej, wzmocnienie
stropów, wymiana okien, remont elewacji. Nie ma tu jednak mowy
o jakichkolwiek przebudowach czy nadbudowach – uspokaja
Katarzyna Biecuszek. Co więcej – w projekcie prac uwzględniono
drewnianą stolarkę okienną z zachowanym podziałem kwater oraz
kolory tynków i dachówki wzorowane na historycznych. Remont
najprawdopodobniej ruszy pełną parą dopiero na wiosnę i będzie
prowadzony do końca przyszłego roku.
Oprócz rogatki prądnickiej, która – miejmy nadzieję – wkrótce
odzyska wygląd z czasów dawnej świetności, z całą pewnością warto
zwrócić uwagę także na pozostałe budynki urzędów akcyzowych
w naszym mieście. Uświadamiają nam, jak bardzo Kraków się rozrósł
w stosunku do stanu z początków zeszłego stulecia.

MARIUSZ BEMBENEK, JD
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Wierząc, że budynek rogatki prądnickiej rzeczywiście zostanie odrestaurowany z dbałością o wszelkie detale, przypominamy artykuł
historyk sztuki Barbary Zbroi, który publikowaliśmy w „Gazecie
Lokalnej” w 2006 r. Autorka zajmuje się badaniami historycznymi
architektury Krakowa drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX w.

Strzeleckie medale na
Święto Niepodległości

Urząd Liniowy nr 7

Po raz drugi 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 90 reprezentantów gimnazjów naszej
dzielnicy wraz z opiekunami. Zawody odbyły się 15 listopada na
strzelnicy przy ul. Pomorskiej 2. Strzelano do tarczy sportowej
TS 2 z karabinka typu iż, z podpórki, na odległość 10 metrów.

Przy ulicy Prądnickiej 34 znajduje się budynek dawnego
urzędu akcyzowego, rogatki miejskiej. Mieszczący się tu Urząd
Liniowy nr 7 pełnił funkcję miejsca poboru cła i innych opłat od
przekraczających granicę Krakowa.
Obok budynku stała brama forteczna, dziś nie istniejąca.
Decyzja o budowie Urzędu Liniowego nr 7 zapadła w związku
z rozpoczętym w 1909 r. rozszerzaniem granic administracyjnych
miasta, z czym związane było powstanie nowej linii akcyzowej.
Została ona usankcjonowana rozporządzeniem c.k. Krajowej
Dyrekcji Skarbu we Lwowie i obowiązywała od 1 stycznia 1911 r.
Projekt budynku opracowano w biurze technicznym Akcyzy
Miejskiej, 25 września 1910 r. Jego autorem był Zygmunt Ostafin,
pomysłodawca projektów innych urzędów liniowych i rogatek
m.in.: rogatki nr 5 „Pod Kasarnią”, przy ul. Wrocławskiej 91,
rogatki nr 6 „Pod Figurą”, przy ul. Łokietka 32 oraz urzędu
akcyzowego nr 9 „Olsza” przy ul. Rakowickiej. Sporządzony
przez niego projekt otrzymał akceptację Urzędu Budownictwa
Miejskiego 10 stycznia 1911 r. Budowę prowadziło żydowskie
przedsiębiorstwo Liebling & Kahane. Została ona ukończona
w kwietniu 1911 r. i już od 22 kwietnia budynek otrzymał własną
liczbę spisową.

Urząd Liniowy nr 7 zaprojektowano jako budynek jednopiętrowy. Na parterze mieściły się biura, a na pierwszym piętrze
mieszkania pracowników. W suterenach znajdowały się magazyny. Elewacje utrzymane zostały w prostych, zmodernizowanych
formach historycznych. Fasadę ożywiały umieszczone obok
głównego wejścia dwie arkady oraz ozdobny szczyt ze sterczynami. Pomiędzy oknami na froncie wykonano niewielką niszę,
w której umieszczono figurę Matki Boskiej.
To jeden z nielicznych zachowanych urzędów akcyzowych,
powstałych w przededniu wybuchu I wojny światowej, który
przetrwał do naszych czasów w swojej pierwotnej formie i ciekawy przykład architektury urbanistycznej z początku XX wieku.

