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DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Przewodniczący
Jakub Kosek
czwartki: 3, 10, 24 lipca;
7, 21 sierpnia; 11, 18, 25 września;
w godz. 17.00-18.00
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
wtorki: 15, 29 lipca; 6, 20 sierpnia;
9, 23 września; w godz. 15.30-16.30
Członkowie zarządu
poniedziałki, w godz. 17.00-18.00
Mariusz Bembenek
(praworządność i bezpieczeństwo,
informacja i promocja, „Gazeta
Lokalna”)
7, 21 lipca; 1, 15 września,
Stefan Figiel
(infrastruktura, ochrona środowiska
i zagospodarowanie przestrzenne)
14 lipca; 14, 18 sierpnia;
8, 22 września,
Joanna Sadowy
(edukacja i kultura, sport, sprawy
społeczne)
28 lipca; 11, 25 sierpnia; 29 września

DYŻURY RADNYCH
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Hermina Bulka
wrzesień: piątki; w godz. 14.00-16.00
Ireneusz Lisiak
sierpień, wrzesień:
czwartki; w godz. 16.00-17.00
Małgorzata Wyrwińska-Cieślak
lipiec, sierpień: czwartki;
wrzesień: 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./fax 12 638 10 12
e-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl
www.dzielnica4.krakow.pl
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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Walczmy z bazgrołami
Problem zamalowywania ścian budynków wulgaryzmami lub innymi bohomazami
jest wszystkim nam znany i uciążliwy. Powszechnie również wiadomo, że nie ma sposobu na upilnowanie odmalowanej elewacji. Jedynym rozwiązaniem byłoby postawienie odpowiedniego funkcjonariusza czy stróża przy każdej ścianie, co z oczywistych
powodów nie jest możliwe. Nie można jednak rozkładać rąk i nic nie robić lub co
gorsza – udawać, że problemu nie ma… Bazgroły różnej treści pojawiają się zarówno
na budynkach publicznych, jak i prywatnych. Jako przewodniczący dzielnicy kilkukrotnie wywoływałem już dyskusję na temat nielegalnego graffiti. Pojawiały się różne
pomysły i inicjatywy, składane były apele i prośby do straży miejskiej i policji. Działania
te nie przyniosły pożądanych efektów, nie oznacza to, że zamierzamy, jako dzielnica
się poddać – wręcz przeciwnie. Sprawa jest cały czas żywa, postanowiliśmy więc
skorzystać z doświadczenia tych, którzy mają swoje sukcesy na polu walki z „obszczymurkami”, bo tak nazywa ich inicjator Pogromców Bazgrołów, Waldemar Domański.
Dlatego nasza Dzielnica IV zawarła sojusz z Pogromcami Bazgrołów, działającymi do
tej pory na osiedlu Kliny. Pierwsze działanie, jakie podjęliśmy na terenie dzielnicy to
walka z bazgrołami na przychodni przy ul. Pachońskiego na Prądniku Białym Zachód.
Pojawił się pomysł zagospodarowania elewacji budynku przychodni pozytywnym
przekazem i prawdziwym graffiti. Takim, które nie szpeci, ale w nawiązaniu
do funkcji budynku
dodaje mu kolorytu, poprawiając
jego estetykę. Projekt malunku, który
miał powstać na
przychodni został
wyłoniony wśród
projektów przygotowanych przez
studentów Uniwersytetu PedagogiczBazgroły na os. Azory
nego. 9 czerwca,
pod kierunkiem profesora Piotra Jargusza rozpoczęli oni prace, których finał, mimo
niesprzyjającej deszczowej aury nastąpił 14 czerwca, w sobotę, przy udziale mieszkańców. W pracach pomagali również pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania, Zarządu Budynków Komunalnych w osobie Pani Anny Dunajskiej,
byli również radni dzielnicy i oczywiście Pogromcy Bazgrołów. Obecność swoją
zaznaczyła również straż miejska i policja. Niestety i tym razem „obszczymurki” dały
znać o sobie – elewację zamalowano wulgaryzmami. W efekcie 5 lipca wszyscy wyżej
wspomniani oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Prądnik Biały odmalowali graffiti.
[więcej o akcji piszemy na stronie 6.]
Jak Państwo widzą, to temat niełatwy, nawet, jeżeli wiele zainteresowanych
stron wspólnie próbuje zająć się sprawą. Namalowanie bohomazów czy bazgrołów to kilka sekund. Proszę, by opisany przykład nie zniechęcał Państwa, a wręcz
przeciwnie – mobilizował do wspólnej walki z bazgrołami. Jako Rada Dzielnicy IV
deklarujemy kolejne tego typu akcje. Zapraszamy do współpracy zarządy wspólnot
mieszkaniowych z Azorów i Krowodrzy Górki (termin planowanej akcji – 23 sierpnia), oraz Prądnika Białego Wschód (30 sierpnia). Liczymy na Państwa odzew.
Pokażcie, że naprawdę macie dość bazgrołów. Mieszkańcy chcący wziąć udział
w akcji oraz wspólnoty mieszkaniowe prosimy o zgłaszanie się do biura dzielnicy
na adres e-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl lub pod numerem telefonu: 12 638 10 12.
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Pozytywne efekty mobilizacji mieszkańców
Pragnę się z Państwem podzielić sukcesem, jaki odnieśliśmy wspólnie z mieszkańcami Górki Narodowej, Prądnika Białego Wschód i Witkowic. Sprawa dotyczy
komunikacji miejskiej oraz efektów zeszłorocznego sondażu na jej temat. Był to
pierwszy tego typu sondaż w naszej dzielnicy i prawdopodobnie w całym mieście.
Skala przedsięwzięcia była spora – obejmowała trzy osiedla. Temat był bardzo ważny
– komunikacja dla tych osiedli. Przypomnę, że zrodził się w Zarządzie Infrastruktury
Komunalnej i Transportu pomysł zabrania z Górki Narodowej i ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej autobusu 115 i skierowanie go ul. Mackiewicza, a mieszkańcy Prądnika
Białego Wschód mieli stracić autobus na 503 na rzecz Górki Narodowej. Problem
w tym, że w ten sposób część Górki Narodowej (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej) oraz
cześć Prądnika Białego Wschód (os. Bociana, os. Mozarta, mieszkańcy ul. Siewnej,
Szafirowej oraz ul. Zawodzie) traciłaby linię autobusową (odpowiednio 115 lub 503).
W sondażu mieszkańcy opowiedzieli się za pozostawieniem linii 115 bez zmiany
trasy. Teoretycznie autobus 503 miał zostać przeniesiony na Górkę Narodową. Po
sondażu, w którym wzięło udział prawie 1 500 osób, Zarząd Dzielnicy IV wystosował
pismo do ZIKiT z informacją o wynikach, ale też ze wskazaniem, jak dużym zainteresowaniem cieszył się sondaż, co jednoznacznie wskazuje na bardzo duże potrzeby
komunikacyjne osiedli Górka Narodowa i Prądnik Biały Wschód. Zwróciliśmy uwagę
na konieczność uzupełnienia ewentualnej wyrwy powstałej po zabraniu autobusu 503
z Prądnika Białego Wchód. W efekcie końcowym trasy autobusów nie uległy zmianie,
a z czasem ZIKiT wprowadził nową linię 169 na Górkę Narodową – os. Gotyk, osiedle,
które nie posiadało żadnego autobusu.
Łyżeczką dziegciu pozostają dwie
sprawy. Po pierwsze – trzeba było
tak dużej akcji, aby
powstrzymać na
pierwszy rzut oka
krzywdzące mieszk a ń c ó w z m i a n y,
po drugie – tylko
os. Gotyk zyskało
dodatkowy transport, którego swoją
drogą potrzebowało. Oczywistym jest
bowiem, że Prądniki
Powstała nowa linia autobusowa 169
Białe (Wschód i Zachód) powinny do czasu powstania linii tramwajowej otrzymać z powrotem linię 114,
o co na razie bezskutecznie zabiega Rada Dzielnicy IV.
Na koniec pragnę podkreślić bardzo duże zaangażowanie mieszkańców w sondaż
i podziękować za udział w nim. Na uwagę zasługuje również oddolne zorganizowanie
i zaangażowanie w wiele akcji, nie tylko w walce o nowy autobus mieszkańców Górki
Narodowej, dzięki którym w dużej mierze powstała linia 169.

