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Zakończył się cykl konsultacji
społecznych z Mieszkańcami
Dzielnicy IV, dotyczących planowanej budowy linii tramwajowej.
W trzech spotkaniach, które
odbyły się w marcu w szkołach
na terenie dzielnicy wzięło udział
około 600 osób z os. Krowodrza
Górka, Prądnik Biały Zachód
i Górki Narodowej. W kwietniu
koncepcja budowy linii tramwajowej na trasie os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa
Zachód oraz estakady w ciągu
ulicy Opolskiej została wyłożona do wglądu w siedzibie Rady
Dzielnicy IV. Równocześnie odbywały się dyżury konsultacyjne
z udziałem projektanta.
W czasie spotkań i dyżurów
Mieszkańcy zgłosili bardzo wiele uwag do projektu, przede
wszystkim odnośnie miejsc,
w których inwestycja miałaby sąsiadować bezpośrednio z zabudową mieszkaniową. Wszystkie
zostały przekazane projektantowi i zostaną szczegółowo przeanalizowanie. Podsumowaniem
konsultacji społecznych i wniosków, które zgłosili Mieszkańcy,
jest tekst przewodniczącego
Jakuba Koska na stronie 3. MB

DNI DZIELNICY IV 2014
6 czerwca FESTYN AZORSKI

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
ul. Chełmońskiego 24

7 czerwca DZIEŃ SPORTU
Boisko KS Clepardia
ul. Mackiewicza 14

Szczegóły wkrótce na www.dzielnica4.krakow.pl
i na plakatach. ZAPRASZAMY!

8 czerwca PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2

DZIEWCZYNY KONTRA CHŁOPAKI
Kacper Niewypał i Emilka Piórko zapraszają na Piknik Rodzinny!
To nie będzie zwykła niedziela. Otworzymy razem drzwi do świata wróżek, a najlepszy detektyw
na świecie zapozna nas z tajnikami swojej pracy.
Będzie tropienie wróżek, zawody detektywistyczne, zdobienie magicznych babeczek, rozszyfrowywanie zakodowanych wiadomości, rebusy, odbijanie linii papilarnych, wycinanie
i zdobienie wróżkowych skrzydeł. Na koniec gra terenowa – dziewczyny kontra chłopaki. Kto
wygra? Dowiemy się już 8 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego w Dworku Białoprądnickim.
Doskonała zabawa z bohaterami książek wydawnictwa Znak gwarantowana.
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DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Przewodniczący
Jakub Kosek
czwartki: 10, 24 kwietnia;
8, 22 maja;
12, 26 czerwca;
w godz. 17.00-18.00
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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Pomysł na pawilon

Ireneusz Lisiak
czwartki, w godz. 16.00-17.00

W związku z prośbą Wydziału Skarbu Miasta o zaopiniowanie sprzedaży pawilonu
handlowego przy ul. Elsnera, postanowiliśmy przeprowadzić konsultacje w tej sprawie
z mieszkańcami bloków położonych w jego pobliżu. Tematem zainteresowały się również
media, mieszkańcy zaczęli ze sobą rozmawiać, powstawały kolejne opinie, pojawiały się
różne głosy. W sprawie pawilonu jedno jest w tej chwili oczywiste. Mieszkańcy sprzeciwiają się jego sprzedaży, co dobitnie wyraziła większość przybyłych na spotkanie w
dniu 26 lutego. Rada Dzielnicy podzieliła ich zdanie uchwałą z dnia 18 marca 2014 r.
Dotarły do nas
opinie, że to Rada
Dzielnicy IV chciała
sprzedaży pawilonu. Piszę ten tekst
głównie dlatego,
by zdementować tę
nieprawdziwą informację. Inicjatorem
sprzedaży obiektu
jest jego właściciel,
czyli Miasto Kraków.
Pa w i l o n w y m a g a
natychmiastowego
remontu, który powinien wykonać właściciel. Prawdopodobnie brak środków
Niszczejący pawilon na Azorach
był źródłem pomysłu
pozbycia się pawilonu, a tym samym pozbycia się problemu. Uważam jednak, że nie
warto pozbywać się wszystkich obiektów gminnych ze starszych osiedli. Może to doprowadzić do sytuacji, w jakiej znajdują się nowe osiedla – bez jakiejkolwiek przestrzeni
publicznej i szansy na żłobek, przedszkole, szkołę, klub seniora czy dom kultury. Jeżeli
miasto nie posiada środków na remont, niech wykorzysta program rehabilitacji osiedli
zabudowy blokowej, którym ma zostać zrealizowany na osiedlu, w obrębie którego
stoi budynek pawilonu.

Małgorzata Wyrwińska-Cieślak
piątki, w godz. 15.00-16.00

Budżet Obywatelski – dodatkowe pieniądze dla dzielnicy

Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
wtorki: 15, 29 kwietnia; 6, 20 maja;
3, 17 czerwca; w godz. 15.30-16.30
Członkowie zarządu
poniedziałki, w godz. 17.00-18.00
Mariusz Bembenek
(praworządność i bezpieczeństwo,
informacja i promocja, „Gazeta
Lokalna”)
14 kwietnia, 12 maja,
2, 23 czerwca,
Stefan Figiel
(infrastruktura, ochrona środowiska
i zagospodarowanie przestrzenne)
28 kwietnia, 19 maja,
9, 30 czerwca,
Joanna Sadowy
(edukacja i kultura, sport, sprawy
społeczne)
7 kwietnia, 5, 26 maja,
16 czerwca

DYŻURY RADNYCH
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Hermina Bulka
piątki, w godz. 14.00-16.00

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./fax 12 638 10 12
e-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl
www.dzielnica4.krakow.pl

Prądnik Biały był jedną z czterech dzielnic, które w minionym roku brały udział
w programie pilotażowym Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego). W naszym
przypadku budżet był realizowany na jednym osiedlu (Górka Narodowa). Efekt pilotażu to remont części chodnika przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, który zostanie przeprowadzony w tym roku. Zyskaliśmy 100 000 zł dodatkowych środków do budżetu
dzielnicy, przydzielonych w nagrodę za przeprowadzenie pilotażu. Tym bardziej jest
mi miło poinformować Państwa, że przystępujemy do kolejnej (dla nas), a pierwszej
ogólnomiejskiej edycji. Mieszkańców zapewne ucieszy możliwość rozdysponowania
środków finansowych na zgłoszone projekty (kwota tegorocznego budżetu, podobnie
jak pilotażu wyniesie 100 000 zł). W ten sposób być może uda się Państwu zmienić coś,
co od dawna przeszkadza (np. wyremontować chodnik) lub zwrócić uwagę i przekazać
środki na coś zupełnie nowego (np. plac zabaw dla dzieci niewidomych). To, jakie
projekty zostaną zgłoszone, zależy tylko od Państwa inwencji. Mogą one dotyczyć
różnych dziedzin – od bezpieczeństwa, poprzez prace remontowe dróg, chodników
czy szkół, a skończywszy na imprezach kulturalnych. Ja natomiast jestem bardzo
zadowolony z faktu, że każdy mieszkaniec, który weźmie udział w Budżecie Obywatelskim, będzie uczestniczył w procesie edukacyjnym i integracyjnym. Trzeba bowiem
pamiętać, że Budżet Obywatelski to nie tylko środki, które Państwo rozdysponujecie.
To także spotkania, podczas których lepiej poznacie sąsiadów, zastanowicie się razem
nad problemami w przestrzeni publicznej, być może zidentyfikujecie nowe, których do
tej pory nie dostrzegaliście. Wreszcie przy tworzeniu Budżetu Obywatelskiego można
dowiedzieć się kilku istotnych rzeczy o swoim mieście, najbliższym otoczeniu, ale również o procedurach koniecznych do realizowania zadań i ich prawdziwych kosztach.
Bo te niejednokrotnie odbiegają od wyobrażeń.
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Już dziś zapraszam Państwa na serię spotkań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Podczas nich dowiecie się Państwo wszystkich szczegółów związanych z budżetem,
sposobem przygotowania projektów, ich zgłaszania, sposobem głosowania, harmonogramem procesu i wszystkich innych kwestii. Każdy będzie mógł również swobodnie
zapytać o każdą nurtującą go sprawę. Ze swojej strony pragnę zapewnić, że postaramy
się zorganizować spotkania na każdym osiedlu w naszej dzielnicy. O terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani osobną ulotką, zamieszczamy je też w ramce
obok. Jedno wydaje się pewne – warto wziąć udział w procesie tworzenia Budżetu
Obywatelskiego.

Tramwaj na Górkę Narodową – uwagi do projektu
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Mam świadomość, że czytają Państwo ten tekst już po zakończeniu konsultacji
w sprawie budowy linii tramwajowej na Górkę Narodową. Wiedząc, że pierwsze w tym
roku wydanie „Gazety Lokalnej” jest przewidziane już po spotkaniach konsultacyjnych (termin wydania był nie do przesunięcia i wynikał z konieczności zakończenia
postępowania przetargowego na druk gazet we wszystkich dzielnicach Krakowa),
staraliśmy się dotrzeć z informacją do mieszkańców bloków przyległych do inwestycji
w sposób bezpośredni. Zawiadomienia o konsultacjach wrzucaliśmy do skrzynek lub
zawieszaliśmy je na bramach wejściowych do bloków. Uważam jednak, że budowa
tramwaju w naszej dzielnicy jest sprawą niezwykle istotną i ważną, oddziaływującą
znacznie na otoczenie i życie mieszkańców, dlatego zachęcam do przeczytania
poniższego tekstu.
Z całą pewnością nowe linie tramwajowe na północy Krakowa to najbardziej wyczekiwane inwestycje w naszej dzielnicy. Mamy za sobą trzy spotkania konsultacyjne, które miały przybliżyć
temat planowanej
budowy tramwaju
na Górkę Narodową
przez Prądnik Biały
Zachód i Wschód
wraz z budową części tak zwanej trasy
wolbromskiej oraz
zebrać Państwa opinie i uwagi. O samych spotkaniach
staraliśmy się informować jak najszerzej mieszkańców
osiedli, przez które
będzie przebiegać
nowa linia i nowa
Spotkanie konsultacyjne na Prądniku Białym Zachód
droga. Efektem tego
była bardzo dobra frekwencja na spotkaniach, na które przyszło około 600 osób. Planowana trasa wolbromska podzieli na pół Prądnik Biały Zachód oraz mocno zmieni
otoczenie osiedla Krowodrza Górka i ul. Fieldorfa „Nila”. Powstanie również zupełnie
nowy układ drogowy przy ul. Białoprądnickiej, czyniąc z niej drogę lokalną. Ulica
Opolska w części swojego przebiegu zejdzie do poziomu -1 (pod ziemię). Powstaną wreszcie trzy parkingi typu park&ride, które – mam nadzieję, przyczynią się do
zmniejszenia korków w naszej dzielnicy. Każdy, kto chciałby zapoznać się bliżej ze
szczegółami tej inwestycji, może to zrobić na stronie ZIKiT. Chciałbym zaprezentować
najczęstsze i najważniejsze uwagi, które Państwo złożyliście (niektóre z nich pozwolę
sobie również skomentować).
• Budowa linii tramwajowej i drogi (całość planowanej trasy) w jednym etapie lub
budowa całej linii tramwajowej w ramach jednego etapu, a trasy wolbromskiej w części
swojego biegu w drugim etapie. Uważam, że trasa tramwaju powinna być priorytetem
– trasa wolbromska na odcinku od Krowodrzy Górki do ul. Bratysławskiej miałaby duży
sens tylko przy budowie łączącej to miejsce z ul. Wita Stwosza, można ją przewidzieć
jako drugi etap inwestycji.
• Budowa przejścia podziemnego lub kładki na wysokości parkingu park&ride przy
ul. Szopkarzy tak, by można było przejść pomiędzy dwiema częściami osiedla. Moim
zdaniem jest to sprawa bardzo ważna. Trzeba utrzymać komunikację do przychodni,
szkoły, przedszkola, siedziby spółdzielni, osiedlowego supermarketu. Brak takiego
przejścia znacznie wydłuży czas dojścia do tych punktów.
• Rezygnacja z budowy parkingu park&ride przy ul. Fieldorfa „Nila” 14 lub odsunięcie
go od bloku. Ewentualnie – budowa parkingu w wersji podziemnej. Tutaj trzeba wybrać
jedno z rozwiązań, zmniejszając uciążliwość dla mieszkańców (rezygnacja z parkingu
lub jego ograniczenie), bowiem parking planowany jest naprawdę blisko bloku. Jed-