BARBARA ZBROJA

materiały archiwalne: Archiwum Narodowe w Krakowie

Oceniane było 10 z 15 oddanych strzałów. Nad przebiegiem
turnieju czuwali radni: Joanna Sadowy, Mieczysław Dzierżak,
Łukasz Zaremba, Dariusz Partyka. Zawody obsługiwali instruktorzy z LOK.
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 82, II miejsce przypadło zawodnikom z Gimnazjum nr 12, a III miejsce na podium
wystrzelali uczniowie Gimnazjum dwujęzycznego z ZSP nr 2.
W strzelaniu indywidualnym wśród dziewcząt jak i w całym
turnieju bezkonkurencyjna była Agnieszka Tracz z Gimnazjum
Dwujęzycznego (ZSP nr 2), uzyskując 100 punktów na 100
możliwych, drugie miejsce zajęła Sandra Gaweł z Gimnazjum
nr 12, trzecie – Patrycja Wróbel z Gimnazjum nr 82.
W kategorii chłopców najlepszym okazał się Bartłomiej
Sośniak z Gimnazjum nr 82, drugie miejsce zajął Jakub Kisiel
z Gimnazjum nr 14, a trzecie Paweł Świderski z Gimnazjum
nr 12. Uroczyste wręczenie dyplomów, upominków, medali i pucharów odbyło się 19 listopada w Zajeździe Kościuszkowskim,
podczas sesji rady dzielnicy. Nagrody wręczyli Przewodniczący
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały Jakub Kosek, Prezes Zarządu
Powiatowego LOK Krowodrza Michał Kulikowski i Mieczysław
Dzierżak przewodniczący Komisji Sportu. Uczestnikom pogratulowali również wszyscy radni. Dziękujemy władzom Zarządu
Powiatowego LOK Kraków – Krowodrza za ufundowanie nagród
i sprawną obsługę turnieju.

JOANNA SADOWY

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Wieści szkolne i przedszkolne

BIEG PRZEDSZKOLAKA

PATRIOTYCZNE EMOCJE

10 października na boisku w parku Krowoderskim zorganizowano Jesienny Bieg Przedszkolaka dla dzieci z Przedszkola
Samorządowego nr 130. W zawodach uczestniczyło pięć grup.
Każda grupa po przeprowadzeniu rozgrzewki – slalomów między
tyczkami, streatchingu i biegu przez płotki, przystąpiła do rywalizacji na wyznaczonych dystansach. Wyników nie podajemy,
bowiem zwycięzcami były wszystkie dzieci, które w ten piękny
słoneczny dzień wystartowały w zawodach i świetnie się bawiły,
poprawiając przy okazji swoją kondycję i odporność zdrowotną.
Nagrodami zostali obdarowani wszyscy. Medale przygotowane
przez wychowawczynie grup oraz lizaki wręczała Pani Dyrektor
Ewa Gubała. Dziękujemy dzieciom za udział w imprezie, a Paniom Nauczycielkom za pomoc i zaangażowanie przy przeprowadzeniu biegu.

„Legiony to żołnierska nuta, Legiony to ofiarny stos…”
Tę i inne pieśni niepodległościowe śpiewały wszystkie
przedszkolaki w Samorządowym Przedszkolu nr 83 z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. To nasze polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, upamiętnia rocznicę
odzyskania przez Naród Polski w 1918 roku niepodległego
bytu państwowego, po 123 latach od rozbiorów dokonanych
przez Rosję, Prusy i Austrię.
Patriotyzm można pielęgnować w każdym miejscu i na różne
sposoby. Nasze nauczycielki postanowiły też przekazywać swoim podopiecznym głębsze treści patriotyczne, pomimo tego, że
są to przedszkolaki i wydawać by się mogło, że są jeszcze za
małe. W naszym przedszkolu już drugi rok listopadowe święto
ma bardzo uroczystą oprawę. Oczywiście przedszkole udekorowaliśmy polskimi flagami narodowymi na zewnątrz budynku
i w salach dziecięcych.