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
fot. JOANNA DOLNA

dość bazgrołów!
zamaluj je z nami!
Azory 23 sierpnia | Krowodrza Górka 23 sierpnia | Prądnik Biały Wschód 30 sierpnia
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
czekamy na zgłoszenia: tel. 12 638 10 12, e-mail: rada@dzielnica4.kraków.pl

DYŻURY RADNYCH MIASTA
w siedzibie RADY DZIELNICY
Janusz Chwajoł
17 lipca
21 sierpnia
18 września
czwartki, w godz. 18.00-19.00
Teodozja Maliszewska
11, 25 lipca
8, 22 sierpnia
12, 26 września
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:
2 lipca, 6 sierpnia,
3 września, 1 października;
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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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XLIX SESJA
W czasie XLIX sesji rady dzielnicy, która odbyła się 10 kwietnia 2014 r. radni
podjęli 15 uchwał.
I Przyjęto
• Przeniesiono środki (2 200 zł) w planie finansowym wydatków dzielnicy
w 2014 r. z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.
• Dokonano korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania zieleńców i skwerów wraz z małą
architekturą, ogródków jordanowskich i osiedlowych placów zabaw (wersja
aktualna – L sesja rady dzielnicy).
• Dokonano korekty zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata
2013-2014:
– modernizacja ul. Różyckiego (jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu): 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 (407 160 zł – zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy
ulic gminnych wraz z oświetleniem).
• Zmieniono zakres rzeczowy zadania dotyczącego Klubu Seniora na Azorach, ujętego w uchwale nr 610/XLVIII/2014, z dofinansowania adaptacji
pomieszczeń i wyposażenia, na współfinansowanie remontu i wyposażenia
nowo przydzielonego lokalu na Azorach przy ul. Weissa 8, na potrzeby Klubu
Seniora (15 000 zł).
• Zmieniono zakres rzeczowy zadania dotyczącego Centrum Kultury Dworek
Białopradnicki, przyznanego uchwałą 592/XLVI/2014, z zadania: spotkania
Wigilijne i Wielkanocne dla seniorów (6 000 zł), na zadanie: spotkania Wigilijne
i Wielkanocne dla seniorów (4 000 zł) oraz wyjazdy integracyjne dla osób
niepełnosprawnych (2 000 zł).
• Wybrano Łukasza Zarembę na przewodniczącego oraz Małgorzatę Wyrwińską-Cieślak na wiceprzewodniczącą Komisji Doraźnej ds. Dzielnicowego
Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
• Przyjęto sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu
Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2013 (szczegóły w załączniku do uchwały).
• Zmieniono zakres rzeczowy zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (uchwała 531/XLII/2013).
1. Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15 a – z zadania „Remont ciągów pieszych” na zadanie „Dokończenie ogrodzenia od strony
południowej” (9 500 zł).
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa nr 53 – z zadania
„Wymiana grzejników na sali gimnastycznej, doprowadzenie ciepłej wody
do sanitariatów przy sali gimnastycznej” na zadanie „Remont bardzo
zniszczonej podłogi (stare płytki PCV), wymiana oświetlenia i malowanie
pracowni informatycznej” (16 000 zł).
II Wnioskowano
• O umieszczenie w planie Budżetu Miasta Krakowa oraz w Wieloletneij Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania „Budowa ul. Iwaszki
w Krakowie”. Radni uznali wniosek za zasadny i zaopiniowali pozytywnie,
podkreślając potrzebę zmniejszenia obciążenia społecznego i poprawienia
drożności al. 29 Listopada.
• Delegowano radnych: Dariusza Partykę, Ireneusza Lisiaka i Małgorzatę
Palimąkę do udziału w komisji oceniającej wykonanie robót naprawczych na
terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha.
• Radni wnioskowali również o uwzględnienie uwag do koncepcji budowy linii
tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap III na trasie os. Krowodrza Górka – ul. Bociana – Górka Narodowa-Zachód) oraz budowy estakady
w ciągu ul. Opolskiej. [ramka obok]
• O zwiększenie częstotliwości lub zastąpienie obecnych autobusów pojazdami
przegubowymi na linii 130, lub zwiększenie częstotliwości linii 164,
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Uwagi do koncepcji budowy linii tramwajowej Krakowskiego
Szybkiego Tramwaju (etap III na trasie os. Krowodrza Górka –
ul. Bociana – Górka Narodowa-Zachód) oraz budowy estakady
w ciągu ul. Opolskiej
1. Realizacja całej inwestycji w jednym etapie. W przypadku gdyby było to
niemożliwe, realizacja inwestycji w taki sposób, by pierwszym etapem była
linia tramwajowa na całej długości, a drugim etapem – trasa Wolbromska
na odcinku ul. Wybickiego – ul. dr. Twardego do ul. Fieldorfa „Nila”. W ostateczności, gdyby poprzednie warianty były niemożliwe, wnosi się o zakończenie pierwszego etapu na przystanku tramwajowym zlokalizowanym przy
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.
2. Usytuowanie zatok autobusowych przy rondzie na skrzyżowaniu ul. Opolskiej
i Wolbromskiej tak, by zatoki znajdowały się przy ul. Opolskiej.
3. Konsultowanie każdorazowo z mieszkańcami budowy ekranów akustycznych
tak, by powstały tylko tam, gdzie są niezbędne i akceptowane przez mieszkańców. Rozważenie ekranów akustycznych na odcinku trasy Wolbromskiej
od ul. Wybickiego w stronę ul. Fieldorfa „Nila”, po stronie osiedla „Ukryte
Pragnienia”, na wysokości dwóch pierwszych bloków oraz od ul. Kluczborskiej
do ul. Fieldorfa „Nila”, od strony ul. Prądnickiej, a także przy ul. Pachońskiego,
na wysokości bloków 28-34 i Mackiewicza 25.
4. Na wysokości bloków Krowoderskich Zuchów 15, Pachońskiego 16 i Kuźnicy Kołłątajowskiej 17 zaprojektowanie i zastosowanie maksymalnie ciągu
torowiska, nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej oraz nakrycie linii tramwajowej
lekkim tunelem zewnętrznym zgodnie z załączonym wnioskiem mieszkańców.
5. Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Wolbromską obok przystanku
tramwajowego na wysokości parkingu park&ride przy ul. Szopkarzy, w formie
kładki dla pieszych z windą.
6. Na skrzyżowaniu nowobudowanej ul. Pachońskiego z ul. Pleszowską wykonanie dodatkowego pasa dla skręcających w prawo do ul. Białoprądnickiej
i ul. Pigonia oraz dodatkowy pas dla skręcających w lewo z ul. Pleszowskiej
w ul. Pachońskiego.
7. Zmniejszenie, ewentualnie likwidacja parkingu park&ride przy ul. Fieldorfa
„Nila” 14 przy jednoczesnym wykonaniu drugiego parkingu między pętlą a trasą
Wolbromską, jako parkingu wielopoziomowego.
8. Stworzenie możliwości wykupu całości nieruchomości na wniosek właścicieli
w sytuacji, gdy realizowana inwestycja wpłynie choćby na częściową utratę
pierwotnej funkcji nieruchomości lub pogorszenie warunków zamieszkania.
9. Przesunięcie istniejącego przystanku na łuk ul. Bociana (w stronę Mackiewicza) oraz zlokalizowanie drugiego przystanku przed nasypem kolejowym
na północ od ul. Bociana.
10. Rozważenie możliwości przesunięcia torowiska na północny skraj ul. Pachońskiego (od strony garaży) – odcinek od ul. Górnickiego do ul. Mackiewicza.
11. Uwzględnienie dwóch wyjazdów spod bloków Pachońskiego 28-34.
12. Wykluczenie realizacji ścieżki rowerowej w formie kontrapasów na drodze
wewnętrznej bloków przy ul. Pachońskiego, od ul. Górnickiego do ul. Mackiewicza. Ewentualna organizacja ruchu rowerowego nie może wpłynąć na
zmniejszenie liczby miejsc postojowych.
13. Niezależnie od układu torowiska i drogi – maksymalne odsunięcie inwestycji w stronę garaży, kosztem zieleńca po północnej stronie ul. Pachońskiego
i zieleńca między torami a ulicą tak, aby zieleniec znalazł się między blokami
a inwestycją.
14. Wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego na odcinku od ul. Zielińskiej do
ul. Wolbromskiej.
15. Maksymalne odsunięcie torów tramwajowych w kierunku ul. Pachońskiego
tak, by teren zielony miedzy ulicą a torami przenieść na stronę bloku przy
ul. Pachońskiego 16.
16. Przesunięcie ekranu akustycznego miedzy tory a chodnik (w przypadku
nierealizowania wniosku nr 4 przy ul. Pachońskiego 16).
17. Przy domkach zlokalizowanych przy ul. Górnickiego 16 i 13 zaprojektowanie
ekranów akustycznych, zgodnie z wnioskiem mieszkańców.
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III Zaopiniowano pozytywnie
• Zbycie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy
ul. Siewnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, stanowiącej własność osoby fizycznej.
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych położonych przy ul. Krowoderskich Zuchów oraz ul. Stachiewicza.
• Ustalenie warunków zabudowy dla dwóch inwestycji: „Zmiana sposobu
użytkowania budynku garażu indywidualnego z przeznaczeniem na usługi,
zlokalizowanego przy ul. Łokietka” oraz „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową, z parkingiem podziemnym
i naziemnymi miejscami postojowymi oraz drogami wewnętrznymi wraz
z przebudową zjazdu przy ul. Chełmońskiego”.
Przewodniczący Jakub Kosek poinformował radnych o nowych statutach
dzielnic z prośbą o zapoznanie się z materiałami.