B U D Ż E T
OBYWATELSKI
TY decydujesz

spotkania
DLA OSIEDLA KROWODRZA GÓRKA
Gimnazjum nr 12
ul. Kluczborska 3
12.05.2014, godz.18.00
28.05.2014, godz.18.00
DLA OSIEDLI: PRĄDNIK BIAŁY
WSCHÓD I GÓRKA NARODOWA
Gimnazjum nr 13
ul. Mackiewicza 13
13.05.2014, godz.18.00
29.05.2014, godz.18.00
DLA OSIEDLA PRĄDNIK BIAŁY
ZACHÓD
Szkoła Podstawowa nr 58
ul. Pigonia 2a
14.05.2014, godz.18.00
30.05.2014, godz.18.00
DLA OSIEDLA ŻABINIEC, PRĄDNICKA
I UL. FIELDORFA „NILA”
Szkoła Podstawowa nr 107
ul. Zdrowa 6
15.05.2014, godz.18.00
02.06.2014, godz.18.00
DLA OSIEDLA AZORY
XIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Chełmońskiego 24
16.05.2014, godz.18.00
03.06.2014, godz.18.00
DLA BRONOWIC WIELKICH
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53
ul. Stawowa 179
19.05.2014, godz.18.00
04.06.2014, godz.18.00
DLA TOŃ
Szkoła Podstawowa nr 67
ul. Kaczorówka 4
20.05.2014, godz.18.00
05.06.2014, godz.18.00
DLA WITKOWIC
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Porzeczkowa 3
21.05.2014, godz.18.00
06.06.2014, godz.18.00
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DYŻURY RADNYCH MIASTA
w siedzibie RADY DZIELNICY
Janusz Chwajoł
17 kwietnia
15 maja
26 czerwca
czwartki, w godz. 18.00-19.00
Teodozja Maliszewska
11, 25 kwietnia
9, 23 maja
13, 27 czerwca
piątki, w godz. 16.00-17.00

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

BEZPŁATNE
KONSULTACJE
PRAWNE
Zapraszamy w środy:
7 maja, 4 czerwca,
2 lipca, 6 sierpnia;
w godz. 14.00-17.00
Biuro Dzielnicy IV
Prądnik Biały,
ul. Białoprądnicka 3
Porad udzielają prawnicy
z Kancelarii
Radcy Prawnego
Agnieszki Rembiesy,
Kraków, ul. Lea 12A/2.

§
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nocześnie należy zaplanować drugi parking park&ride jako parking wielopoziomowy
(podobna liczba miejsc, jak na dwóch parkingach).
• Odsunięcie linii tramwajowej od bloku przy ul. Pachońskiego 16. Uważam, że istotne
jest rozważenie rozwiązań zapewniających zminimalizowanie skutków oddziaływania
tramwaju przy blokach Krowoderskich Zuchów 16 i Pachońskiego 16 (np. propozycja
mieszkańców, czyli tunel naziemny – zamknięty lub półotwarty na części linii tramwajowej przy bloku).
• Ekrany akustyczne przy trasie wolbromskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej/
Wybickiego do ul. Fieldorfa „Nila” oraz przy blokach Mackiewicza 25, Pachońskiego
16 i 18, a także Pigonia 4a.
• Rezygnacja z trasy wolbromskiej na wybranym odcinku (różne warianty):
1. od ul. Bratysławskiej do ul. Fieldorfa „Nila”,
2. od ul. Bratysławskiej do ul. Opolskiej,
3. od ul. Bratysławskiej do ul. Pachońskiego.
• Propozycja redukcji trasy wolbromskiej do przekroju 1x1 oraz głosy dokładnie
odwrotne, by była w przekroju 2x2.
• Doprojektowanie prawo i lewoskrętów do wyjazdu z parkingu park&ride w ul. Pachońskiego.
• Rozważenie przeniesienia (zamiany) linii tramwajowej z ulicą na odcinku: ul. Pachońskiego przed rondem – ul. Siewna, tak, by tramwaj biegł po północnej stronie trasy,
a ulica bliżej bloków. Pojawiały się również zdania przeciwne, co wskazuje, że głosy
mieszkańców są podzielone. Alternatywnie – przesunięcie trasy i tramwaju w kierunku
północnym, czyli bliżej garaży.
• Mieszkańcy zwrócili uwagę na likwidację jednego wyjazdu od strony bloków przy
ul. Pachońskiego 30-32, z prośbą o zaplanowanie wyjazdu dodatkowego.
• Zmiana usytuowania przystanków przy ul. Bociana. Uważam, że obecna propozycja
nie jest optymalna. Przesunięcie przystanku pozwoli większej grupie mieszkańców
dojść krótszą drogą. Być może trzeba przewidzieć dwa przystanki w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie. Ewentualnie w przypadku braku możliwości przesunięcia
przystanków, należy przewidzieć przejście przez tory (w prezentowanych podczas
spotkań materiałach przejścia nie było).
• Linia tramwajowa poprowadzona prosto, zamiast planowanego łuku przy ul. Opolskiej, tak, by nie przechodziła w pobliżu bloku przy ul. Krowoderskich Zuchów 16. Takie
rozwiązanie i tak byłoby czasowe, gdyż trasa tramwajowa na Azory i Bronowice jest
planowana w tym samym miejscu. Para mieszkańców zaproponowała bardzo ciekawe
rozwiązanie – tunel naziemny (zamknięty lub półotwarty) na części linii tramwajowej
przy bloku Krowoderskich Zuchów 16.
• Przeniesienie parkingu park&ride z Krowodrzy Górki na obrzeża miasta, w okolicy
Zielonek i al. 29 Listopada. Inna propozycja – przeniesienie go w okolice ul. Opolskiej.
Trzeba raz jeszcze podkreślić, że wymienione powyżej propozycje to te, które
powtarzały się najczęściej. Nie oznacza to oczywiście, że były one jedynymi, które
zostały zgłoszone podczas konsultacji. Uwag i wniosków wpłynęło naprawdę dużo.
W kolejnym numerze „Gazety Lokalnej” przedstawimy postulaty, które Rada Dzielnicy
zgłosi w formie uchwały jako wnioski lub uwagi do planowanej inwestycji (sesja odbędzie się w momencie, gdy „Gazeta Lokalna” będzie już w druku).

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały

fot. JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK

W tym miejscu planowany jest parking park&ride,
bardzo blisko bloku przy ul. Fieldorfa „Nila” 14