Udział dzieci w Jesiennym Biegu Przedszkolaka 2013 dał
im wielu niezapomnianych wrażeń, rozwinął ich sprawność ruchową, zachęcił do aktywnej postawy wobec sportu i rekreacji
oraz pokazał, czym jest współzawodnictwo. Panująca atmosfera
wspólnej, wesołej zabawy i zdrowej rywalizacji dostarczyła
przedszkolakom wielu pozytywnych emocji.
Na wiosnę zorganizujemy następne zawody, a wszyscy, którzy
chcą wziąć w nich udział i osiągnąć dobry wynik, powinni na co
dzień biegać, uprawiać sport, dbać o kondycję fizyczną.
Organizatorami imprezy byli Oliwia Kawiorska – nauczyciel
gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu nr 130 oraz Parafialny
Klub Sportowy Jadwiga.

OLIWIA KAWIORSKA, Przedszkole nr 130
fot. PRZEDSZKOLE nr 130

W piątek 8 listopada zaprosiliśmy w nasze progi rodziców
i dziadków. Wszystkie przedszkolaki przebrane były w stroje
galowe, a każdy strój upiększony został niepodległościowym akcentem (kotylion lub wstążka biało-czerwona, buzie wymalowane
w biało-czerwone symbole). Każdy „średniak” dzierżył w ręku
chorągiewkę, którą ochoczo powiewał. Odbyła się uroczysta
akademia, w trakcie której dwie grupy „starszaków” dostarczyły
wszystkim wielu pozytywnych emocji, prezentując piękny, patriotyczny program. Dzieci rozpoczęły występ od odśpiewania
hymnu narodowego. Potem wszyscy śpiewali pieśni legionowe,
a przedszkolaki deklamowały niepodległościowe wiersze. Panował odświętny, podniosły nastrój. Dało się odczuć powagę
chwili i coś pięknego, czego nie da się opisać słowami. Trzeba
to przeżyć. Po zakończeniu wszyscy gratulowali przedszkolakom dojrzałego zachowania podczas występów i dziękowali za
wspaniały program artystyczny.
Po tak udanej premierze wspólnie postanowiliśmy, że odwiedzimy z tym programem artystycznym Dom Pomocy Społecznej
przy ulicy Korczaka. Są tam osoby, które na pewno miały lub
mają nadal dużą wiedzę na temat tamtych ważnych chwil. My
postaramy się przypomnieć im w piękny sposób nastój dawnych dni.

EADWIGA GOŁDA, AGNIESZKA KOŚMIŃSKA, IWONA HELIASZ
Przedszkole nr 83
fot. PRZEDSZKOLE nr 83
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W STODZIEWIĄTCE KOZY KUJĄ
Postać Kornela Makuszyńskiego – autora literatury dziecięcej,
każdemu jest dobrze znana. Ten polski poeta, powieściopisarz
i felietonista, od 1987 roku patron naszej szkoły, inspiruje grono
pedagogiczne do ciężkiej pracy i zapału, aby wlewać w młode
pokolenie optymizm i pogodę ducha. Tak jak to robił Kornel
Makuszyński w swej twórczości.
Nasza prężnie działająca kadra regularnie organizuje m.in.
otrzęsiny pierwszoklasistów, przekroczenie progu klas III, drzwi
otwarte dla przedszkolaków, warsztaty matematyczno-przyrodniczo-humanistyczne, dzień ze sztuką, obchody Dnia Ziemi.
Uczestniczymy także w akcji „Pola Nadziei” oraz „Przyjaciele
żonkilowych Pól Nadziei”. Założyliśmy szkolny ogród i każdej
jesieni sadzimy cebulki żonkili, kwestujemy na rzecz hospicjum
i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udzielamy się również
w akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”, „Góra grosza” i wielu innych.
Jednym z przejawów oddania i kreatywności nauczycieli,
uczniów oraz rodziców jest coroczny Słoneczny Festyn organizowany na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 109
przy ul. Mackiewicza 15. W tym roku szkolnym poświęcony był
pamięci znakomitego pisarza Juliana Tuwima i zatytułowany
„Biesiada z Tuwimem”. Na festynie, który odbył się 5 października
gościliśmy Prezydenta Miasta Jacka Majchrowskiego, który jest
wielbicielem twórczości Tuwima. Przybył także piłkarz Wisły Kraków – Michał Czekaj. Wśród atrakcji, które przygotowali również
harcerze z ZHR nie zabrakło aukcji, loterii fantowej, malowania
dziecięcych buzi, składania orgiami, wesołego miasteczka, puszczania dużych baniek mydlanych, kawiarenki oraz grilla. Była
też wystawa prac związanych z twórczością Tuwima i konkurs
na przebranie za postać z jego wierszy.
Uczestnicy festynu wzięli udział we wspólnej recytacji wiersza pt. „Lokomotywa”, tworząc długi pociąg. Aby zachęcić do
czytania młode pokolenie, pomiędzy przybyłymi przechadzał
się Julian Tuwim w osobie jednego z nauczycieli, który zabawiał
pogawędkami i rozdawał teksty znanych utworów.