L SESJA
W czasie L sesji rady dzielnicy, którą zwołano 6 maja 2014 r. radni podjęli
8 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej w 2014 r:
1. KS Clepardia – budowa studni głębinowej na stadionie – 30 000 zł.
2. Rewitalizacja boiska ogólnodostępnego w Gimnazjum nr 12, przy
ul. Kluczborskiej 3 – 62 100 zł.
• Zmieniono zakres rzeczowy zadania powierzonego przyznanego uchwałą
531/XLII/2013 następująco:
1. Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21: z zadania „parkiety, I piętro –
wymiana holu” na zadanie „wymiana parkietów w holu na I piętrze i remont
schodów na klatce schodowej” (9 500 zł).
2. Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3: z zadania „wymiana parkietów
z podłożem na sali gimnastycznej” na zadanie „drobne prace budowlane/
remontowe” (28 200 zł).
• Delegowano radnych do udziału w przeglądzie obiektów spor towych,
w odbiorze prac związanych z bieżącym utrzymaniem ogródków na
terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały, do udziału w spotkaniach w sprawie
ustalenia warunków zabudowy dla dwóch inwestycji – przy ul. Meiera
oraz przy ul. Prądnickiej 65.
• Dokonano korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą
architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV
Prądnik Biały.
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 według
wskazań Dzielnicy IV.
4. Modernizacja oraz kontynuacja modernizacji ogródków jordanowskich
oraz uzupełnienie i wymiana urządzeń zabawowych według wskazań
Dzielnicy IV.
5. Montaż, modernizacja i remont ogrodzeń terenów zielonych według
wskazań Dzielnicy IV.
6. Dostawa, montaż i naprawa elementów małej architektury na terenie
Dzielnicy IV.
7. Utrzymanie toalet w parku Krowoderskim – 2 463,50 zł.
Z listy usunięto zadanie dotyczące projektu ogródka jordanowskiego przy
ul. Belwederczyków, ze względu na wykorzystanie działek planowanych pod
ogródek w koncepcji budowy tramwaju na Górkę Narodową.
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o bezzwłoczne
podjęcie działań legislacyjnych w celu dokonania takich zmian Uchwały
nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa, aby Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały
została zwolniona z obowiązku wyrażania opinii w sprawach wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków
na podstawie kryterium zasad współżycia społecznego (podstawa prawna
w uzasadnieniu uchwały Rady Dzielnicy IV).

5

III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy
ul. Krowoderskich Zuchów.
• Koncepcję wielobranżową dla zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szafirowej
z ul. Jabłonną z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego
uzbrojenia”.
• Projekt dla zadania pn. „rozbudowa ul Siewnej w Krakowie na odcinku od
al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonną ze skrzyżowaniem
Bociana – Jabłonna włącznie”.
W ramach pytań do służb mundurowych Grażyna Zamorska zgłosiła przebicie
opon w kilkunastu samochodach na Żabińcu (wniosek o patrole nocne), a Elżbieta
Ryba zwróciła się z prośbą o zwiększenie liczby patroli nocnych w okolicach
restauracji KFC, ze względu na liczną grupę osób spożywających w tym rejonie
alkohol. Radni zwrócili też uwagę na zaśmiecone tereny w parku Kościuszkowskim, przy ul. Wilczej oraz w rejonie przejścia za garażami przy ul. Siemaszki 54.

LI SESJA
W czasie LI sesji rady dzielnicy, która odbyła się 16 maja 2014 r. radni podjęli
11 uchwał.
I Przyjęto
• Delegowano radnych do udziału w spotkaniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Zawodzie/Siewnej, przy ul. Vetulaniego
i ul. Vetulaniego/Pachońskiego oraz do odbioru prac z zakresu bieżącego
utrzymania ogródków jordanowskich.
II Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokali socjalnych położonych przy ul. Radzikowskiego, ul. Lentza (dwa lokale), ul. Palacha, ul. Stachiewicza (2 lokale),
ul. Krowoderskich Zuchów i ul. Jaremy.
• Projekt dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego
(tereny PKP)”.
III Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową z parkingiem podziemnym wraz
z infrastrukturą techniczną oraz budową wjazdu przy ul. Zdrowej”.
W ramach interwencji do służb mundurowych Joanna Kowacka-Kraj zwróciła
się do radnych z prośbą o wskazanie miejsc zagrożonych i problematycznych
ze względu na sprzedaż alkoholu na terenie dzielnicy.
Przewodniczący Jakub Kosek zaprosił radnych do współpracy i udziału
w Dniach Dzielnicy IV i Dniu Otwartym Magistratu.
Andrzej Koluch poruszył sprawę montażu słupków przy ul. Fieldorfa „Nila”
(powinny być zamontowane do końca czerwca), a Ireneusz Lisiak – problem
ruchu samochodowego w ul. Imbramowskiej i Grażyny.

LII SESJA
W czasie LII sesji rady dzielnicy, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. radni
podjęli 13 uchwał.
I Przyjęto
• Ustalono listę rankingową zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2015 rok:
1. Chodnik przy ul. Siemaszki 37 – remont z dostosowaniem dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
2. Zabezpieczenie chodnika wzdłuż ul. Wybickiego (przy terenie po spalonym
pawilonie „Gigant”) na użytek osób niewidomych. Krawężnik i likwidacja dziur.
• Delegowano radnych do udziału w komisjach odbiorów robót, przygotowujących porozumienia negocjacyjne oraz w komisjach powoływanych w sprawach
publicznych o znaczeniu lokalnym, powołanych przez podmiot zewnętrzny.
• Zmieniono zakres zadań powierzonych przyznanych uchwałą nr 531/
XLII/2013 następująco:
1. Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2 – zadanie pn. „Wymiana chodników i remont drogi wraz z jej poszerzeniem”, na zadanie: „Wymiana
chodników i remont drogi” (38 000 zł).
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2. Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 – rozszerzono zakres
rzeczowy zadania: „Wymiana okien na sali gimnastycznej oraz wymiana
drzwi w szatni chłopięcej przy sali gimnastycznej i wymiana drzwi do sali
gimnastycznej” (27 000 zł).