Linia tramwajowa na ul. Pachońskiego miałaby
przebiegać blisko bloku nr 16
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XLIV SESJA
W czasie XLIV sesji rady dzielnicy, która odbyła się 10 grudnia 2013 r. podjęto
17 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonując korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na
2013 r., przeniesiono środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia
(150 zł) na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
II Wnioskowano
• O zintensyfikowanie działań w kierunku budowy północnej obwodnicy
Krakowa. Zdaniem radnych obwodnica stanowi brakujący element systemu
drogowego dla ruchu tranzytowego. Odciąży ona ulice Conrada/Opolską/Bora
Komorowskiego, które stanowią w tej chwili główną trasę zbiorczą na północy
miasta.
• O wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2014 rok następujących zadań:
1. ul. Stelmachów – przebudowa wraz z wykupem gruntów,
2. ul. Radzikowskiego, między ul. Fiszera a wiaduktem – przebudowa wraz
z wykupem gruntów pod chodnik,
3. budowa pętli na Górce Narodowej,
4. ul. Siewna – modernizacja,
5. ul. Pleszowska – modernizacja,
6. ul. Mackiewicza – modernizacja,
7. ul. Meiera – budowa (od ul. Felińskiego w stronę cmentarza Batowice),
8. ul. Szafirowa – połączenie z ul. Jabłonną i ul. Legnicką,
9. połączenie ul. Jaracza z ul. Siemaszki,
10. ul. Zdrowa – modernizacja,
11. ul. Pachońskiego – modernizacja,
12. ul. Siewna: od ul. Jabłonnej do al. 29 Listopada – przebudowa,
13. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Białoprądnickiej,
Zielińskiej i Matki Pauli Zofii Tajber,
14. ul. Szarotki – przebudowa drogi żwirowej,
15. modernizacja infrastruktury sportowej przy szkołach: kontynuacja
modernizacji boisk przy Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1,
dofinansowanie modernizacji boiska przy Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3, modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 107, ul. Zdrowa
6, modernizacja boiska przy XIV Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum
Nr 14, ul. Chełmońskiego 24, modernizacja boiska sportowego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 53, przy ul. Stawowej nr 179.		
• Radni wnioskowali także o przedstawianie oraz realizację możliwych koncepcji
rozwiązania problemu zakorkowanego lewoskrętu na rondzie Ofiar Katynia
(kierunek od IKEI do ronda). Ich zdaniem rozwój ruchu kołowego wynikający
z rozbudowy sklepów wielkopowierzchniowych oraz osiedla położonego za
Galerią Bronowice powoduje powstanie coraz większych korków (dotyczy to
najczęściej pojazdów zawracających na rondzie).
• Wnioskowano o następujące zmiany w komunikacji:
– wprowadzenie autobusu 114 na trasie Prądnik Biały Zachód – Mackiewicza
– Opolska – al. 29 Listopada – Dworzec Główny,
– poprowadzenie linii 503 (po przedłużeniu jej na os. Gotyk) na trasie:
os. Gotyk – Siewna – Mackiewicza, przy jednoczesnym dodaniu przystanku
Opolska – al. 29 Listopada, dalej bez zmian w stosunku do obecnej trasy
przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości linii 164, ze szczególnym
uwzględnieniem godzin pozaszczytowych,
– zwiększenie częstotliwości lub zastąpienie obecnych autobusów pojazdami
przegubowymi na linii 130,
– utworzenie nowej linii autobusowej lub zmianę trasy którejś z obecnie
funkcjonujących tak, by autobus wreszcie dotarł do osiedla położonego
między ul. Stelmachów a Galerią Bronowice i Castoramą,
– zwiększenie częstotliwości autobusu lini: 120, 287, 168, 172, 173,
– dołożenie przystanku Opolska dla linii 572,
– dołożenie kursów w godzinach szczytu na linii 138 (lub wprowadzenie
autobusów przegubowych).
Radni zwrócili uwagę, że powyższe postulaty są najczęściej zgłaszane przez
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mieszkańców. Dobra komunikacja ma w sposób realny zachęcić kierowców
aut do korzystania z komunikacji miejskiej.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Podział środków na realizację zadań z zakresu remontów dróg, chodników
i oświetlenia pomiędzy poszczególne dzielnice.
• Poparto starania Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kluczborskiej 5 o rozbiórkę nieczynnej hydroforni znajdującej się przy budynkach mieszkalnych
(ul. Kluczborska 5 i ul. Krowoderskich Zuchów 15) w celu przekształcenia na
miejsca parkingowe.
• Projekt koncepcyjny rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa, pod warunkiem przyjęcia następujących uwag:
1. Stworzenie możliwości wykupu całości gruntów na wniosek właścicieli
w sytuacji, gdy realizowana inwestycja wpłynie choćby na częściową utratę
pierwotnej funkcji nieruchomości lub pogorszenie warunków zamieszkania.
2. Utworzenie dwóch lewoskrętów z ul. Meiera w stronę centrum miasta.
3. Wnioskuje się o poinformowanie mieszkańców o ocenie oddziaływania
na środowisko, poprzez dostarczenie do skrzynek informacji, gdzie można
się zapoznać z przedmiotowym dokumentem.
4. Utworzenie wyjazdu z ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w stronę Warszawy
(lewoskręt i jazda na wprost).
5. Umożliwienie wyjazdu z ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej (zielona strzałka)
w stronę centrum miasta poprzez możliwość włączenia się do ruchu
w oparciu o pas rozbiegowy.
6. Wydzielenie przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu z ul. Woronicza
od strony wschodniej.
7. Przeanalizowanie możliwości technicznych przedłużenia ścieżki rowerowej
do ul. Opolskiej z uwzględnieniem przejazdu pod kładką nad ul. Opolską.
8. Wnioskuje się o uwzględnienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej
przebudowy skrzyżowania: al. 29 Listopada/ul. Opolska.
9. Dodatkowo wnioskuje się o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami
na temat ekranów akustycznych po przeprowadzeniu badań dotyczących
natężenia hałasu.
• Poparto starania Placówek Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
„Chatka Puchatka” (ul. Stachiewicza 33) i „Akademia Młodzieży” (ul. Radzikowskiego 29), o dalsze funkcjonowanie na rzecz dzieci i młodzieży z Dzielnicy IV.
Radni podkreślali ogromną rolę obu placówek w życiu lokalnej społeczności.
• Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na działkach położonych
w rejonie ul. Różyckiego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus”.
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokali socjalnych położonych przy ul. Józefa
Elsnera, ul. Piotra Stachiewicza i ul. Prądnickiej.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym przy ul. Bolesława
Czerwieńskiego”. Zdaniem radnych w tym rejonie brak jest infrastruktury
drogowej, planowana zbudowa jest zbyt wysoka, a inwestycja spowoduje duże
natężenie ruchu.
W ramach pytań do służb mundurowych m.in. Małgorzata Palimąka zwróciła
uwagę na dzikie wysypisko śmieci w okolicy ul. Meiera i ul. Felińskiego, a Ireneusz Lisiak – blokowanie chodnika przez samochody przy ul. Imbramowskiej.

XLV SESJA
W czasie XLV sesji rady dzielnicy, która odbyła się 14 stycznia 2014 radni
podjęli 13 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały
na 2014 r. (szczegóły w treści uchwały).
• Radni zadecydowali o przystąpieniu do udziału w dzielnicowym budżecie
partycypacyjnym w 2014 r.
• Zatwierdzono plan finansowy wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2014 r.
w kwocie 34 000 zł (szczegóły w załączniku do uchwały).
• Ustalono listę rankingową zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia. [ramka na stronie 6.]
Podczas prac remontowych będą używane wyłącznie krawężniki z granitu oraz
kostki brukowej. Pozostałości z frezowania nawierzchni należy wykorzystywać
do uzupełnienia dziur, kolein na drogach szutrowych znajdujących się w dzielnicy
(ul. Potockiego, ul. Stelmachów, ul. Słowicza, ul. Meiera, ul. Gaik – pobocze,
ul. Górka Narodowa, ul. Jazowa, ul. Mączna, ul. Proszowicka – boczna, ul. Pękowicka).
• Ustalono listę rankingową zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic
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w 2014 r. Usunięto z niej zadanie „Projekt połączenia ul. Szafirowej ze skrzyżowaniem ul. Jabłonnej i ul. Nad Strugą”, gdyż znalazło się ono w Budżecie
Miasta na 2014 r. jako inwestycja ogólnomiejska. [ramka obok]
II Wnioskowano
• O oświetlenie i rozszerzenie psiego wybiegu w parku Krowoderskim w ramach
zadania, które znajduje się w Budżecie Miasta Krakowa na 2014 r.
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata
2013-2016 następującego zadania (jednostka realizująca – Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu):
– przebudowa ul. Porzeczkowej – 2012 wykonanie projektu (20 000 zł – zadanie
powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem – wydatkowano 0 zł), 2013 – kontynuacja opracowania projektu wraz
z realizacją (200 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy
ulic gminnych wraz z oświetleniem – wydatkowano 162 244,89 zł).
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata
2013-2014 zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem (jednostka realizująca
– Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu):
– wykonanie i realizacja projektu budowy chodnika po południowej stronie
ul. Radzikowskiego – 2012 wykonanie projektu (35 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem
– wydatkowano 0 zł), 2013 – rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji (300 000 zł –zadanie powierzone z zakresu
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem – wydatkowano
279 523,38 zł), 2014 – zakończenie opracowania dokumentacji projektowej
i realizacji (136 200 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy
ulic gminnych wraz z oświetleniem),
– modernizacja ul. Różyckiego – 2013 – wykonanie projektu (22 000 zł –
zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem – wydatkowano 15 375,00 zł), 2014 – kontynuacja opracowania projektu wraz z realizacją (300 000 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 i 46 – 2013 – rozpoczęcie opracowania projektu (0 zł
– zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem), 2014 – zakończenie opracowywania projektu i realizacja
(14 840 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic
gminnych wraz z oświetleniem),
– budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych na
ul. Krowoderskich Zuchów przy KFC – 2013 – rozpoczęcie przygotowywania
projektu (0 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic
gminnych wraz z oświetleniem), 2014 – opracowanie projektu i realizacja
(200 000 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic
gminnych wraz z oświetleniem).
• Radni wnioskowali także o wykonanie sieci ciepłowniczej w ciągu ul. Łokietka
w czasie jej przebudowy. Uzasadnili swój wniosek tym, że wykonanie prac
jednocześnie zmniejszy koszt i pozwoli uniknąć poniesienia tzw. wydatków
straconych, zapewniając możliwość podłączenia osiedla Tonie do sieci ciepłowniczej, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w tym rejonie.

Lista rankingowa zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie
prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
1. Ul. Rusznikarska – II etap – nakładka asfaltowa pełną szerokością oraz
nakładka parkingu
2. Mała infrastruktura drogowa (progi zwalniające, przejścia dla pieszych itp.):
a) ul. Nałkowskiego – projekt organizacji ruchu wraz z organizacją,
b) ul. Fieldorfa „Nila” – montaż płotków,
c) ul. Krowoderskich Zuchów 5 i 9 przy przejściu – montaż słupków,
d) ul. Zygmuntowska – montaż słupków,
e) ul. Siemaszki – montaż progów zwalniających
3. Ul. Łokietka – remont odcinka od ul. Makowskiego do przejścia dla pieszych
do ul. Opolskiej
4. Ul. Nad Sudołem – remont nawierzchni – etap drugi od bloku nr 10 do końca,
5. Ul. Chełmońskiego – remont chodnika od ul. Słotnej do ul. Ojcowskiej
6. Ul. Narutowicza – remont chodnika i nakładka asfaltowa
7. Os. Krowodrza Górka – chodnik wewnątrz osiedla prowadzący do Przedszkola
nr 138, od ul. Krowoderskich Zuchów do końca bloku Krowoderskich Zuchów 17
8. Remont pieszej alejki asfaltowej pomiędzy ul. Radzikowskiego/Weissa wraz
z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Weissa
9. Ul. Lentza – remont chodnika i miejsc postojowych
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Lista rankingowa zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic
w 2014 r.
1. Ul. Radzikowskiego – budowa chodnika (kontynuacja zgodnie z uchwałą WPF)
2. Budowa lampy na ul. Siemaszki przy chodniku doprowadzającym do bloków
nr 54, 54a, 46
3. Ul. Różyckiego – modernizacja ulicy wraz z przesunięciem zatoki autobusowej
4. Kontynuacja opracowania projektu oraz budowa wzbudzanej sygnalizacji
świetlnej na ul. Krowoderskich Zuchów, na wysokości KFC.
5. Ul. Gaik – wykonanie projektu budowy chodnika na długości ok. 300 m, od
ul. Na Budzyniu w kierunku ul. Jasnogórskiej,
6. Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia wraz z zasilaniem i układem
sterowniczym ul. Łokietka na odcinku od granicy miasta w kierunku centrum
– około 160 m – 30 000 zł,
7. Utworzenie utwardzonych placów manewrowych – wykonanie projektów:
ul. Gdyńska, ul. Czerwieńskiego, ul. Natansona, ul. Palacha, os. Krowodrza
Górka, ul. Zdrowa
8. Ul. Pachońskiego – rozbiórka chodnika po drugiej stronie ul. Pachońskiego,
na wysokości bloku nr 6 wraz z utwardzeniem terenu
• Wnioskowano o przywrócenie autobusu linii 154 na dawną trasę: Prądnik
Biały – ul. Batalionu „Skała” AK – Władysława Łokietka – Wybickiego – Nowy
Kleparz – Dworzec Główny. Większość mieszkańców dzielnicy, uczestniczących w sondażu przeprowadzonym 24 listopada 2013 odpowiedziała się za
przywróceniem dawnej trasy autobusu.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Krowoderskich
Zuchów.
• Ustanowienie prawa trwałego zarządu na nieruchomości na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
Rozwojowych” przy ul. Szopkarzy 8.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa
istniejącego budynku z adaptacją na funkcje usługowo-handlowo-biurową wraz
z budową budynków mieszkalnych z usługami, budową garaży na poziomie
0 i -1, budową instalacji wewnętrznych, budową i przebudową infrastruktury
technicznej zewnętrznej oraz budową układu dróg wewnętrznych z wjazdem
z ul. ks. Siemaszki, przy ul. Prądnickiej 65. Decyzję uzasadniono niewydolną
infrastrukturą drogową, kolizyjnością dróg dojazdowych oraz nadmiernym
obciążeniem społecznym.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych (do siedmiu budynków) i budynku usługowego
wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi oraz
drogami wewnętrznymi, budowa zjazdu oraz chodnika, budowa i rozbudowa
infrastruktury technicznej przy ul. Glogera”. W pobliżu inwestycji brakuje
infrastruktury drogowej, zapewnienia ciągów pieszych oraz może się pojawić
nadmierny ruch drogowy i prawdopodobieństwo zagrożenia dla ruchu pieszego.
W ramach pytań do służb mundurowych radni poprosili o interwencję w sprawie
śmieci zalegających między szpitalem przy ul. Narutowicza a przystankiem tramwajowym, na prywatnych działkach przy ul. Imbramowskiej 7 i ul. Ojcowskiej – na
wysokości przystanku oraz w rejonie ul. Siemaszki (górka saneczkowa). Beata
Bryniarska zwróciła uwagę na bezpieczeństwo mieszkańców os. Azory. Tomasz
Regulski zgłosił problem ul. Stawowej (m.in. błoto pozostałe po budowie, brak
chodników), natomiast Joanna Sadowy poprosiła o przyjrzenie się rowerzystom
korzystającym ze ścieżki, która kończy się przy ul. Radzikowskiego – zamiast
jezdnią, poruszają się po chodniku. Teodozja Maliszewska poprosiła o interwencję
w okolicy wiaduktu na przedłużeniu ul. Siewnej (miejsce nieoświetlone i niebezpieczne). Wśród spraw bieżących omawiano m.in. propozycje zorganizowania
spotkań w sprawie budżetu partycypacyjnego oraz zadania w Dzielnicy IV ujęte w
Budżecie Miasta Krakowa w 2014 r. Radni zostali także poproszeni o zgłoszenie
miejsc, gdzie powinny powstać wiaty przystankowe.