W związku z tym, że szkoła promuje zdrowy styl życia stworzyliśmy wesoły stragan, na którym dostępne były świeże owoce
i warzywa, a także przetwory domowej roboty. Uczestnicy festynu
mieli okazję spróbowania zdrowych, warzywnych przekąsek.
Pragnę podkreślić, iż uczniowie naszej szkoły są bardzo
zaangażowani w organizację, przygotowanie, a także realizację
festynu. Jest to dla nich bardzo ważny dzień, gdyż mogą podjąć
działania nie tylko w szkolnej ławce, ale w praktyce. Rzetelnie wywiązują się z powierzonych obowiązków, co jest fantastycznym
wstępem i przygotowaniem do późniejszego, dorosłego życia.
Sam festyn jest atrakcją nie tylko dla nas nauczycieli, rodziców i uczniów, ale dla całego środowiska lokalnego. Pomimo, iż
piknikujemy w środku miasta, miła atmosfera pozwala odpocząć
od miejskiego zgiełku. Co roku jesteśmy bardzo zadowoleni
z możliwości wspólnego spędzenia czasu. Myślimy, że każdy
w przedziale od 0 do 109 roku życia mógł znaleźć chwile wytchnienia w miłym towarzystwie.
Zachęcamy serdecznie absolwentów naszej szkoły do odwiedzania starych murów Stodziewiątki, ale jakże odświeżonych
dzięki remontom i modernizacjom. W naszej szkole jedno się
nie zmienia – wysoce wyspecjalizowana, oddana i uśmiechnięta
kadra oraz wspaniali rodzice i uczniowie.
Tak jak mówią pierwsze wersy naszego hymnu: „Ty jesteś szkoło
w naszym życiu skałą, na której człowiek budować zaczyna (…)”
– byliśmy, jesteśmy i mamy nadzieję – będziemy tą skałą dla naszych absolwentów, obecnych uczniów i młodszego pokolenia.
Tak jak bohater książek Makuszyńskiego – Koziołek Matołek
przemierzył cały świat w poszukiwaniu Pacanowa („W Pacanowie
kozy kują, więc Koziołek Mądra Głowa błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa.”), a miał go bardzo blisko – tak my
jesteśmy blisko Państwa i Państwa pociech. Nie musicie przemierzać dalekich odległości w poszukiwaniu dobrej, ciekawej szkoły
dla swoich dzieci. Jesteśmy obok Państwa i chętnie angażujemy
się w nauczanie i wychowanie, bo tak jak dla Państwa – Szanowni
Rodzice – dla nas też najważniejsze są dzieci.