II Wnioskowano
• O pozostawienie linii autobusu nr 118 w okresie wakacyjnym i zwiększenie
częstotliwości kursowania.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokali socjalnych położonych przy ul. Felińskiego, Wielkotyrnowskiej, Elsnera i Makowskiego.
• Inwestycje przedstawione we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich
przeznaczonych do konsultacji społecznych (konsultacje ograniczone):
1. Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta,
2. Przebudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania
z ul. Bociana – Jabłonną,
3. Rozbudowa skrzyżowania ul. Matki Pauli Zofii Tajber z ul. Białoprądnicką,
4. Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną,
5. Studium wykonalności ścieżek rowerowych.
• Projekty zagospodarowania terenu istniejących ogródków jordanowskich
przy ul. Murarskiej oraz przy ul. Weissa.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, budowa zjazdu oraz
chodnika ogólnodostępnego, budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej
przy ul. Radzikowskiego”. Radni uzasadnili opinię niewydolną infrastrukturą
drogową w rejonie inwestycji.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i zjazdem
z ulicy Pękowickiej”. Wskazano tu brak infrastruktury drogowej spełniającej
wymogi obowiązujących przepisów, brak infrastruktury technologicznej oraz
zapewnienia podstawowej jakości życia.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu dwóch
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i naziemnymi
miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą
techniczną przy ul. Glogera”. Uzasadnieniem był brak infrastruktury drogowej
zapewniającej bezpieczeństwo użytkownikom ruchu drogowego i w ruchu
pieszym, nadmierne skumulowanie obciążenia drogowego oraz paraliż komunikacyjny na odcinku: ul. Glogera – Białoprądnicka – Pachońskiego.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną (wewnętrzny układ drogowy wraz z odwodnieniem) przy ul. Żabiniec”.
Tutaj radni wskazali niewydolną infrastrukturę drogową w rejonie ul. Żabiniec.
• Ustalenie warunków zabudowy dla dwóch odrębnych inwestycji przy ul. Felińskiego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi
i parkingami zewnętrznymi oraz budowa infrastruktury technicznej i wjazdu”. Rada
dzielnicy wydała negatywne opinie z powodu niewydolnej infrastruktury drogowej
ul. Meiera i Felińskiego. Dodatkowo na części działki w obrębie pierwszej inwestycji
znajduje się teren rekreacyjny, a w obrębie drugiej – plac zabaw.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wolnostojących z usługami w parterze na
wspólnym garażu podziemnym wraz z naziemnymi miejscami postojowymi
przy ul. Weissa”. Powodem decyzji było zbyt duże obciążenie ul. Weissa
i Radzikowskiego.
• Ustalenie warunków zabudowy inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, usługami w parterze, naziemnymi
miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu, budowa zjazdu oraz
infrastruktury technicznej przy ul. Gdyńskiej”. Inwestycja spowoduje nadmierne
obciążenie społeczne, infrastruktura drogowa jest niewydolna, brak również
wystarczającej liczby miejsc postojowych i parkingów.
W ramach pytań do służb mundurowych radni zgłosili m.in. problem osób
spożywających alkohol na terenie zielonym przy ul. Prądnickiej oraz powstanie
dzikiego wysypiska śmieci w rejonie budynków przy ul. Siemaszki 27 i 27a.
Wiceprzewodniczący Grzegorz Chmurzyński podziękował radnym za udział
w Dniach Dzielnicy i przygotowanie imprezy. Elżbieta Ryba poinformowała
o wynajęciu części budynku Gimnazjum nr 12, wraz z sąsiadującym z nim
terenem.

JD
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SZTUKA
ZNIECHĘCANIA
WANDALI
Nielegalne graffiti i wulgaryzmy na murach są problemem w każdej
dzielnicy. Prądnik Biały nie jest niestety wyjątkiem. Ale właśnie
tutaj, w sobotę 14 czerwca, podczas Pikniku Sąsiedzkiego zorganizowanego przed budynkiem przychodni przy ul. Pachońskiego
12 spotkali się ludzie, którzy sprzeciwiają się niszczeniu elewacji
krakowskich budynków obscenicznymi napisami. Był to finał
kilkudniowej akcji, w wyniku której powstał pierwszy mural wyrażający ten sprzeciw. Dwa tygodnie później ich dzieło zniszczyli
pseudokibice Wisły. Twórcy muralu nie poddali się – zapowiadają,
że to dopiero początek wojny z wandalami.
Pogromcy „obszczymurków”
Inicjatorami pomalowania przychodni przy ul. Pachońskiego
byli Pogromcy Bazgrołów. – To dobrowolna grupa różnych „wariatów”, którzy pełnią często bardzo odpowiedzialne funkcje. Są
w radzie dzielnicy, pracują w Zarządzie Budynków Komunalnych, ktoś jest dyrektorem, ktoś jest plastykiem, jest profesor
Uniwersytetu Pedagogicznego, są studenci. Nikt tu nie zarabia,
pozyskujemy tylko farby. W tym przypadku – załatwiliśmy je
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania – wyjaśnia Waldemar Domański – Pogromca Bazgrołów i dyrektor Biblioteki
Polskiej Piosenki.

Wszystko zaczęło się w zeszłym roku na osiedlu Kliny, gdzie
obok salonu fryzjerskiego pojawiały się wulgarne napisy. Kilka
osób, sąsiadów, zebrało się, żeby je zlikwidować. Jak się okazało
– skutecznie. Sympatyków akcji zaczęło przybywać. – Zauważyliśmy, że nie zostało to z powrotem zabazgrane. Może ktoś
widział nasz wysiłek i komuś zrobiło się głupio. Drugą rzeczą jest
to, że przy okazji rozgłosiliśmy, gdzie tylko mogliśmy, że to źle,
żebyśmy mieszkali w takich „slumsach”. Przecież nie zasłonimy
dziecku oczu w czasie spaceru, nie będziemy odwracać głowy.
Można dzwonić na policję, straż miejską, ale nie zawsze efekt
będzie widoczny od razu. Sprawa jest prosta. Chodzi o to, żeby
zamalowywać, likwidować, robić prawdziwe graffiti w miejscach,
które się do tego nadają. Przychodnia, która stoi w otoczeniu
szarych bloków powinna być kolorowa. Wybraliśmy ją dlatego,
że była bardzo mocno zamalowana kibicowskimi napisami –
mówi Waldemar Domański. Autorów wulgaryzmów piętnują,
nazywając „obszczymurkami”. W odróżnieniu od twórców graffiti,
czyli sztuki, którą tworzą artyści, często wybitne postacie.
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Wielka kolorowanka
– Mural przedstawia rowerzystów, pracowników być może tej
właśnie przychodni. Są pielęgniarki, lekarze, w różnym wieku.
Jest też jeden młody pacjent, który ewidentnie ucieka, może
przed zastrzykiem. Jadą dookoła budynku, ale w przeciwnych
kierunkach, więc dla osoby, która będzie ten budynek oglądała
może to wyglądać jak na moment przed zderzeniem – mówi
dr Jacek Pasieczny, adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Pedagogicznego, autor projektu i jego realizator. – Razem ze
studentami pracowaliśmy po kilka godzin dziennie. Pierwszy
dzień był najtrudniejszy, ze względu na upał – dodaje. Wcześniej
elewacja przychodni była zamazna sprayami, dominowały napisy
rodem z kibicowskiej „świętej wojny”, szczególnie jeden, doskonale widoczny od strony ul. Pachońskiego. – Zastanawiałem się,
czy czegoś nie wykorzystać z tych „mazajów”, plam, rozchlapań,
fragmentów liter. Często projektując murale wykorzystuje się
takie fragmenty, zresztą mamy w Krakowie tego typu realizacje,
jest np. postać wychodząca z rozbitej ściany. Tutaj nie znalazłem
nic ciekawego, wartościowego – stwierdza Jacek Pasieczny.

Projekt miał być prosty i szybki do zrealizowania przy udziale
niewielkiej grupy osób. Całość malowidła podzielono na pola.
Zaznaczono w nich kolory, którymi należało wypełnić kontury
muralu. Praca przypominała wielką kolorowankę. Każdy uczestnik Pikniku Sąsiedzkiego mógł chwycić za pędzel i dokończyć
dzieła.
Dzieło uratowane
Mural na budynku przychodni został zrealizowany w ramach
projektu „Szczęśliwe Miasto Sztuka i Edukacja w procesie rewitalizacji relacji społecznych. Krowoderska Szkoła Działań”. Prof.
Piotr Jargusz Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
zapowiada, że studenci i pedagodzy Uniwersytetu Pedagogicznego mają w planie około stu podobnych przedsięwzięć. Oprócz
profesora, autora grafiti oraz studentów, w pikniku uczestniczył
też dr Marek Batorski, wykładowca UP oraz muzyk. Nie obyło
się więc bez saksofonowego koncertu. Byli radni dzielnicy
– Joanna Sadowy i Mariusz Bembenek, z przewodniczącym
Jakubem Koskiem, Plastyk Miejski Agnieszka Łakoma i rzecznik
straży miejskiej Marek Anioł. Gdy kapryśna z początku pogoda
zaczęła się poprawiać, do wspólnego malowania przyłączyli się
mieszkańcy okolicznych bloków. Rada Dzielnicy IV przygotowała
grillowy poczęstunek, a Biblioteka Polskiej Piosenki zapewniła
oprawę muzyczną. Mural powstawał przy dźwiękach piosenek
Andrzeja Sikorowskiego, Grzegorza Turnaua i Marka Grechuty.
Organizatorzy i uczestnicy pikniku mieli nadzieję, że wspólne
dzieło przetrwa i zniechęci wandali. Zniszczenie miało być utrudnione – budynek wyposażono w czujniki ruchu, które włączają
oświetlenie. Niestety dwa tygodnie po pikniku mural dostał się
w ręce „obszczymurków”. Pojawiły się „dosłowne” obsceniczne
rysunki i obelgi pod adresem pseudokibiców przeciwnej drużyny.
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W sobotę, 5 lipca po raz drugi Pogromcy Bazgrołów i ich
sympatycy spotkali się, żeby przy pomocy pędzli i kolorowych
farb walczyć z bezmyślnością i chamstwem. Na szczęście udało się naprawić zniszczenia, mural został dodatkowo pokryty
specjalną powłoką antygraffiti, utrudniającą w przyszłości jego
zamalowanie.