XLVI SESJA
Podczas XLVI sesji rady dzielnicy, 28 stycznia 2014 r. podjęto 8 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały
na 2014 r. (szczegóły w treści uchwały).
• Uchylono uchwałę nr 516/XLI/2013 z dnia 10 września 2013 r. w sprawie
przystąpienia do realizacji w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje
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Jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana ul. Nad Sudołem (fotografia po lewej) i dokończony remont ul. Rusznikarskiej (zdjęcie po prawej)
fot. JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
• Środki przyznane w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2014 r. (100 000
zł) dla Dzielnicy IV na zadania wyłonione w ramach prowadzonego pilotażu
budżetu partycypacyjnego w roku 2013 przeznaczono, zgodnie z wnioskiem
mieszkańców na remont chodnika przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.
• Dokonano korekty rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2014 roku.
Zrezygnowano z zadania pn. Budżet Partycypacyjny (zadanie ujęte w ramach
środków specjalnie wydzielonych w budżecie ogólnomiejskim) – Górka
Narodowa – dofinansowanie zadania w ramach programu „Dzielnice się
liczą” (uch. 482/XXXIX/2013) – 100 000 zł. Środki te przeznaczono na
następujące zadania priorytetowe:
1. Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 – zakup kontenera mieszkalnego do celów przechowywania żywności – 20 000 zł,
2. Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jordana – dofinansowanie Konkursu „Uczeń – Obywatel” – 1 000 zł,
3. Dofinansowanie remontów w zakresie zadań powierzonych prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia według wskazań Dzielnicy IV – 65 000 zł,
4. Organizacja imprez Dzielnicy IV: „Pożegnanie Lata”, imprezy dla seniorów, turnieje dla młodzieży, Dzień Dziecka, konkursy, wieczór kolęd,
mikołajki dla dzieci, Dzień Nauczyciela, imprezy integracyjne, Budżet
Obywatelski, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, edukacja dotycząca partycypacji społecznej i inne – 14 000 zł.
Część kwoty (4 200 zł) przyznanej na konkursy w samorządowych placówkach oświatowych rozdzielono następująco:
1. Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Ratujmy Przyrodę” – 400 zł,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 – Międzyszkolny
Konkurs „Bliżej Świata” – 2 000 zł,
3. Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 – Międzyszkolny
Konkurs Ekologiczny – 1 000 zł,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 24 – Turniej
Scrabble dla gimnazjów Dzielnicy IV – 300 zł,
5. Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 – konkursy organizowane w przedszkolu – 500 zł.
Środki w wysokości 6 000 zł przyznane uchwałą nr 515/XLI/2013 na zadanie pn. Konkurs ofert – w ramach działalności na rzecz problematyki osób
niepełnosprawnych i starszych w trybie pozakonkursowym przeniesiono
na zadanie: „Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki – spotkania wigilijne
i wielkanocne dla seniorów”.
II Wnioskowano
• O synchronizację sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Opolskiej, szczególnie – na
wysokości restauracji McDonald i stacji Lukoil.
• O postawienie lub wymianę wiat przystankowych w ramach zadań ujętych
w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 na następujących ulicach:
– ul. Stachiewicza 27 – przystanek „Stachiewicza”,
– ul. Makowskiego koło piekarni – przystanek „Makowskiego”,
– al. 29 Listopada, przy skrzyżowaniu z ul. Belwederczyków (trasa w kierunku Warszawy) – przystanek „Belwederczyków”,
– ul. Władysława Łokietka przy komendzie policji – przystanek „Kaczorówka”,
– ul. Gaik – przystanek przy starej pętli MPK w kierunku Pasternika – przystanek „Gaik”,

– ul. Gaik na wysokości ul. Potoczek w kierunku Pasternika – przystanek
„Na Budzyniu”,
– ul. Ojcowska – wymiana wiaty na wysokości numeru 122 – przystanek
„Ojcowska”,
– ul. Krowoderskich Zuchów – przystanek autobusu 102 „Krowodrza
Urzędy Skarbowe”,
– dwa przystanki pod nazwą „Kuźnicy Kołłątajowskiej” na al. 29 Listopada
przy Iveco – po obu stronach ulicy,
– ul. Fieldorfa „Nila” – przystanek „Zdrowa” w kierunku pętli,
– przystanek „Radzikowskiego osiedle”.
• Zwrócono się do Prezydenta Miasta Krakowa o przeznaczenie lokalu użytkowego przy ul. Weissa 8 (lokal po byłej placówce Poczty Polskiej) na drugą
siedzibę Rady Dzielnicy IV, na cel Klubu Seniora oraz ewentualnie Centrum
Organizacji Pozarządowych.
III Zaopiniowano negatywnie
•Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa czterech
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi pod budynkami z częścią usługową w parterze dwóch budynków,
z wewnętrznym układem komunikacyjnym (drogi, parkingi, chodniki) oraz
stacją trafo przy ul. Felińskiego”. Zdaniem radnych w rejonie inwestycji
infrastruktura drogowa jest niewydolna, a sama inwestycja spowoduje
nadmierne obciążenie społeczne.
Radni poprosili przedstawicieli służb mundurowych o interwencję m.in. w sprawie parkowania samochodów na chodnikach (od nr 1 na ul. Imbramowskiej
aż do ul. Turystycznej).
W ramach spraw bieżących m.in. przewodniczący Jakub Kosek zwrócił się
z prośbą do radnego Dariusza Partyki o dokonanie przeglądu ogródków jordanowskich pod kątem wykonanych w nich prac, zgodnie z planami dzielnicy.
Joanna Kowacka-Kraj zaapelowała do radnych o zgłaszanie miejsc niebezpiecznych na terenie Dzielnicy IV.

XLVII SESJA
18 lutego 2014 r., w czasie XLVII sesji rady dzielnicy podjęto 16 uchwał.
I Przyjęto
• Środki w wysokości 100 000 zł zabezpieczone w Budżecie Miasta na rok 2014
w ramach rezerwy celowej pn. „Dofinansowanie dla dzielnic uczestniczących w
budżecie partycypacyjnym w 2013 roku” przeznaczono na zadanie:
1. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej – remont chodnika zgodnie z wnioskiem mieszkańców (realizator zadania: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu).
• Uchylono uchwałę nr 590/XLVI/2014 z 28 stycznia 2014 r. w sprawie rozdziału
środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Krakowa w 2014 r. na zadania
wyłonione w ramach prowadzonego pilotażu budżetu partycypacyjnego.
• Część kwoty przyznanej na konkursy w samorządowych placówkach oświatowych (w ramach rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2014 roku)
przeznaczono na zadanie:
1. Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – Międzyszkolny Konkurs
Języka Angielskiego – 500 zł.
II Wnioskowano
• O oświetlenie lub doświetlenie następujących miejsc na terenie Dzielnicy IV:
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1. Park Wyspiańskiego,
2. Wymiana oświetlenia na ul. Gnieźnieńskiej przy blokach 22, 24, 26,
3. Budowa oświetlenia – fragment ul. Ojcowskiej, do skrzyżowania z ul. Jasnogórską,
4. Wymiana lamp w parku Krowoderskim,
5. Wymiana lamp przy ul. „starej Opolskiej” (wewnątrz osiedla),
6. Wymiana lampy na końcu ul. Meiera, na wysokości ul. Felińskiego,
7. Budowa oświetlenia (2 lampy) przy ul. Siemaszki 25a i 27a,
8. Budowa oświetlenia – Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21,
9. Doświetlenie terenu między Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborską a Przedszkolem nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a,
10. Al. 29 Listopada/ul. Felińskiego (w stronę kościoła) – budowa oświetlenia.
Radni podkreślali, że miejsc, które wymagają oświetlenia lub doświetlenia na
terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały jest bardzo wiele, a brak oświetlenia stwarza
duże zagrożenie dla mieszkańców.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Nazwanie imieniem prof. Mariana Mięsowicza projektowanej drogi łączącej
ul. Sosnowiecką z budowanym na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN Centrum
Cyklotronowym Bronowice, w granicach Dzielnicy IV Prądnik Biały.
• Ponowne zawarcie umów najmu ośmiu lokali socjalnych położonych przy
ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ul. Krowoderskich Zuchów,
ul. Kazimierza Pużaka, ul. ks. Kazimierza Siemaszki, ul. Żmujdzkiej i ul. Piotra
Stachiewicza.
• Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa magistrali wodociągowej DN600 od ronda Polsadu do
ul. Węgrzeckiej”.
• Zbycie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Stawowej zabudowanej częścią budynku gospodarczego, w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby
fizycznej.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do pięciu budynków) z usługami
i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy
ul. Pachońskiego i ul. Vetulaniego”.
Rada dzielnicy uzasadniła opinię negatywną niewydolną infrastrukturą drogową,
nadmiernym obciążeniem społecznym i degradacją środowiskową w rejonie
inwestycji.
Elżbieta Ryba zwróciła się do przedstawicieli służb mundurowych z prośbą
o patrole w okolicy Gimnazjum nr 12 i restauracji KFC oraz o interwencję przy
ul. Krowoderskich Zuchów (plac zabaw) w sprawie parkujących nieprawidłowo
samochodów. Joanna Sadowy poprosiła m.in. o interwencję w sprawie kasyna
przy ul. Jaremy. Andrzej Koluch zgłosił problem parkujących na chodniku samochodów dostawczych (skrzyżowanie ul. Zdrowej z Prądnicką) oraz poprosił o
interwencję dotyczącą nielegalego wysypiska przy ul. Kluczborskiej. W ramach
komunikatów i spraw bieżących Grzegorz Chmurzyński poinformował oTurnieju
Scrabble w XIV Liceum Ogólnokształcącym (21 lutego) oraz spotkaniu z mieszkańcami w sprawie likwidacji pawilonu przy ul. Elsnera (26 lutego).