ANNA KUREK, Szkoła Podstawowa nr 109
fot. SP nr 109

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Już po raz dwudziesty Gimnazjum nr 13 wspólnie z Uczniowskim Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Olimpic” zorganizowały 8 listopada halowy turniej piłki nożnej chłopców ze szkół
podstawowych i gimnazjów. Okazją do rozgrywek było Święto
Niepodległości. Uczestniczyły w nich reprezentacje dziesięciu
krakowskich szkół – Szkoły Podstawowe nr 2, 21, 58, 95, 107
i 109 oraz Gimnazja nr 9, 13, 14 i 18.
Wśród szkół podstawowych zwyciężyła SP nr 95, która w meczu o pierwsze miejsce pokonała SP 109 wynikiem 4:2. Trzecie
miejsce zdobyła SP nr 21, a czwarte SP nr 2.
Wśród gimnazjów najlepsze było G nr 18, przed G nr 13 (I drużyna). Trzecie miejsce zajął zespół z G nr 9. Wszyscy uczestnicy
otrzymali słodkie upominki, a najlepsze drużyny puchary.

Gimnazjum nr 13

fot. GIMNAZJUM nr 13
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Nie tylko zakupy
W ostatni weekend listopada otwarto Galerię Bronowice. Nowoczesny budynek, w którym odnajdziemy akcenty nawiązujące
do stylu artystów Młodej Polski znajduje się przy ul. Stawowej,
za IKEĄ. Na ok. 60 tys. m2 mieści się 150 sklepów (w tym pokaźnych rozmiarów hipermarket Auchan), do dyspozycji klientów
przygotowano 2 800 bezpłatnych miejsc parkingowych.
Inwestorem był Immochan, czyli dział nieruchomości firmy
Auchan Polska Sp. z o.o. Jako część międzynarodowej Grupy
Auchan, firma działa w 12 krajach. Budowa trwała niespełna
dwa lata i była połączona ze zmianą układu drogowego w tej
części miasta. Aby ułatwić wjazd i wyjazd z galerii, jednocześnie
nie tamując ruchu w kierunku Olkusza i do Krakowa – w przeciwnym kierunku, powstała m.in. estakada z rondem wzdłuż
ul. Jasnogórskiej. W dzień otwarcia, 30 listopada chętnych do
odwiedzenia galerii było jednak tylu, że na okolicznych ulicach
utworzyły się potężne korki.
W piątek, 29 listopada odbyła się uroczysta gala, którą
prowadzili aktorka Joanna Koroniewska i prezenter telewizyjny
Maciej Dowbor. Przygotowano występy
artystyczne i pokaz
mody autorstwa młodych projektantów
(gwiazdą wieczoru
był projektant mody
i stylista Jerzy Antkowiak). Wśród zaproszonych gości
znaleźli się przedstawiciele władz miasta
z prezydentem Jackiem Majchrowskim.
Galerię Bronowice
poświęcił proboszcz
parafii Redemptor
Hominis – Chrystusa
Odkupiciela Człowieka przy ul. Stelmachów ks. Kazimierz
Kijas.
Choć wydawałoby
się, że w Krakowie
mamy dużych centrów handlowych pod
dostatkiem, Galeria
Bronowice poszła
o krok dalej. Można
tu przyjechać nie tylko na zakupy. Oprócz
hipermarketu, sklepów doskonale znanych marek i ekskluzywnych butików
znajdziemy w niej
m.in. punkt obsługi
mieszkańców Urzędu
Miasta Krakowa i salę
kina Mikro. Miłośnicy sztuki na pewno
odwiedzą Galerię
Forum Muzeum Narodowego i Akademię
w Galerii Bronowice

działającą pod opieką Akademii Sztuk Pięknych. Zaplanowano
tu także bibliotekę, salę gier planszowych i interaktywny plac
zabaw dla najmłodszych. Ważne jest również to, że Galeria
Bronowice z pewnością jest już i będzie w przyszłości jednym
ze znaczących pracodawców dla mieszkańców Krakowa i jego
północnych obrzeży.
W najbliższym czasie Rada Dzielnicy IV planuje wnioskować
w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu o zapewnienie dogodnego połączenia autobusowego z centrum handlowym
oraz z nowym osiedlem (rejon ulic Chełmońskiego, Piaskowej
i Stelmachów). Obecnie klienci, którzy korzystają z komunikacji
miejskiej dochodzą od ul. Conrada do budynku „na przełaj”, po
trawie i zamiast do wejścia trafiają na zaplecze galerii. Żeby dostać się do środka muszą obejść budynek, bo wejście znajduje
się po drugiej stronie.
Właściciele firmy obiecują, że wkrótce pojawi się lepsze
oznakowanie dróg dojazdowych, co pozwoli w przyszłości
uniknąć korków.