Wcześniej Pogromcy Bazgrołów zorganizowali konferencję
prasową, na której przedstawili swoje pomysły na walkę z wandalizmem. Zapowiadają, że przy współpracy m.in. władz miasta
i służb miejskich będą kontynuowali podobne akcje w całym
Krakowie.

JOANNA DOLNA

fot. MARIUSZ BEMBENEK, JOANNA DOLNA

DNI DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2014

Rodzinnie w Dworku
Punktem kulminacyjnym Dni Dzielnicy był rodzinny piknik, zorganizowany
8 czerwca w Dworku Białoprądnickim. „Bohaterami” tegorocznej imprezy byli
Kacper Niewypał i Emilka Piórko, postaci z książeczek dla dzieci wydawnictwa
Znak Emotikon. Z ich magicznymi i detektywistycznymi przygodami związane były
konkursy dla najmłodszych, tradycyjnie ułożone w formie zadań.
Po rozwiązaniu wszystkich, na uczestników czekały nagrody. Na scenie
wystąpił chór dziecięcy Kolorowe Kredki, działający w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Była także wystawa wyszywanych obrazów wykonanych
przez uczestników zajęć Klubu Seniora na Azorach. Nagrodzono też autorów
najlepszych prac konkursu fotograficznego Portret Dzielnicy. Jak co roku,
niemałą atrakcją były pokazy umiejętności oraz konkursy przygotowane przez
straż miejską, straż pożarną i policję. Członkowie OSP Tomaszowice zaprosili
dzieci do Strażackiej Krainy, w której można było gasić pożar, na szczęście
tylko bajkowy, ale za to prawdziwym sprzętem. Panie z przedszkola „Pyza i ja”
z ul. Danka malowały dziecięce buzie.
Jak na Dzień Dziecka, choć odrobinę spóźniony, przystało – była wata cukrowa, a dla odważnych – ścianka wspinaczkowa i zjeżdżalnia w dmuchanym
zamku. Na zakończenie imprezy, dla trochę starszych uczestników zabawy
zagrał zespół Old Swing Cafe.
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DNI DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2014

Festyn na Azorach
W ramach obchodów Dni Dzielnicy, już po raz piaty zorganizowano
Festyn Azorski. Przygotowana przez społeczność nauczycielską
i uczniowską XIV Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum
nr 14 (Zespół szkół Ogólnokształcących nr 5) impreza z roku na rok
cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Azorów.
Tegoroczny festyn, w piątek, 6 czerwca, zainaugurowała
dyrektor ZSO nr 5, Mariola Reguła, prezentując jego historię
„w pigułce”. Głos zabrał również przewodniczący Dzielnicy IV Jakub Kosek, konsekwentnie wspierający imprezę od jej narodzin.

Zorganizowano szereg ciekawych konkursów z nagrodami,
były atrakcje w rodzaju dmuchanej zjeżdżalni, artystycznego
malowania twarzy, spotkań z kulturą krajów europejskich,
popisów służb mundurowych (strażaków z Bębła i policjantów z III komisariatu w
Krakowie) czy pokazu
akrobatyki ulicznej
(freeruningu). Impreza
przyciągnęła tłumy
dzieci z ich opiekunami. Cieszy nas to,
tym bardziej, że przesłaniem festynu jest
przecież stworzenie
sposobności do rodzinnego i zarazem
aktywnego spędzenia
wolnego czasu.
Inicjatywy takie jak Festyn Azorski (obecnie jedyna tego typu
impreza odbywająca się cyklicznie na Azorach), sprawiają, że
na parę godzin osiedle ożywa, stając się miejscem beztroskich
zabaw. Tak było i tym razem. Serdecznie dziękujemy, że byliście
z nami i zapraszamy ponownie za rok.

KOT, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
fot. MARIUSZ BEMBENEK

DNI DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2014

Piłkarskie zmagania
Młody piłkarz wie, że aby kiedyś mieć szansę grać o najwyższe
trofea, trzeba już od początku kariery nie tylko trenować, ale i brać
udział w rozgrywkach. I taką kolejną szansę mieli młodzi piłkarze
ze szkół Dzielnicy IV Prądnik Biały, uczestnicząc w Dzielnicowym
Turnieju Piłki Nożnej.
Został on zorganizowany na boisku KS Clepardia 7 czerwca,
w ramach Dni Dzielnicy IV Prądnik Biały. Obowiązki sędziego
tego turnieju pełnili: Jerzy Chwojka (trener i nauczyciel XIV LO)
i Tadeusz Bronowski, wspomagani przez radnego Łukasza Zarembę. Nad całością imprezy czuwali radni: Joanna Sadowy,
Mieczysław Dzierżak i Ireneusz Lisiak, natomiast obsługę medyczną zapewniła Beata Skrzycka-Chwojka. O gastronomiczną
oprawę turnieju zadbali członkowie Klubu Seniora Azory. Był grill,
woda mineralna, herbatka i ciasteczka.
Turniej przebiegł w atmosferze fair play przy pięknej, słonecznej pogodzie. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce
zajęła SP nr 21, drugie – SP nr 107, a trzecie – SP nr 113.
W grupie gimnazjów pierwsze miejsce wywalczyło Gimnazjum nr 13, drugie Gimnazjum nr 83, a trzecie – Gimnazjum nr 14.
Najskuteczniejszymi zawodnikami okazali się: Krystian Kuczak
z Gimnazjum nr 13 i Krzysztof Maziarz ze SP nr 21. Za najbardziej utalentowanego bramkarza uznano jedyną dziewczynę
uczestniczącą turnieju – Martynę Małysę ze SP nr 21. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody, a szkoły dyplomy, puchary i piłki.
Dziękujemy władzom Klubu Sportowego Clepardia, które
zgodziły się na bezpłatne udostępnienie obiektu oraz Panu
Tadeuszowi Bronowskiemu i Jerzemu Chwojce za sędziowanie.

JOANNA SADOWY

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Sportretowali dzielnicę
„Stare i nowe” – tak zatytułowana była tegoroczna edycja
konkursu fotograficznego Portret Dzielnicy.
Pierwszą nagrodę zdobył Wojciech Barczewski, za zdjęcie pt.
„Nadeszły zmiany”. Jurorzy przyznali dwie równorzędne drugie
nagrody – Patrycji Sikorze, za zdjęcie „Dawny młyn” oraz Janowi
Ulickiemu, za pracę zatutułowaną „Schody czasu”. Trzeciej nagrody nie było, wyróżniono natomiast Ewę Piróg, autorkę fotografii
„Estakada”. Nagrody i dyplomy wręczono laureatom w czasie
pikniku rodzinnego w Dworku Białoprądnickim.
Nagrodzone prace prezentujemy na stronie 16.