XLVIII SESJA
W trakcie XLVIII sesji rady dzielnicy, która odbyła się 18 marca 2014 r., podjęto
17 uchwał.
I Przyjęto
• Rozszerzono listę zadań w sprawie oświetlenia lub doświetlenia miejsc na
terenie Dzielnicy IV o dwie dodatkowe lokalizacje:
11. Budowa trzech lamp oświetleniowych przy ul. Krowoderskich Zuchów 19,
12. Wymiana lamp oświetleniowych przy ul. Opolskiej 15-35 (4 słupy
oświetleniowe) i Opolskiej 45-69 (8 słupów oświetleniowych) na lampy
energooszczędne.
• Dokonano korekty rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2014 roku.
1. Zmniejszono środki na zadaniach przyjętych uchwałą nr 482/XXXIX/2013:
Klub Seniora na Azorach:
a. dofinansowanie działalności – z 20 000 zł do kwoty 15 000 zł
b. warsztaty dla seniorów przy Klubie Seniora nr 4 – z 10 000 zł do
kwoty 7 000 zł.
2. Zmniejszono środki na zadaniach przyjętych uchwałą nr 592/XLI/2014:
a. Organizacja imprez Dzielnicy IV: „Pożegnanie Lata”, imprezy dla seniorów
z terenu dzielnicy, turnieje dla młodzieży, Dzień Dziecka, konkursy, wieczór
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kolęd, mikołajki dla dzieci, Dzień Nauczyciela, imprezy integracyjne, budżet
obywatelski, budowanie społeczeństwa obywatelskiego edukacja dotycząca
partycypacji społecznej i inne – z 14 000 zł do kwoty 7 000 zł.
Pozyskane w ten sposób środki (15 000 zł) zostaną przeznaczone na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń i wyposażenia nowo przydzielonego dla Klubu
Seniora na Azorach lokalu przy ul. Weissa 8.
• Dokonano korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 roku
w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w punkcie 3.
(ul. Łokietka – remont odcinka od ul. Makowskiego do przejścia dla pieszych
do ul. Opolskiej).
• Zmieniono zakres zadania powierzonego (prace remontowe przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów w 2014 r), przyznanego uchwałą 531/XLII/2013
następująco:
– Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6: z zadania pn.: „Dokończenie
wymiany okien i przeszkleń na klatkach schodowych”, na: „Remont schodów
zewnętrznych” (42 500 zł).
II Wnioskowano
• O zlecenie zadań powierzonych z zakresu remontu dróg, chodników
i oświetlenia na terenie Dzielnicy IV firmie, która wygrała przetarg na roboty
utrzymaniowe w 2014 r.
• Do nagrody „Bezpieczny Kraków” radni wskazali Panią asp. Barbarę Morawiec
– specjalistę do spraw nieletnich w Komisariacie Policji III.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Zbycie części działki położonej przy ul. Jasnogórskiej, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokali socjalnych przy ul. Marii Jaremy
i ul. Stanisława Lentza.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, dojazdami, infrastrukturą techniczną przy al. 29 Listopada”. Warunkiem jest wybudowanie alternatywnej drogi wewnętrznej łączącej planowaną inwestycję z al. 29 Listopada.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażem podziemnym wraz
z infrastrukturą techniczną przy ul. Żwirowej”, pod warunkiem wybudowania
ciągu pieszego w rejonie ul. Glogera (minimum 150 m).
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych (do czterech budynków) wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi oraz drogami wewnętrznymi,
budowa zjazdu oraz chodnika budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej
przy ul. Glogera”. Warunkiem pozytywnej opinii jest budowa ciągu pieszego
na szerokości inwestycji.
• Pod warunkiem budowy chodnika w rejonie inwestycji radni zaopiniowali
również pozytywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi (dwa
budynki) przy ul. Sosnowieckiej i ul Stawowej”.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej przy ul. Elsnera. Radni
uzasadnili decyzję głosami mieszkańców Azorów. Na spotkaniu w dniu 26 lutego
sprzeciwili się oni sprzedaży pawilonu przy ul. Elsnera, wskazując funkcje, jakie
budynek spełnia dla mieszkańców osiedla oraz konieczność jego remontu.
Radni zwrócili uwagę, że budynek powinien zostać wyremontowany w ramach
planowanej rehabilitacji osiedla Azory.
• Zbycie części działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej
przy ul. Jana Stanisławskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osób fizycznych. Zdaniem
rady dzielnicy w pobliżu działki brakuje miejsc postojowych i parkingowych.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, budowa zjazdu oraz
chodnika ogólnodostępnego przy ul. Radzikowskiego”. Uzasadnieniem była
nadmierna intensywność zabudowy oraz niewydolna infrastruktura drogowa
w rejonie inwestycji.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym przy
ul. Zawodzie/Siewnej. Radni podkreślali, że w rejonie inwestycji, szczególnie
w ul. Siewnej jest zbyt duże natężenie ruchu.
Radni zgłosili przedstawicielom służb mundurowych m.in. problem z parkowaniem na ul. Siemaszki (Jakub Kosek), poprosili też o interwencję w sprawie
salonu gier koło restauracji KFC oraz włamań przy ul. Felińskiego (Małgorzata
Palimąka). W czasie sesji przedstawiciele policji zaprezentowali sprawozdanie
z działalności za rok 2013.

JD

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na os. Azory

ŚLADAMI
ŚWIĘTEGO
Przypominamy miejsca w naszej dzielnicy, które związane
są z Osobą Papieża Jana Pawła II. Mijając je codziennie,
warto na chwilę zatrzymać się i pomyśleć, jak wiele Mu
zawdzięczamy.
• 4 maja 1974 r. kardynał Karol Wojtyła wmurował kamień
węgielny pod budowę nowego kościoła na Azorach. Kamień
pochodził z Groty Zwiastowania w Nazarecie. 8 grudnia tego
samego roku przyszły Papież poświęcił dolną kaplicę. Również
w 1974 r. Karol Wojtyła odprawił pierwsze nabożeństwa celebrowane publicznie na Krowodrzy – mszę świętą na rozpoczęcie
roku szkolnego i Pasterkę.
• 15 grudnia 1975 r. kardynał Wojtyła konsekrował na Azorach
kościół górny w stanie surowym oraz nowy budynek klasztoru
franciszkanów.
• W czerwcu 1979 r. przed budowanym kościołem św. Jadwigi
ustawiono krzyż przyniesiony z Błoń, który towarzyszył pierwszej
pielgrzymce Ojca Świętego do Ojczyzny.

Kościół św. Jadwigi Królowej, po prawej krzyż z Błoń, z 1979 r.
• 9 czerwca 1997 r. Papież odwiedził klinikę kardiochirurgii
szpitala na Białym Prądniku, w którym spotkał się z personelem
i pacjentami. Szpital od 1990 roku nosi jego imię. Gościł także
w parafii św. Jadwigi Królowej. W czasie tej właśnie pielgrzymki,
8 czerwca kanonizował podczas mszy na Błoniach patronkę
kościoła. Na pamiątkę spotkania w parafii wierni ufundowali
kapliczkę, która do dziś stoi przy ul. Krowoderskich Zuchów.
MB fot. JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK

< Klinika
kardiochirurgii
szpitala
im. Jana
Pawła II

Kapliczka na
os. Krowodrza
Górka upamiętniająca
pobyt Jana
Pawła II
w parafii św.
Jadwigi
Królowej >

10

GAZETA LOKALNA

Każda twarz
Chrystusa
jest inna
Rozmowa z Janem Chmielkiem, ar tystą
rzeźbiarzem, mieszkańcem Dzielnicy IV
Wystawa rzeźby w drewnie, którą mogliśmy
oglądać w kościele św. Jadwigi ma dwie części – „Cierpienie” i „Ikona inaczej”. Czy są to
rzeźby, które wykonał Pan w ostatnim czasie, czy
przegląd Pana twórczości z dłuższego okresu?
– Najstarsze z prezentowanych prac mają
dziesięć lat, najnowsze to zbiór mniej więcej
z czterech ostatnich lat. To już moja trzecia
wystawa indywidualna w tym kościele i – jak
dotychczas – największa, wcześniejsze odbywały się w okresie
przedświątecznym w 2008 i 2010 roku. Najprawdopodobniej
w przyszłości obie części wystawy będę chciał pokazać oddzielnie.
Te niezwykłe, „trójwymiarowe” ikony to nowa forma, której
postanowił Pan spróbować?
– Tak, sięgnąłem po nią kilka lat temu. Postanowiłem, że będę
tworzył ikony w formie skromnej płaskorzeźby. Ikona to przecież
kolor, przepych, którego u mnie nie ma. Wyjątkiem są dwie kolorowe płaskorzeźby – „Chrystus Pantokrator” i „Golgota”.
Prace powstają wyłącznie według Pana pomysłu, czy szuka
Pan motywów z innych dzieł i je Pan na swój sposób przetwarza?
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– W przypadku ikon opieram
się na wzorze, kanonie, tak jak
mówiłem – za wyjątkiem bogatej
kolorystyki. Staram się rzeźbić
w swoim stylu – postaci z moich
rzeźb są nierealistyczne i bardzo
ekspresyjne. Nierealizm to zabieg
celowy, który ma wyrazić cierpienie. Kolce cierniowe są nienaturalnie duże, tak samo ręce, które
bardzo często rzeźbię nienaturalnie powykrzywiane. Każda twarz
Chrystusa jest inna, inaczej ujęta.
W cyklu „Cierpienie” jest rzeźba
przedstawiająca Papieża Jana
Pawła II, którego przedstawiłem
w podeszłym już wieku.