MB

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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PRAWO NA CO DZIEŃ

Niech nas
zima nie zaskoczy
Zima nieubłaganie zbliża się wielkimi krokami. To pewne.
A wraz z nią nadejdą przejmujące chłody, obfite opady śniegu
i coroczne utyskiwania kierowców, że „znów zima zaskoczyła
drogowców”. Jednak nie zawsze na tych właśnie przysłowiowych drogowcach spoczywa obowiązek odśnieżania publicznych
przestrzeni. Nie wszyscy bowiem zdają sobie sprawę z faktu,
że właściciele posesji, ale nie tylko oni, w tym zaśnieżonym
okresie roku również zobowiąza ni są do dbania o chodniki.
Właściciel, czyli kto?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622) przerzuca część odpowiedzialności za tytułowe czystość i porządek na właścicieli nieruchomości. A ponieważ mamy mówić o zimie, należy skupić się przede
wszystkim na art. 5 ust. 4 omawianej ustawy, który stanowi, iż
za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości odpowiedzialni
są właśnie właściciele nieruchomości. Przy czym, jak zaznacza
ustawa, za właścicieli uważa się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. A więc dbanie
o porządek na chodniku spoczywa również na zarządcy bloku,
wspólnocie mieszkaniowej, czy też użytkowniku wieczystym.
Nie zawsze jednak tak jest, regulacje ustawowe przewidują
również wyjątki. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany
do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny
postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, w takim
przypadku zasada jest prosta, kto pobiera opłaty ten dba
o chodnik (np. gmina).
Szerokość chodnika
Zagadnieniem budzącym kontrowersje jest pytanie o to, czy
właściciel musi odśnieżać cały chodnik, na całej szerokości czy
też tylko jego fragment. Aby odpowiedzieć na tak stawiane pytania na początku trzeba posiłkować się definicją samego chodnika. I nie jest to bynajmniej błahostka. Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach za chodnik uznaje wydzieloną
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Podobną, lecz nie
tożsamą definicję znajdziemy również w ustawie o drogach
publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14, poz. 60 ), w której czytamy, iż
chodnik to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych (art. 4,
pkt 6). Skoro tak, można mieć pewność, że właściciel ma obowiązek odśnieżać chodnik położony bezpośrednio przy granicy
nieruchomości. Co zatem z jego szerokością? W tej sprawie
wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lutego
2010 r. (sygn. akt IV CSK 369/09), stwierdzając, iż właściciele
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(użytkownicy wieczyści) nieruchomości mają obowiązek uprzątania chodników położonych bezpośrednio przy granicy ich
nieruchomości bez względu na szerokość chodnika, a w przypadku placu przeznaczonego wyłącznie do ruchu pieszego,
obowiązek uprzątania całego placu spoczywa na wszystkich
właścicielach nieruchomości położonych przy placu: każdego
w zakresie pasa gruntu takiej samej szerokości, przylegającego
do jego nieruchomości. Sprawa zatem jest prosta, właściciel ma
obowiązek odśnieżania chodnika przylegającego bezpośrednio do jego nieruchomości i to na całej szerokości, chyba że
wystąpią wyjątki opisane powyżej. Nie zapominajmy jednak, że
to nie tylko odśnieżanie leży w gestii właścicieli nieruchomości
w okresie zimowym, ale również sprzątanie błota pośniegowego
i lodu zalegających przy ich posesjach.
Bez taryfy ulgowej
Zwróćmy uwagę na fakt, że samo odśnieżanie to nie wszystko. Właściciel bowiem ponosi dodatkowe koszty, jak np. zakup
piasku, soli czy ewentualne ubezpieczenie. W przypadku osób
starszych i niedołężnych łączy się to z dodatkowymi wydatkami,
jak na przykład wynajęcie profesjonalnej ekipy zajmującej się na
co dzień odśnieżaniem. Tym kontrowersyjnym tematem zajmował się Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 5 listopada 1997 r.
sygn. akt K. 22/97), orzekając przy tym, że bezduszne, jakby się
mogło wydawać, przepisy ustawy są zgodne z Konstytucją. Co
za tym idzie, wszyscy bez wyjątku odpowiedzialni są za dbanie
o chodniki przy ich posesjach, bez żadnej taryfy ulgowej.
Co zatem z konsekwencjami, co może spotkać niepokornych
właścicieli? W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że kontrolę
nad przestrzeganiem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach sprawują wójt, burmistrz lub prezydent miasta. I to
oni, zgodnie z art. 5 ust. 7 omawianej ustawy, wydają decyzję
nakazującą wykonanie obowiązku. Kiedy ten środek zawiedzie
i decyzja nadal nie będzie wykonywana, stosuje się przepisy
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
A tam już znajdziemy zdecydowanie bardziej dotkliwe kary, jak
grzywna w celu przymuszenia, czy też wykonanie zastępcze,
czyli zatrudnienie podmiotu, który wykona te prace na koszt
właściciela nieruchomości.
Reasumując, obowiązek odśnieżania chodnika, choć uciążliwy, zwłaszcza przy śnieżnej zimie, spoczywa na właścicielach,
współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także na innych podmiotach
władających nieruchomością, czy nam się to podoba czy nie.
Ale z drugiej strony chyba każdy z nas woli w mroźny wieczór
biec do domu po czystym, odśnieżonym chodniku, niż brodzić
w tumanach białego puchu, uważając przy tym, żeby nie „wywinąć orła”.