JD

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 21

Drużyna z Gimnazjum nr 13, z organizatorami turnieju

Przewodniczący Dzielnicy IV Jakub Kosek, Wojciech Barczewski (I miejsce),
Jan Ulicki (II miejsce), Ewa Piróg (wyróżnienie), przewodniczący jury konkursowego Mariusz Bembenek, radny Ireneusz Lisiak
fot. JOANNA DOLNA
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Gra
dla wszystkich
W ogrodzie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 otwarto
profesjonalny tor do gry w boule. Będzie służył zarówno osobom
z DPS, jak i mieszkańcom Dzielnicy IV Prądnik Biały, którzy chcą
spędzić czas aktywnie.
Kolebką bouli jest Francja. W dzisiejszej wersji rozgrywek gra
ma już ponad sto lat, ale jej korzeni należałoby szukać nawet
w średniowieczu. Wtedy rzucano kamieniami, dziś do gry w boule używa się kilku metalowych kul i jednej mniejszej, zwykle
drewnianej kulki, zwanej świnką, która oznacza cel. Wygrywa ten
zawodnik (lub drużyna, bo można grać zarówno indywidualnie,
jak i drużynowo), którego kule uda się rzucić z wyznaczonego za
pomocą obręczy miejsca tak, by znalazły się jak najbliżej „świnki”.
Miejsce spotkań
Bulodrom przy ul. Kluzeka otwarli w sobotę, 14 czerwca
dyrektor DPS Piotr Zieliński, Alain Schneider zastępca Konsula
Generalnego Francji w Krakowie oraz Przewodniczący Dzielnicy IV
Jakub Kosek. Byli także radni radni Joanna Sadowy i Mieczysław
Dzierżak. Dla gości przygotowano francuski poczęstunek – sery
i toast winem oraz sympatyczne pamiątkowe przypinki – „świnki”
wykonane przez mieszkańców domu w ramach warsztatów terapii
zajęciowej.

Dyrektor DPS Piotr Zieliński, przewodniczący Dzielnicy IV Jakub Kosek
i wicekonsul Francji Alain Schneider
Gra w boule jest od jakiegoś czasu pasją mieszkańców DPS
przy ul. Kluzeka, ale brakowało miejsca, w którym mogliby zagrać
profesjonalnie. – Panie rehabilitantki prowadziły zajęcia z gry
w boule. Pomysł był świetny, ale mieszkańcy grali na nierównym
trawniku. Pomyśleliśmy, że możnaby wybudować na terenie
DPS bulodrom. Dziś udało się go uruchomić dzięki wsparciu
finansowemu dzielnicy – mówił Piotr Zieliński. – W dzielnicy jest
tak, że niektóre wydatki przechodzą łatwiej, niektóre trudniej.
Co do sfinansowania bulodromu byliśmy jednomyślni – mówił
przewodniczący Jakub Kosek.
Po oficjalnym przecięciu wstęgi, rozgrzewce i krótkim instruktażu, którego udzielili goście specjalni, czyli członkowie Żywieckiego
Klubu Boules, przystąpiono do wspólnych rozgrywek.
– Gdy byłem dzieckiem, graliśmy w boule z rodzicami i przyjaciółmi – wspominał Alain Schneider, dodając, że we Francji można
grać praktycznie wszędzie, na bulodromach, ale też po prostu
na ulicach. – Gratuluję pomysłu, bo jest to gra, która integruje.
Bulodrom to miejsce spotkań. To jest gra absolutnie dla każdego
– dla starszych, młodszych, dla zawodowców i osób, które grają
tylko w czasie weekendów i wakacji – mówił.

Mistrzowie po osiemdziesiątce
To samo podkreślała Wioletta Śliż z Żywieckiego Klubu Boules:
– Gramy od kilkunastu lat. Przy innych sportach mogą być przeciwwskazania zdrowotne, nawet dla ludzi młodych. Tutaj nawet
jeśli ktoś nie może się schylać, są specjalne magnesy na sznurku,
które pomagają zawodnikom podnosić kule. To gra precyzyjna,
kształtująca celność. Przeważnie gra się w drużynach, co rozwija
więzi towarzyskie.
Seniorzy bez najmniejszego problemu sięgają po laury w tej
dyscyplinie – drużyna ze średnią wieku powyżej 80 lat wygrała
Puchar Polski Tripletów. – Myślę że to ewenement na skalę
światową. Gra oczywiście kojarzy się w dużej mierze z ludźmi
starszymi. Ale proszę wskazać inną grę, w którą w ogóle grają
seniorzy – zwracała uwagę Wioletta Śliż.
W Polsce jest obecnie około 30 klubów zrzeszających miłośników gry w boule. W pobliżu Krakowa działają w Katowicach,
Dębicy, Myślenicach i właśnie w Żywcu. – Marzy nam się, żeby
w każdej dzielnicy, na każdym osiedlu mogło być takie miejsce.
Jeśli dzięki DPS-owi i Dzielnicy IV przybędzie graczy i z czasem
powstanie klub krakowski, będziemy się bardzo cieszyć – mówiła
Wioletta Śliż, która startuje w zawodach razem z córką.
Zaproszenie na bulodrom
Do wybudowania bulodromu potrzeba niewiele, można grać
na zwykłej, równej nawierzchni ziemnej, na podwórku. Dla bezpieczeństwa najlepiej jednak teren ogrodzić. Akcesoria do gry można
kupić w dużych sklepach sportowych. Osiedlowe bulodromy
doskonale sprawdzają się we Wrocławiu, w dzielnicy Kozanów.
W Krakowie można zagrać w boule w parku Jordana.
Przy obiekcie obok DPS-u ustawiono tablicę z opisem zasad
gry, osoby, które nigdy wcześniej nie miały z nią kontaktu bez
problemu będą mogły stawiać tu pierwsze kroki. – Bardzo bym
chciał, żeby to było miejsce otwarte dla mieszkańców dzielnicy
i całego Krakowa, dla wszystkich, którzy chcieliby w sposób fajny,
miły, luźny spędzić trochę czasu na powietrzu z dodatkiem ruchu
– podkreślał dyrektor DPS przy ul. Kluzeka. Przewodniczący Dzielnicy IV ma nadzieję, że uda się zachęcić mieszkańców osiedla,
by przychodzili i grali w boule. A zastępca Konsula Generalnego
Francji w czasie zaciętych rozgrywek z radnymi i mieszkańcami
DPS stwierdził, że zaprosi na bulodrom przy ul. Kluzeka wszystkich pracowników konsulatu, szczególnie rodowitych Francuzów.

JOANNA DOLNA
fot. JOANNA DOLNA
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Wieści szkolne i przedszkolne

Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT

NIEPOKONANA SP nr 119
Wojewódzkie finały XIV edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii U-12 odbyły się w tym roku
8 kwietnia. Kraków reprezentowały drużyny dziewcząt i chłopców
z naszej Szkoły Podstawowej nr 119. Dziewczęta zakończyły
swój udział w turnieju na dziewiątym miejscu, a chłopcy zdobyli
pierwsze miejsce, wygrywając wszystkie mecze.

Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka w Toniach zorganizowano 8 czerwca Święto Szkoły.
Uczniowie pokazali, że tematyka mitologiczna jest im dobrze
znana – przygotowali spektakle, w których wcielili się w postacie
z Olimpu. Z wielkim zaangażowaniem i starannością przygotowali
stroje i dekoracje. Były także szkolne igrzyska olimpijskie, które
rozpoczęto od uroczystego zapalenia znicza.

JD

fot. JOANNA DOLNA

PRZEDSZKOLAKI NA START
Dzieci z Przedszkola nr 175 kolejny już raz wzięły udział w Biegu Przedszkolaka, który odbył się 22 czerwca, podczas VII edycji
ProTouch Cracovia Interrun 2014. Naszą placówkę reprezentowało
40 dzieci, co stanowiło najliczniejszą grupę wśród wszystkich przedszkolaków. Przed biegiem, wszyscy uczestnicy z rodzicami spotkali
się przed pomnikiem Adama Mickiewicza, po czym całą grupą
skierowali się na linię startu. Jeszcze mała rozgrzewka, pamiątkowe
zdjęcia i każdy był gotowy do biegu. Głośny doping rodziców dodawał dzieciom zachęty i odwagi. Po chwili oczekiwania na swoją
kolej, słychać było już tylko „start”. Wystartowali. Każdy chciał być
najlepszy i był. Na mecie wręczono dzieciom pamiątkowe medale,

Jako Mistrzowie Małopolski zagwarantowali sobie prawo
startu i reprezentowania województwa w Ogólnopolskim Turnieju
Finałowym, który zorganizowano w dniach 1-2 maja w Warszawie. W piątek, 2 maja nasza drużyna reprezentująca Małopolskę
w decydującej konfrontacji na Stadionie Narodowym, wygrała
z województwem podlaskim. Zwycięzcy w nagrodę pojechali na
towarzyski mecz Niemcy – Polska, 13 maja w Hamburgu. W trakcie tej wizyty spotkali się z reprezentacją Polski i trenerami kadry.
Rozmawiali osobiście z piłkarzami, trenerem Adamem Nawałką
oraz prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem. Były autografy i pamiątkowe zdjęcia. Później oglądali profesjonalny trening polskiej
reprezentacji.
Rozegrali też mecz towarzyski z rówieśnikami z Niemiec,
pokonując ich 9:1. Były to niezapomniane chwilę dla naszych
sportowców.