Kogo uważa Pan za swego
rzeźbiarskiego mistrza?
– Moim mistrzem i ulubionym
nauczycielem, jeszcze w Liceum
Technik Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem był Antoni Rząsa. Chociaż jego styl jest
inny od mojego, bardziej prosty, wzorowany na sztuce ludowej.
Jakie drewno jest najlepszym materiałem dla rzeźby sakralnej?
– Rzeźbię głównie w drewnie lipowym, czasem w dębowym.
Lipa jest materiałem łatwym do obróbki, nie łuszczy się. Drewno
można zaimpregnować woskiem i specjalnymi bejcami, żeby
było bardziej trwałe. Dąb też się sprawdza, ale na pewno wymaga od rzeźbiarza więcej pracy. Czasami inspiruje mnie sam
materiał – kształt kawałka drewna, deski, który już coś sugeruje.
Przykładem może być rzeźba „Złożenie do grobu”, gdzie faktura
i ułożenie drewna przypomina grób, skałę, albo „Chrystus zwycięzca śmierci” – postać Chrystusa wyłania się z naturalnego
pęknięcia w desce.
W Niedzielę Palmową został poświęcony
krzyż procesyjny, który
podarował Pan parafii św.
Jadwigi.
To jedna z moich najnowszych prac, którą
wykonałem specjalnie
dla kościoła. Jakiś czas
temu odwiedził mnie
po kolędzie ksiądz proboszcz. Pokazałem mu
wtedy pierwszy pomysł,
zarys rzeźby. Umówiliśmy się, że go odwiedzę,
gdy będę miał już coś
więcej. W miarę postępu
prac konsultowałem się
z nim, prosiłem o uwagi.
Zasugerował, by ręce
Chrystusa były mniej
ekspresyjne, krótsze niż
w pierwotnym projekcie.
Doszliśmy też do wniosku, że drewniany krzyż
nie pasuje do wystroju
kościoła, w którym są
figury z brązu. Zaproponowałem, aby drewno
krzyża pokryć warstwą
metalu – płatkami ze
stopu miedzi. Podobną rzeźbę podarowałem
kościołowi św. Floriana.
To krzyż dębowy, figura
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NASZE SPRAWY

SPRAWY MIESZKAŃCÓW AZORÓW

Pana Jezusa została wykonana w drewnie lipowym, barwionym
odcieniami bejcy i woskowanym. W Zakopanem – Kościelisku
w zabytkowym kościółku jest także moja rzeźba – głowa Chrystusa, ta, która była umieszczona na plakacie promującym wystawę
w parafii św. Jadwigi.

Filia nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje w ramach
projektu „Pora na aktywność” Program Aktywności Lokalnej (PAL 11)
„Nasze Sprawy”. Program realizowany jest od stycznia 2014, a jego
odbiorcami są mieszkańcy Azorów.
Celem programu jest aktywizacja społeczna i wzrost integracji
mieszkańców osiedla, wzmocnienie ich w pełnieniu ról społecznych
oraz zaangażowanie na rzecz społeczności.
Animatorzy prowadzący PAL ,,Nasze Sprawy” chcą pomagać społeczności przy realizacji inicjatyw sąsiedzkich oraz innych aktywności
poprawiających relacje mieszkańców i jakość życia.
W ramach PAL cyklicznie odbywać się będą debaty obywatelskie,
spotkania informacyjne, spotkania okolicznościowe, spotkania grupy
liderskiej, działania o charakterze środowiskowym. Animatorzy zachęcają mieszkańców Azorów do zgłaszania pomysłów, inicjatyw i działań
na rzecz swojej społeczności. Zapraszamy szczególnie mieszkańców
w wieku 15-65 lat.
Nasza oferta to obecnie:
– poradnictwo psychologiczne – jeśli miewasz gorsze samopoczucie,
przed Tobą trudne decyzje, nie układa Ci się w kontaktach z bliskim
– przyjdź, porozmawiaj: wtorek 11.00-14.00
– doradztwo zawodowe – pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych, pisaniu CV, umiejętność zaprezentowania się na rozmowie
kwalifikacyjnej
– miejsce spotkań dla mieszkańców Azorów dotyczące wspólnych
problemów, oczekiwań i działań

Krzyż procesyjny to nie jedyne Pana dzieło, które można znaleźć
w tej świątyni…
Dwadzieścia siedem lat temu, z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Jana Dziaska wyrzeźbiłem pierwszy krzyż. Proboszcz
sam zdobył odpowiedni materiał – grube kawałki drewna, które
potem kleiłem ze sobą. Krzyż został umieszczony w dolnym
kościele, w którym odprawiano msze w czasie budowy i wisiał
tam przez wiele lat przy głównym ołtarzu. Teraz można go zobaczyć, wychodząc z zakrystii schodami w dół, przy zejściu do
sali teatralnej.

Rozmawiała JOANNA DOLNA
fot. MARIUSZ BEMBENEK

JAN CHMIELEK (ur. 1945 r., w Krakowie). W 1965 r. ukończył kierunek
rzeźbiarski w Państwowym Liceum
Technik Plastycznych im. A. Kenara
w Zakopanem. Jego nauczycielami
byli m.in. Wł. Hasior, A. Rząsa,
T. Brzozowski, A. Waloch. Studiował
w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Krakowie oraz w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (studia
podyplomowe). Przez 39 lat był
nauczycielem w krakowskim XII Liceum Ogólnokształcącym. Jego
rzeźby sakralne w drewnie były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Oprócz
kościołów św. Jadwigi i św. Floriana
prace Jana Chmielka można oglądać
w Trewirze (Niemcy) oraz w zbiorach
prywatnych.

– Punkt Informacji Obywatelskiej – przyjdź jeśli nie wiesz, jak rozwiązać jakiś problem dotyczący Twojego najbliższego otoczenia, chętnie
pomożemy; oferujemy także poradnictwo dla osób bezrobotnych:
poniedziałek 8.00-11.00
– haft krzyżykowy, czyli robótki ręczne przy ciepłej herbatce i w miłym
towarzystwie: czwartek 11.00-13.30
– spotkania dla kobiet „Chwila dla Siebie” dla Pań, które chcą spędzić
odrobinę czasu w miłej atmosferze, porozmawiać, wymienić poglądy:
wtorek 11.00-13.30
– kółko szachowe: środa 13.00-15.30
– zajęcia kulinarne: drugi i czwarty piątek miesiąca, godz 10.00-13.00
– zajęcia komputerowe dla początkujących: poniedziałek, środa
15.00-16.30
– zajęcia plastyczne: wtorek 13.30-15.30
– bezpłatny dostęp do internetu
– korepetycje z matematyki, chemii oraz z języka rosyjskiego: środa
15.30-17.00
Poszukujemy osób chętnych do świadczenia pomocy wolontaryjnej.
Oferta jest całkowicie bezpłatna.

Punkt Aktywności Lokalnej „Nasze Sprawy”
ul. Heleny Modrzejewskiej 8
poniedziałek, środa godz. 8.00- 17.00
wtorek, czwartek, piątek godz. 8.00-15.30
e-mail: bugajma@mops.krakow.pl, waszczan@mops.krakow.pl
tel. 660-637-831, 660-637-858
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Wieści szkolne i przedszkolne

SIATKARSKIE EMOCJE

Z PODWÓRKA NA STADION

Gimnazjum nr 13, przy ul. Mackiewicza nie po raz pierwszy gościło szkoły podstawowe na zawodach sportowych.
Kolejna edycja turnieju siatkarskiego dla dziewcząt odbyła
się w naszej szkole 24 stycznia. Jak zawsze turniej cieszył
się dużym zainteresowaniem i dostarczył wielu sportowych
emocji. Do tegorocznej edycji zgłosiły się następujące szkoły: SP 2, SP 21, SP 58, SP 95, SP 107 i SP 109. Uczestnicy
turnieju mogli rywalizować ze sobą, grając w systemie „każdy
z każdym”, co pozwoliło wyłonić najlepszy zespół w bezpośredniej rywalizacji.

W zakończonych 8 kwietnia XIV finałach wojewódzkich Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku „Z podwórka na stadion”,
wspaniale spisali się reprezentanci SP nr 119 w Krakowie (w kategorii U-12, dziewczęta i chłopcy).

Współzawodnictwo przebiegało w bardzo dobrej atmosferze
i towarzyszyły mu ogromne emocje. Wszyscy uczestnicy wykazali wysoki poziom umiejętności siatkarskich, mogli rywalizować
w swojej grupie rówieśniczej, poznać uczniów z innych szkół
i nasze gimnazjum oraz miło spędzić czas. Zwycięzca mógł
być tylko jeden.
W tym roku najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 95,
zdobywając puchar dyrektora Gimnazjum nr 13. Wszyscy
otrzymali słodkie upominki i pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy
zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą
sportową rywalizację.

Chłopcy odnieśli sukces i wygrali rywalizację w swojej kategorii, potwierdzając tym samym wynik sprzed dwóch lat, kiedy
doszli do finałów w Mistrzostwach Polski, zajmując piąte miejsce w kraju. Drużyna dziewcząt zajęła drugie miejsce w grupie
i nie awansowała do dalszych rozgrywek. Mecz zakończył się
zdecydowanym zwycięstwem: 6:1. W walce o pierwsze miejsce
wystąpili wszyscy zawodnicy. Drużyna SP 119 została mistrzem
województwa, uzyskując prawo udziału w wielkim finale, który
odbędzie się w dniach 30 kwietnia – 2 maja w Warszawie.
SP 119 reprezentowali: Oskar Witek, Wiktor Szywacz, Mateusz
Ferenc, Mateusz Woźniak, Krzysztof Marczyk, Jakub Zegarek,
Patryk Zegarek, Krystian Sajnog, Eryk Olejnik, Jakub Nowak,
Michał Supel, Bartłomiej Włoch

MACIEJ KOLENDOWSKI, Gimnazjum nr 13

CZESŁAW KAMIŃSKI, Szkoła Podstawowa nr 119

fot. GIMNAZJUM nr 13

fot. SP nr 119

BLIŻEJ ŚWIATA, BLIŻEJ EKOLOGII
W Szkole Podstawowej nr 119 odbyły się uroczyste obchody
Dnia Ziemi. Podczas akademii, którą zorganizowano 11 kwietnia
można było poznać historię tego święta i dowiedzieć się, w jakim
celu jest obchodzone.
Część artystyczna rozpoczęła się przedstawieniem „Machine
Town” przygotowanym pod kierunkiem Joanny Piestrak-Sroczyńskiej oraz piosenkami ekologicznymi w wykonaniu uczniów
klasy VB.
Rozstrzygnięto także XIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Bliżej Świata”. W tym roku odbywał się on pod hasłem
„Najpiękniejsze osobliwości przyrodnicze świata”. Należało
przygotować plakat lub formę przestrzenną albo kartkę z pamiętnika lub dziennika podróży. Na konkurs wpłynęło bardzo
wiele ciekawych prac ze szkół: SP nr 68, SP nr 67, SP nr 58,
SP nr 21, SP nr 1, SP nr 109 oraz SP nr 119. Pierwsze miejsca
zajęli: w kategorii plakatu – Marcin Iwanicki (SP 58), formy
przestrzennej – Emilia Konieczna i Jakub Raźny( SP 67), a w kategorii kartka z pamiętnika lub z dziennika podróży – Wiktor
Bielański (SP 109). Uroczyste obchody Dnia Ziemi zakończył
pokaz tańca towarzyskiego.