KLAUDIA KIPIEL

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rembiesa
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Rodzinny skwer

na Krowodrzy Górce
Trwają ostatnie prace przy budowie Smoczego
Skweru pomiędzy blokami przy ul. Kluczborskiej 5
i Krowoderskich Zuchów (nr 9, 11 i 13) na os. Krowodrza Górka. Będzie to czwarte w Krakowie miejsce spotkań i rekreacji nie tylko dla najmłodszych,
ale też dla ich starszego rodzeństwa, rodziców
i dziadków. Urządzenia, które właśnie są montowane będą odpowiednie dla osób w każdym wieku,
które przy sprzyjającej pogodzie chcą trochę się
poruszać na świeżym powietrzu. Oprócz tych o typowo zabawowym charakterze pojawią się sprzęty
do ćwiczeń podobne do używanych na siłowni
czy w klubie fitness. Urządzenia dla seniorów są
specjalnie dobrane przez specjalistów z Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie, którzy przygotowywali koncepcję wykonania modelowego
Smoczego Skweru. Skwer w Dzielnicy IV będzie
miał powierzchnię około 2 000 m2.
Wcześniej znajdował się tu plac zabaw, który
z biegiem czasu, po wymontowaniu urządzeń zabawowych i – ostatecznie – likwidacji, służył jako
parking. Asfaltowy plac, który powstał w tym miescu
przez lata był nieremontowany, a jednocześnie
brakowało przestrzeni, w której rodzice z dziećmi
czy osoby starsze mogłyby spędzić czas.
Ze Smoczych Skwerów można już w pełni
korzystać przy ul. Wietora, obok Nowohuckiego
Centrum Kultury, a także przy ulicy Zachodniej. Do
2017 roku skwery mają powstać w każdej z krakowskich dzielnic.

JD

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Od nowego roku w biurze Dzielnicy IV
Prądnik Biały, przy ul. Białoprądnickej 3 będą organizowane raz w miesiącu darmowe konsultacje prawne przeznaczone dla mieszkańców dzielnicy.

Zapraszamy w środy:
8 stycznia, 5 lutego,
5 marca, 2 kwietnia;
w godz. 14.00-17.00.
Porad będą udzielać prawnicy
z Kancelarii Radcy Prawnego
Agnieszka Rembiesa,
Kraków, ul. Lea 12A/2.
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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 2014.
Ze œwi¹tecznymi pozdrowieniami
Stowarzyszenie Mi³oœników Bronowic Wielkich