CZESŁAW KAMIŃSKI, Szkoła Podstawowa nr 119
fot. SP nr 119

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze „Gazety Lokalnej”, przy artykule – relacji
z turnieju siatkarskiego w Gimnazjum nr 13 pt. „Siatkarskie emocje”, pomyłkowo zamieściliśmy zdjęcie z innej imprezy sportowej,
odbywającej się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5.
Pragniemy przeprosić za tę pomyłkę zarówno obie szkoły, jak
i Autora tekstu, Pana Macieja Kolendowskiego.
Poniżej zamieszczamy prawidłową fotografię (fot. Gimnazjum nr 13).
Redakcja „Gazety Lokalnej”

napój oraz nagrodę niespodziankę. Posypały się gorące brawa,
uściski i gratulacje. Na twarzach przedszkolaków zamiast zmęczenia,
można było dostrzec szeroki uśmiech i zadowolenie. Na pytanie, czy
w przyszłym roku także wystartują, wszyscy odpowiedzieli, że tak.

JUSTYNA MATWIEJKÓW, Przedszkole Samorządowe nr 175
fot. PRZEDSZKOLE nr 175
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JEDENASTY ZLOT JERZYKÓW

DZIEŃ DZIECKA

W naszej szkole po raz jedenasty odbył się Zlot Jerzyków – święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego.
Na uroczystości, którą zorganizowano 29 kwietnia pojawili się
panowie o imieniu Jerzy oraz inni przyjaciele szkoły. Wśród gości
obecni byli m.in.: Elżbieta Bińczycka – żona patrona, Bogusław
Sonik – poseł do Parlamentu Europejskiego; radni Miasta Krakowa: Bogusław Kośmider – przewodniczący Rady Miasta Krakowa,
Jerzy Sonik z małżonką, który w tym roku pełnił rolę honorowego
gospodarza spotkania, dr Teodozja Maliszewska, Grzegorz Stawowy i Jerzy Fedorowicz. Byli też radni Dzielnicy IV oraz ks. Infułat
Jerzy Bryła – duszpasterz środowisk artystycznych archidiecezji
krakowskiej, dr Jerzy Stochel – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Witkowic oraz inni znamienici goście. Środowisko aktorskie reprezentowały wspaniałe aktorki, panie Hanna Smólska i Krystyna
Podleska oraz panowie: Bronisław Nawrot i Marian Dziubek.

Międzynarodowy Dzień Dziecka to z niecierpliwością wyczekiwane przez wszystkich najmłodszych święto. W naszym przedszkolu jedną z niespodzianek, już 30 maja było przedstawienie pt.
„Zamieszanie w Krainie Bajek” przygotowane przez pracowników
przedszkola i rodziców.

5 czerwca w parku Krowoderskim odbyła się kolejna impreza,
czyli festyn „Rodzinny Dzień Dziecka”, pod hasłem „Na sportowo
– bo tak zdrowo”. Rada Dzielnicy IV objęła honorowy patronat nad
wydarzeniem. Wśród gości był obecny radny Mieczysław Dzierżak
z Komisji Sportu. Parafialny Klub Sportowy Jadwiga udostępnił
nam boisko, bez którego nie byłoby możliwe zorganizowanie tak
dużej imprezy. Na boisku czekał na dzieci duży zamek dmuchany
i zjeżdżalnia, kolorowe balony, bufet z grillowaną kiełbaską, loteria
fantowa, a przede wszystkim możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych. Każdy z uczestników otrzymał drobne upominki,
a zwycięskie pary w każdej grupie – dyplom i nagrodę. Impreza
nie odbyłaby się bez sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
Uczniowie pod opieką Kingi Gilewskiej, Jolanty Szczerskiej
i Agnieszki Madej przygotowali inscenizacje ballad Adama Mickiewicza: „Świtezianka”, „Pani Twardowska” i „Trzech budrysów”.
Życzenia dla uczestników zlotu przesłali m.in. Jerzy Antczak,
Jerzy Wenderlich – wicemarszałek Sejmu, aktor Jerzy Święch,
Władysław Kosiniak-Kamysz – minister Pracy i Polityki Społecznej
i Jerzy Owsiak – prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Prowadzący Zlot Jerzyków Jerzy Sonik przygotował dla
wszystkich ogromną niespodziankę i wraz z absolwentami Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum im. Piotra Michałowskiego Towarzystwa
Społecznej Szkoły Podstawowej, przygotował fragmenty komedii
Aleksandra Fredry „Zemsta”.
Podczas uroczystości dyrektor Maria Lachowicz-Stankiewicz
i radna Miasta Krakowa dr Teodozja Maliszewska – była dyrektor
szkoły, wręczyły najbardziej zasłużonym odznaki Przyjaciela
Szkoły. Odznaki otrzymali: Piotr Hrabia, Ewa i Mariusz Opokowie
oraz Fundacja Świętego Mikołaja.
Z okazji święta odbyły się także konkursy, między innymi na
portret Jerzego Bińczyckiego. Autorzy najlepszych prac otrzymali
dyplomy i nagrody, a najładniejszy portret podarowano pani Elżbiecie Bińczyckiej.
EWA NIEDOJAD, Szkoła Podstawowa nr 68
fot. JAKUB PIEPRZYK

ELŻBIETA KLUBA, EWA ZAGÓRSKA, Przedszkole nr 130
fot. Przedszkole nr 130

PRZYMIERZE Z WŁOCHAMI
W Szkole Podstawowej nr 113 zorganizowano piątą już imprezę
z cyklu „Odnawiamy Przymierza”, tym razem pod hasłem „Przymierze polsko-włoskie”. Uczestniczyło w niej 25 szkół z Małopolski.
14 maja uczniowie naszej szkoły
brali udział w zajęciach związanych z
panowaniem ostatnich Jagiellonów
i współczesnymi
Włochami, m.in.
rozwiązywali krzyżówki oraz tworzyli
mapę Włoch z najważniejszymi miastami i zabytkami.
Równocześnie odbywał się konkurs
wiedzy historycznej
obejmujący lata panowania Zygmunta I Starego i Bony Sforza
oraz Zygmunta II Augusta, z elementami wiedzy o współczesnych Włoszech, jak również konkurs recytatorski poezji Jana
Kochanowskiego. Zorganizowany był także konkurs literacki
oraz dwa konkursy plastyczne oraz inscenizacja hołdu pruskiego
przygotowana przez Klub Jazdy Konnej Klan. Chcąc wczuć się
w klimat „złotego wieku”, w tym dniu cała społeczność szkoły
wystąpiła w strojach z epoki renesansu.
ANNA KŁOSOWSKA
fot. SP nr 113
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UMIŁOWAŁ BOGA I LUDZI

JĘZYKOWE POTYCZKI

Uroczystości kanonizacyjne papieży Jana Pawła II i Jana XXIII,
które miały miejsce 27 kwietnia na placu św. Piotra w Rzymie szczególnie poruszyły serca Polaków. Uczniowie szkół podstawowych
to pokolenie, którego za życia Jana Pawła II jeszcze nie było na
świecie albo byli w wieku wczesnodziecięcym, gdy odchodził do
Domu Ojca. A zatem znają papieża Jana Pawła II jedynie z opowiadań rodziców, dziadków, nauczycieli i z przekazów medialnych.