Dziękujemy Radzie Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz firmie
Variant S.A. za wsparcie finansowe, dzięki któremu udało się
przeprowadzić nasz konkurs. Bardzo serdecznie dziękujemy
również rodzicom: Państwu Oliwii i Adamowi Furgałom, Pani
Ewie Radeckiej oraz Pani Dorocie Zając za pomoc w przygotowaniu wspaniałej scenografii.

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

NIEZWYKŁE SPOTKANIA

Samorządowe Przedszkole nr 121 przy ul. Stachiewicza 21
od 14 lat jest placówką z oddziałami integracyjnymi, do których
uczęszczają dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole stara się zapewnić im optymalne warunki
funkcjonowania i różnorodne formy wspomagania rozwoju. Ponadto dzięki wsparciu finansowemu Rady Dzielnicy IV Prądnik
Biały umożliwiamy naszym szczególnym podopiecznym udział
w dodatkowych zajęciach terapeutycznych takich jak kynoterapia (dogoterapia – zabawy z psem) oraz hipoterapia w stadninie
koni „Tabun” w Olszanicy.

Dzięki zaangażowaniu rodziców przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 130 nasi podopieczni mieli okazję
zdobyć wiedzę o pracy i zawodach swoich najbliższych. Kontakty
z ludźmi różnych zawodów sprzyjają zdobywaniu wiedzy o ich
pracy oraz mają wpływ na kształtowanie szacunku dla niej. Dzieci
zobaczyły z bliska ubiór charakterystyczny dla omawianego
zawodu, wytwory ludzkiej pracy oraz poznały cechy, jakie trzeba
mieć, aby móc wykonywać dany zawód.
Spotkania i rozmowy z rodzicami i dziadkami koleżanek
i kolegów wzbudzały wśród przedszkolaków duże zainteresowanie. Dzieci z zaciekawieniem słuchały jak trudny, wymagający
oddania i poświęcenia jest zawód pielęgniarki – mamy Wojtusia,
zobaczyły też, co pielęgniarka nosi w torbie oraz w jaki sposób
może pomagać dzieciom i dorosłym.
Celem wizyty lekarza – taty Emilki było zachęcenie do dbania
o zdrowie i prowadzenia zdrowego stylu życia. Pan doktor zwrócił
uwagę dzieci na związek między chorobą a leczeniem i koniecznością przyjmowania lekarstw. Dzieci miały niepowtarzalną okazję
posłuchania bicia własnego serca przez stetoskop, jak również
zapoznania się z podstawowym sprzętem medycznym.

Zajęcia kynoterapeutyczne odbywają się w przedszkolu od
2013 r. Prowadzone są raz w tygodniu przez doświadczonego
kynoterapeutę. Dodatkowym wsparciem są nauczyciele wspomagający, wolontariusze z Unii Europejskiej i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kynoterapia w przedszkolu to przede
wszystkim stymulowanie rozwoju dzieci za pomocą alternatywnej
metody pracy, jaką jest zabawa z psem. Taka forma terapii pobudza zmysły, rozwija sprawność ruchową i umysłową, poprawia
koncentrację uwagi, rozwój mowy oraz funkcji poznawczych.
Oddziałuje również na sferę emocjonalną dziecka, rozwój empatii
i poprawę samooceny. Wpływa pozytywnie na eliminowanie
zachowań agresywnych i autoagresywnych.
Od lutego tego roku nową formą terapii w naszym przedszkolu
jest hipoterapia. Zajęcia tego typu prowadzone są w stadninie
koni „Tabun” w Olszanicy raz w tygodniu.
Hipoterapia jest jednym z elementów rehabilitacji leczniczej.
To ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje
się konia. Najczęściej wspomaga ona inne oddziaływania terapeutyczne. Na zajęciach hipoterapii wspomagana jest sfera
ruchowa i sensoryczna dziecka, jak również jego funkcjonowanie
psychiczne i społeczne. Efektem zajęć jest poprawa komunikacji
dziecka ze światem zewnętrznym. Hipoterapia przynosi korzyści
we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym,
motywacyjnym, emocjonalnym poznawczym i społecznym.

Wizyta dziadka Arkadiusza – górnika z kopalni węgla w Mysłowicach była nowym doświadczeniem. Przedszkolaki dowiedziały się, jaką odwagę musi mieć górnik pracujący głęboko pod
ziemią. Obejrzały mundur galowy i odznaczenia, które górnicy
otrzymują za swoją niebezpieczną i odpowiedzialną pracę.
Niecodziennym gościem był tatuś Jerzego – żołnierz – spadochroniarz, który opowiedział dzieciom o swojej służbie. Dzieci
były zafascynowane mundurem, przymierzały czerwony beret,
hełm kevlarowy, hełmofon czołgisty i kamizelkę wojskową.
Oglądały też film przedstawiający skoki spadochronowe w wykonaniu żołnierzy z jednostki wojskowej, w której służy nasz
gość. Kontynuując współpracę z rodzicami planujemy przybliżyć
dzieciom zawód strażaka oraz zawód muzyka.

DOROTA ŁUKASIK, Przedszkole nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi

DOROTA CZAPIGA, RENATA GALUS, Przedszkole nr 130

fot. EVA KODERMAN

LICZYŁO SIĘ KAŻDE SŁOWO
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 zorganizowano
I Dzielnicowy Turniej Scrabble dla uczniów gimnazjów. Zawody
odbywały się 21 lutego, w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. W czterogodzinnych zmaganiach słowno-logicznych
uczestniczyli uczniowie z gimnazjów: nr 12, nr 14, nr 82, nr 83 oraz
II Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji. Zwyciężył Dominik
Puchalski z Gimnazjum nr 14, drugie miejsce zdobyła Agnieszka
Domagała, a trzecie Emil Danek – oboje z II Gimnazjum MCE.

GRAŻYNA ZAWADZKA, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
fot. AGNIESZKA BOCZAR

fot. PRZEDSZKOLE nr 130
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CHCĘ WRÓCIĆ DO DWUNASTKI
To niestety niemożliwe, ale słowa takie słyszymy jako nauczyciele Gimnazjum nr 12 bardzo często. Praktycznie nie
ma tygodnia bez kontaktu z naszymi absolwentami. Wracają,
odwiedzają, dzwonią… Te kontakty są naszą wielką radością,
dowodem sensu naszej pracy i zaangażowania.
Jakie jest nasze Gimnazjum przy ul. Kluczborskiej 3, najlepiej
pokazują wspomnienia absolwentów, z których jedno tylko,
z racji ograniczonego miejsca, zamieszczamy poniżej.
„Młodość to czas odkrywania talentów, to czas wchodzenia na wielorakie szlaki.” Nie wiem, czy można pełniej opisać
okres mojego życia, który spędziłem w Gimnazjum nr 12. Nie
było takiej akcji, w której bym nie brał udziału. Wszystkie koła
naukowe, teatralne, gazetka szkolna, dyżury w bibliotece,
zajęcia sportowe, zajęcia w ramach rady uczniowskiej były
moje! Przychodziłem do szkoły rano, wychodziłem późnym
popołudniem i kochałem każdy dzień spędzony w murach tej
szkoły. Ba! Dalej z przyjemnością wracam pamięcią do tamtych
wydarzeń, tamtych dni, tamtych chwil... Często słyszę negatywne opinie o tej szkole, na początku z nimi walczyłem, jednak
wkrótce zrozumiałem, że to nie ma sensu, że najlepszy przykład,
ile ta szkoła wniosła do mojego życia, pokazuję samym sobą.
To gimnazjum pozwoliło mi odzyskać pewność siebie, zyskać
pierwszych prawdziwych przyjaciół, „wyżyć się” w działalności
artystycznej, prospołecznej. Gdy tego potrzebowałem, dało
mi ogromne zaplecze naukowe, dzięki czemu dostałem się do
jednego z najbardziej prestiżowych krakowskich liceów i dziś
stawiam pierwsze kroki na drodze do bycia lekarzem. Szkołę
tworzą przede wszystkim uczniowie, to dzięki nim szkoła żyje.
A kadra pedagogiczna, na szczęście, pozostaje taka sama. To
wspaniali ludzie, którzy „robiąc swoje” przyczyniają się do tego,
że młody człowiek potrafi wybrać drogę najbardziej odpowiednią
dla siebie. Po całej przygodzie, bo takie właśnie są te trzy lata,
opuszcza mury szkoły i idzie, patrząc przed siebie z wysoko
podniesioną głową. A to nie tylko dlatego, że jest pewny siebie
i czuje się bezpiecznie, robiąc kolejny w swojej karierze krok
ku dorosłości, ale również wie, że idąc z głową podniesioną
do góry widać więcej.
JASIEK ŻUREK, absolwent 2010
Może ktoś odnalazł w tych słowach i swoje wspomnienia
z Dwunastki, może swojego dziecka czy sąsiada. Zachęcamy
do dzielenia się z nami swoimi przemyśleniami, refleksjami, które
można przesłać na adres: sekretariat@gimnazjum12.krakow.pl,
wpisując w temacie „wspomnienia”.

DZIEŃ KSIĘŻNICZEK I RYCERZY
W Przedszkolu Samorządowym nr 175 odbył się wyjątkowy
zjazd księżniczek i rycerzy z całego świata. 10 marca przedszkole zamieniło się w średniowieczny zamek, a przedszkolne
grupy w dziewięć rycerstw koronnych.
Tego dnia wszyscy rycerze udowodnili, że dobre maniery
i szacunek dla dam, wyrażany nawet w małych gestach, to nie
relikt przeszłości, ale obowiązek każdego zacnego rycerza. Była
prezentacja zwyczajów, pokaz dawnej mody oraz zabawy, tańce
i pląsy przy średniowiecznej muzyce, a także turniej rycerski
w sali gimnastycznej. W nagrodę dla dzielnych rycerzy i pięknych
księżniczek czekał słodki poczęstunek.

BEATA BUJAS, Przedszkole nr 175
fot. PRZEDSZKOLE nr 175
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Mamy nadzieję uczyć i wychowywać kolejne dzieci, które na naszych oczach dojrzewają do wyboru swoich dróg.
Pomagamy w tym trudzie naszej młodzieży jak możemy, pamiętając, że każdy jest niepowtarzalny, każdy ma jakiś talent
i predyspozycje. Naszą rolą zaś jest pomoc w ich odkryciu,
stąd szeroka oferta zajęć, które poszerzają życiowe horyzonty.
Każdy uczeń ma szansę poszerzania wiadomości na zajęciach
rozwijających uzdolnienia ze wszystkich przedmiotów. Może
uczestniczyć w konkursach przedmiotowych, wykładach, poznawać arkana sztuki dziennikarskiej w gazetce szkolnej „Nasz
czas”, zaangażować się w aktywność wolontaryjną i społeczną
poprzez pracę dla Samorządu Uczniowskiego (wielokrotnie
nagradzanego przez instytucje zewnętrzne), czy udział w Krakowskiej Akademii Samorządności. Do nauki języków obcych
motywowały bezpłatne wyjazdy uczniów w ramach Programu
Comenius, do Czech, Turcji, Słowenii, na Słowację.

Niezwykle lubiana przez wszystkich jest grupa teatralna, która
w każdym roku szkolnym przygotowuje kilka okolicznościowych
przedstawień. Dzięki współpracy z parafią spektakle wystawiane
są w sali teatralnej kościoła św. Jadwigi Królowej. Przedstawienia
przygotowywane przez młodzież wzruszają, budują, pozwalają
odkryć w odbiorcach dobro. Nasza publiczność – uczniowie,
rodzice, dziadkowie, nauczyciele z zaproszonych szkół i naszego
Gimnazjum – wystawia nam wysoką ocenę. Widzowie podkreślają wysoki poziom, którego nie powstydziłby się niejeden teatr.
Przedstawienia są naszą dumą i impulsem do odkrycia talentów,
a uczniowie nierzadko dzięki nim zdobywają wiarę w siebie,
w swoje możliwości.
Po więcej informacji, refleksji, ciekawostek, zdjęć zapraszamy
na stronę internetową szkoły: www.gimnazjum12.krakow.pl.
EWA WŁODARCZYK, Gimnazjum nr 12
fot. GIMNAZJUM nr 12
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PARKINGOWA
DŻUNGLA

AUTOBUSY
NA BATERIE

Wracam z pracy. Mam ochotę zjeść, umyć się i iść spać. Bo
do roboty wstaję za jakieś 6 godzin. Trzeba się spieszyć. Podjeżdżam pod blok. Otwieram bramę pilotem. Nienawidzę tej
bramy i nienawidzę wszystkich ogrodzeń w tym mieście. Ale
moi sąsiedzi zdecydowali, więc jest. Chcieli wykurzyć stąd
nieproszonych gości, którzy zajmowali „nasze miejsca”. I wykurzyli. Teraz miejsca zajmują sobie sąsiedzi. Skutecznie, bo
pod blokiem nie ma ani pół miejsca.

Pierwsza w Polsce linia autobusowa obsługiwana przez pojazdy
elektryczne funkcjonuje w Krakowie od 29 kwietnia. Duża część
trasy przebiega przez Dzielnicę IV.

Wyjeżdżam z parkingu. Przeczesuję okoliczne uliczki. –
Jest! – widzę wyłom w rządku samochodów. Podjeżdżam,
a tam „maluch”. Samochód tak krótki, że na pierwszy rzut
oka przypomina miejsce parkingowe. Jadę dalej. Kończy
się ulica i nic. Zero miejsc. Poszerzam krąg poszukiwań.
Kolejna uliczka i dalej nic z tego. Zmęczone oczy obserwują
kolejne tablicę rejestracyjne…
KR, KRA, KWI, RMI, RST, OPA, ELA, SCZ, NGI, ZGO…
Rany Boskie – na moim osiedlu mieszka chyba cała
Polska. Wstaję za pięć i pół godziny.

Jestem zrezygnowany. Za kawałek miejsca do parkowania oddałbym wszystko. Najchętniej własny samochód,
żeby już nigdy nie parkować. Mogę zaryzykować i stanąć
blisko skrzyżowania albo na przejściu dla pieszych. Niektórzy desperaci się nie przejmują i tak stają. Ale ja nie jestem
tacy jak oni – chcę zaparkować jak Pan Bóg przykazał.
Nie da się. Jadę na granicę osiedla – daleko do domu, ale
miejsce będzie bankowo. Wstaję za pięć godzin.
Dojeżdżam na peryferie osiedla. I co widzę? Jeden wielki
parking! Co się mogło stać? Przecież to był „pewniak”.
Co prawda daleko od domu, ale miejsc „pod apteką” nie
brakowało. A tu niespodzianka. Fur tyle, co pod galerią
handlową. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że niedaleko
zaczyna się strefa płatnego parkowania, więc Azory przy
Wrocławskiej stały się miejscem zrzutu samochodów nowoobjętych strefą. Wracam pod blok – może ktoś akurat
pojechał po coś do sklepu o trzeciej w nocy. Wstaję za
cztery godziny.
DZIĘKI UPRZEJMOŚCI

GRZEGORZ KRZYWAK

Trzy ekologiczne autobusy kursują na linii nr 154 z Dworca
Głównego Zachód do Prądnika Białego. Podróż nimi jest bardziej komfortowa – są ciche, nie emitują żadnych zanieczyszczeń powietrza, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza podczas
przejazdu przez zakorkowane centrum miasta. Pojazdy zostały
wypożyczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
i będą użytkowane do czasu zakupu przez miejskiego przewoźnika własnych autobusów elektrycznych. Pierwszy kurs nowych
autobusów 154 rozpoczął się w miejscu historycznym – na
placu przed Barbakanem, skąd w 1927 roku zaczęły kursować
autobusy pierwszej regularnej linii miejskiej. Kolejne kursy 154
odbywały się już standardowo, czyli po trasie, którą w ubiegłym
roku wybrali mieszkańcy dzielnicy.

Przypomnijmy – w listopadzie 2013, z inicjatywy Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały odbył się sondaż dotyczący proponowanych
zmian w komunikacji miejskiej. Poproszono mieszkańców o wybór trasy autobusu 154. Miał kursować w wariancie trasy zaproponowanej przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
czyli od Prądnika Białego przez ul. Krowoderskich Zuchów, koło
urzędów skarbowych, do ul. Doktora Twardego, a następnie na
Dworzec Główny Wschód. Drugą opcją była stara trasa, czyli
od ul. Łokietka, koło kościoła św. Jadwigi, ulicą Wybickiego,
Doktora Twardego i dalej na Dworzec Główny. Właśnie tę drugą
opcję wybrali mieszkańcy.
Obecnie zaszła niewielka zmiana – autobus jeździ do przystanku Dworzec Główny Zachód (pod Galerię Krakowską) przez
pl. Matejki.

fot. JOANNA DOLNA
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ZAGŁOSUJ, ZADECYDUJ O PRZYSZŁOŚCI MIASTA
W niedzielę 25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Równolegle – w tym samym czasie
i w tych samych miejscach przeprowadzone zostanie w Krakowie referendum lokalne dotyczące spraw ważnych w najbliższych latach dla naszego miasta. Głosujący odpowiedzą na cztery pytania:
1. Czy jest Pani/Pan za zorganizowaniem i przeprowadzeniem przez Kraków
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku?
2. Czy jest Pani/Pan za budową metra w Krakowie?
3. Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w Krakowie systemu monitoringu wizyjnego,
którego celem byłaby poprawa bezpieczeństwa w mieście?
4. Czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno się budować więcej ścieżek rowerowych?
Pod pytaniami umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.

W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze Krakowa, posiadające czynne prawo wyborcze
w wyborach do Rady Miasta Krakowa, tj. obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi,
którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
Uchwałę o przeprowadzeniu referendum Rada Miasta Krakowa podjęła w kwietniu. Stało się tak dlatego, że sprawy, których ono dotyczy (szczególnie duże inwestycje związane z ewentualną budową metra czy infrastrukturą sportową, która
powstałaby przy okazji igrzysk) wpłyną zasadniczo na kształt naszego miasta. Skorzystajmy więc z możliwości, jaką daje
referendum i wyraźmy swoją opinię, by mieć realny wpływ na to, jak za kilka, kilkanaście lat będzie się żyło w Krakowie.

REFERENDUM LOKALNE

NIEDZIELA 25 MAJA 2014, W GODZ. 7.00 - 21.00
OGRZEWANIE EKOLOGICZNE – GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Na terenie Krakowa działają punkty informacyjne dla mieszkańców, którzy chcieliby zrezygnować z ogrzewania mieszkań
węglem i wymienić piece na przyjazne dla środowiska, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
• Urząd Miasta Krakowa, os. Zgody 2, tel. 12 616 89 77 – Punkt Informacyjno-Doradczy w zakresie spraw związanych z zamianą
systemu ogrzewania (raz w tygodniu informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawiciel
Biura Handlowego Regionu Krakowskiego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., dwa razy w tygodniu – pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska UMK)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia nr 2, ul. Radzikowskiego 37, tel. 12 636 77 98, 12 636 77 84, Fax 12 636 77 84,
e-mail: f2@mops.krakow.pl – informacje na temat Lokalnego Programu Osłonowego. Lokalny Program Osłonowy został opracowany z myślą o osobach, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, al. Jana Pawła II 188, tel. 12 64 65 448, e-mail: piece@mpec.krakow.pl.
Oferta MPEC dotyczy budynków zlokalizowanych w obszarze zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej i obejmuje budowę
przyłącza cieplnego wraz z węzłem cieplnym. Aby dowiedzieć się, czy jest możliwość przyłączenia budynku do sieci cieplnej, należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych. Jest on dostępny w siedzibie MPEC i na stronie internetowej
www.mpec.krakow.pl. Na tej samej stronie można też znaleźć broszurę informacyjną dla mieszkańców.

Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały zaprasza na spotkanie informacyjne na temat
wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne, które odbędzie się
17 czerwca, o godz. 18.00, w Szkole Podstawowej nr 67, przy ul. Kaczorówka 4.
RADA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY OGŁASZA

VIII KONKURS FOTOGRAFICZNY PORTRET DZIELNICY STARE I NOWE

Termin nadsyłania prac: 3 czerwca 2014 r. Przyjmujemy zdjęcia wyłącznie drogą e-mail (szczegóły w regulaminie). Rozstrzygnięcie konkursu: 8 czerwca 2014 r.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu: www.dzielnica4.krakow.pl oraz w biurze Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.