Już dwudziesty pierwszy rok z rzędu w Szkole Podstawowej
nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego odbyły się wojewódzkie eliminacje
konkursu – przeglądu „Bliżej Świata”, w którym uczniowie z samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów województwa
małopolskiego prezentowali występy artystyczne w językach
obcych. W tym roku do eliminacji 21 maja zgłosiło udział 420
uczniów, w 38 zespołach z 15 szkół podstawowych i 16 gimnazjów
województwa małopolskiego.
Konkursowi od lat patronuje Wojewoda Małopolski, Prezydent
Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały i Małopolski
Kurator Oświaty, który funduje puchary dla najlepszej szkoły
podstawowej i gimnazjum w województwie małopolskim.
Oprócz nagród dla
szkół ufundowanych
m.in.: przez Prezydenta
Miasta Krakowa, Zespół
Ekonomiki Oświaty, Centrum Obsługi Szkół „Edukator”, Stowarzyszenie
Przyjaciół Witkowic, Firmę „Sobol-A” upominki
dla wszystkich występujących uczniów i nauczycieli, którzy przygotowali małych artystów do
występów, ufundowała
Rada Dzielnicy IV Prądnik
Biały oraz supermarket
Simply. Nagrodę dla zdobywcy Grand Prix – wyjazd na obóz na
Sycylię sponsoruje Biuro Podróży Antavia.
W jury konkursu zasiadali profesorowie krakowskich szkół
ponadgimnazjalnych. Dzieci wystąpiły w języku angielskim, niemieckim, francuskim i esperanto. Puchar Małopolskiego Kuratora
Oświaty w kategorii gimnazjów zdobył Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu, a w kategorii szkół podstawowych
– Szkoła Podstawowa nr 10 z Zespołu Szkół nr 2 w Chrzanowie.
Grand Prix w katetegorii gimnazjów wywalczył Sebastian Maciuszek (Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Podegrodzie),
w kategorii szkół podstawowych nagrody nie przyznano.
Zakończenie konkursu: ogłoszenie wyników, rozdanie nagród,
występ laureatów, a także wręczenie pucharów Małopolskiego
Kuratora Oświaty odbyło się 13 czerwca w SP nr 68, z udziałem
przedstawicieli: Wojewody Małopolskiego, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Rady Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy IV Prądnik
Biały i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych SP nr 68

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 postanowili uczcić tę
wielką postać i fakt ogłoszenia Jana Pawła II świętym, przygotowując inscenizację „Umiłował Boga i ludzi”. Przedstawienie zostało
opracowane pod kierunkiem katechetki Joanny Gielas i polonistki
Urszuli Walaszczyk. Oprawę plastyczną przygotowała Agnieszka
Gajda. 15 maja uczniowie kl. VI b zaprosili do sali teatralnej przy
parafii św. Jadwigi Królowej szkolnych kolegów, a także nauczycieli
i rodziców. W pierwszej części inscenizacji przedstawili sylwetkę
Ojca Świętego i najważniejsze wydarzenia z jego życia. Informacje
wzbogacone zostały obrazami i fragmentami filmów wyświetlanymi
na ekranie. Druga część spektaklu była spotkaniem Ojca Świętego z postaciami świętych i błogosławionych. W dialogu z Ojcem
Świętym przedstawili jego czyny i cnoty, które przyczyniły się do
wyniesienia go na ołtarze. W przedstawieniu wzięła udział także
schola pod kierunkiem s. Patrycji Gradzi. Wspólnie dziękowaliśmy
Panu Bogu za pontyfikat Jana Pawła II.
Po przedstawieniu dyrektor Ewa Nering i katechetka Joanna
Gielas wręczyły nagrody uczniom, którzy uczestniczyli w konkursie plastycznym i literackim „Droga Jana Pawła II do świętości”.
Był to ważny dzień w życiu naszej szkoły, dla młodego pokolenia – lekcja historii, która starszym dostarczyła wielu wspomnień,
a nawet łez wzruszenia.

URSZULA WALASZCZYK, Szkoła Podstawowa nr 21
fot. SP nr 21

fot. JAKUB PIEPRZYK

CAN YOU SPEAK ENGLISH?
Dwunasty rok z rzędu uczniowie szkół podstawowych Dzielnicy
IV mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego. Przygotowaniem
i organizacją tego wydarzenia zajmuje się grupa nauczycieli języka
angielskiego z większości szkół biorących w nim udział.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Najpierw uczniowie brali
udział w etapie szkolnym, rozwiązując zadania testowe. Troje
najlepszych zakwalifikowało się do finału, który w dużej części
oparty był o wypowiedzi ustne uczestników.
W tym roku finaliści konkursu z sześciu szkół: SP 21, SP 58,
SP 68, SP 107, SP 109 i SP 113 zaproszeni byli do Szkoły Podstawowej nr 113, gdzie 22 maja pisali test ze znajomości lektury
w języku angielskim, a następnie prezentowali komisji wypowiedzi
ustne. Oprócz odpowiedzi na pytanie-niespodziankę, uczniowie
musieli wykazać się refleksem i kreatywnością w tworzeniu niezwykłych historyjek. Najlepszymi okazali się: Urszula Pado (SP 68),
Gabriela Wrona (SP 21) i Magdalena Bator (SP 21). Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane
przez Radę Dzielnicy IV.

W opinii uczniów konkurs był potrzebny – sprawdzał kreatywność, dodał pewności siebie i poprawił umiejętności mówienia
w obcym języku. Zwracali uwagę, że to nowe doświadczenie, które
przyda się na dalsze lata nauki. Konkurs pomógł też dowiedzieć
się, co należy doskonalić, z czego uczniowie są lepsi, a z czego
słabsi. My, nauczyciele, cieszymy się, że konkurs spełnił oczekiwania nasze i uczniów, zapraszając jednocześnie wszystkich
chętnych do udziału w następnej edycji.

MONIKA ŚWIATŁOŃ, Szkoła Podstawowa nr 119
fot. SP nr 119
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Zaprezentowaliśmy się
Tradycyjnie, w ramach obchodów Święta Miasta odbywał się
w czerwcu Dzień Otwarty Magistratu, połączony z prezentacją
krakowskich dzielnic. W niedzielę, 15 czerwca w Pałacu Wielopolskich również Dzielnica IV przygotowała swoje stoisko, które
cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa.
Można było porozmawiać z radnymi: Beatą Bryniarską, Joanną
Sadowy, Elżbietą Rybą i Mieczysławem Dzierżakiem, zarówno
na tematy miejskie, jak i dzielnicowe oraz otrzymać materiały
informacyjne o dzielnicy i ostatni numer „Gazety Lokalnej”.
Swoje prace pokazali uczestnicy zajęć Klubu Seniora na Azorach. Zorganizowaliśmy również wystawę zdjęć nagrodzonych
w tegorocznym konkursie „Portret Dzielnicy”.

MB

Na zdjęciu: przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider w rozmowie
z radną Beatą Bryniarską, przy stoisku naszej dzielnicy
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Powitali lato
Na Placu Omłotowym przy ul. Ojcowskiej Stowarzyszenie
Miłośników Bronowic Wielkich zorganizowało 15 czerwca festyn
„Powitanie Lata”. W programie znalazły się występy folklorystyczne zespołu ludowego Modlniczanki i orkiestry dętej z Białego
Kościoła, pokazy sztuk walki Uczniowskiego Klubu Sportowego
Irbis oraz prezentacje umiejętności i sprzętu straży miejskiej
i straży pożarnej. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 53 wystąpili w przedstawieniu „Kopciuszek”. Można było także
m.in. spróbować domowych wypieków i wziąć udział w loterii
fantowej. Impreza odbyła się przy wsparciu finansowym Dzielnicy IV Prądnik Biały.

MB

fot. MARIUSZ BEMBENEK

PODZIĘKOWANIA
Stowarzyszenie Miłośników Bronowic Wielkich serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania festynu „Powitanie Lata 2014”:
sponsorom, społecznikom, którzy nie szczędzili sił i środków, aby ten dzień
był festiwalem radości, zabawy i sportu. Szczególne podziękowania kierujemy
do firm: Auto-Krak i Euro Trade. Dziękujemy Dzielnicy IV Prądnik Biały, która
wspiera naszą działalność od wielu lat. Podziękowania kierujemy również do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, Klubu Uczniowskiego
Irbis, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej
z Tomaszowic.
Z wyrazami szacunku,
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Bronowic Wielkich
Tomasz Regulski

Dyżury prawników Fundacji Cognosco
W dniach: 27 sierpnia, 24 września, 29 października, 26 listopada (środy), w godz. 16.00-18.00,
w siedzibie Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały dyżurować będą prawnicy z Fundacji „Cognosco”.
W ramach dyżurów będzie można uzyskać bezpłatne porady prawne z zakresu
m.in. prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa karnego.
Zapisy telefoniczne w biurze dzielnicy, tel. 12 638 10 12.
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VIII KONKURS
FOTOGRAFICZNY
PORTRET
DZIELNICY
STARE I NOWE
nagrodzone prace

I miejsce Wojciech Barczewski Nadeszły zmiany

II miejsce Jan Ulicki Schody czasu

II miejsce Patrycja Sikora Dawny młyn

wyróżnienie Ewa Piróg Estakada

