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Zbliża się dzień, kiedy po raz kolejny, po czterech latach będziemy mogli zadecydować o tym,
kto będzie nas reprezentował w dzielnicy, mieście
i województwie. Warto skorzystać z tej możliwości
i oddać swój głos na odpowiednich, Państwa
zdaniem kandydatów. Takich, którzy będą podejmowali decyzje, kierując się wyłącznie dobrem
mieszkańców Krakowa i Małopolski. A najbliżej
problemów czy potrzeb zwykłych „Kowalskich”
są przede wszystkim radni dzielnicowi.
Wybory do Rad Dzielnic będą się odbywały
w niedzielę 16 listopada, w godzinach od 7 do
21. Będą przeprowadzone równolegle z wyborami
Prezydenta i Radnych Miasta Krakowa oraz Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jak
zazwyczaj, na radnych dzielnicowych będziemy
głosowali w odrębnych komisjach, zlokalizowanych w tych samych budynkach, co komisje
obsługujące pozostałe głosowania.
Aby oddać ważny głos, należy postawić
krzyżyk (wyłącznie dwie krzyżujące się linie, postawienie innego znaku sprawi, że głos będzie
nieważny) w kratce przy nazwisku wybranego
kandydata. Nie zapomnijmy o zabraniu do lokalu
wyborczego dowodu tożsamości.
Na stronie 16. prezentujemy listę zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały. MB
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• piątki w godz. 8.00-15.00
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W Krakowie zakończyło się głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego. Warto
zwrócić uwagę, że najwyższą frekwencję podczas głosowania odnotowano w dzielnicy
IV i XI.
W naszej dzielnicy większość mieszkańców wybrała zadanie nr 10 – „Angielski
Bezpłatnie 5 razy w tygodniu dla krakowskich uczniów”.
W skali całego miasta inne kwestie okazały się priorytetowe, i to one zostaną zrealizowane na terenie całego Krakowa, m.in.: wprowadzone zostaną sekundniki na
głównych sygnalizacjach świetlnych, będzie też darmowy internet WiFi oraz tablica
informująca o stężeniach zanieczyszczeń powietrza. Głosowanie oraz sam budżet
mimo stosunkowo niedużych środków do podziału zakończyły się sukcesem. Wbrew
temu, że w budżecie ogólnomiejskim nie zwyciężył żaden z wcześniej faworyzowanych
projektów tj. bezpłatny angielski 5 razy w tygodniu czy tor motocyklowy, które były projektami godnymi uwagi, to zadowalający był fakt, że preferencyjny system głosowania
zwyciężył, wyłaniając zadania, których wygranej wielu się nie spodziewało.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku na Budżet Obywatelski miasto przeznaczy większe środki, tak aby realizacja objęła większą ilość projektów, jak choćby wspomniane
bezpłatne lekcje angielskiego.

Na zakończenie kadencji

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:
12 listopada,
3 grudnia,
7 stycznia;
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

§

Szanowni Państwo!
Dobiega końca VI kadencja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, w której pełniłem funkcję przewodniczącego dzielnicy. Z całą pewnością poza zwiększoną intensywnością
codziennych zajęć oraz dodatkowymi wyzwaniami, ten okres mojego życia będę długo
wspominał i pamiętał.
Udało się zrealizować kilka trudnych zadań, liczne remonty dróg i ulic. To właśnie
w tej kadencji w naszej dzielnicy pojawiły się pierwsze zmodernizowane przyszkolne
boiska sportowe, a utworzony w parku Krowoderskim psi wybieg stał się wzorem dla
innej tego typu infrastruktury na terenie całego miasta.
Natomiast Rada Dzielnicy IV bardziej, aczkolwiek jeszcze na pewno nie w sposób
wystarczający, otworzyła się na współpracę z mieszkańcami – m.in. poprzez zmianę
i wzbogacenie strony internetowej, inną formę „Gazety Lokalnej”, spotkania z mieszkańcami.
Z kolei organizowane przez dzielnicę sondaże w sprawie np. komunikacji miejskiej
pozwoliły, choć w niewielkiej części, lecz skutecznie nakłonić Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu do zmian w organizacji transportu zbiorowego.
Bardzo cieszy mnie również, że w 2013 r. mogliśmy wziąć udział w pilotażu Budżetu
Obywatelskiego. Z kolei w roku bieżącym uczestniczyliśmy w pracach nad wdrożeniem
Budżetu Obywatelskiego w całym mieście. Mam nadzieję, że ta koncepcja będzie się
dalej rozwijała.
Jednakże przez minione 4 lata pojawiały się również problemy oraz porażki. Część
mieszkańców doświadczyła zapewne – podobnie jak Rada i Zarząd Dzielnicy iV trudności we współpracy z ZIKiT-em: przeciągające się procedury, chroniczne opóźnienia,
które skutkowały realizacją zadań w drugiej połowie roku lub przenoszeniem ich na
kolejne lata. Szczególnym przykładem jest tu trwająca już czwarty rok budowa 150
metrów chodnika przy ul. Radzikowskiego.
Niemniej, wszystkie te doświadczenia i sukcesy w działalności samorządowej na
poziomie dzielnicy były możliwe tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Mieszkańców, toteż
serdecznie Państwu dziękuję za życzliwość, rady, wyrozumiałość i okazaną cierpliwość.
Koniec kadencji to też czas wyborów. Zachęcam Państwa do efektywnego i jak
najliczniejszego udziału w tym święcie demokracji. Mam nadzieję, że uda się wybrać
najlepszych radnych, wytrwałych i upartych w realizacji celów. Radnych, którzy będą
gotowi na zmagania i trudności w realizacji zamierzeń obranych przez przyszłą radę
dzielnicy. Mimo różnic w poglądach wszystkim nam zależy, by żyło się lepiej w naszej
wspólnej przestrzeni publicznej, w naszej dzielnicy, w naszym mieście.
Jeszcze raz gorąco zachęcam i proszę o udział w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się w dniu 16 listopada 2014 r.

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
LIII SESJA
Podczas LIII sesji rady dzielnicy, która odbyła się 8 lipca, podjęto 14 uchwał.
I Przyjęto
• Rozszerzono zakres rzeczowy zadania w ramach zadań powierzonych
w 2014 r. – prace remontowe samorządowych placówek oświatowych (uchw.
531/XLII/2013) następująco:
1. Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15a: zadanie „kominy:
usunięcie rur z PCV, montaż wkładów kwasoodpornych”, rozszerzono
o zadanie: „wykonanie remontu chodników na terenie placówki” (pozostała
kwota 13 412 zł) – 23 500 zł.
• Przeniesiono część środków w kwocie 1 235 zł, w ramach zadania „Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 – system wyświetlaczy alarmowych” (zadanie
priorytetowe w 2014 roku – 34 000 zł).
• Dokonano korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2015 rok.
1. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Samorządowego nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi (kynoterapia – 2 480 zł,
hipoterapia – 11 050 zł).
2. Chodnik przy ul. Siemaszki 37 – remont z dostosowaniem dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
3. Zabezpieczenie chodnika wzdłuż ul. Wybickiego (przy spalonym pawilonie
„Gigant”) na użytek osób niewidomych. Krawężnik i likwidacja dziur.
• Rozdzielono środki finansowe na zadania priorytetowe w 2015 roku
(470 000 zł). (aktualna lista zadań: LV sesja rady dzielnicy)
• Ustalono listę rankingową zadań powierzonych w 2015 r. z zakresu prac
remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. [ramka obok]
• Ustalono listę rankingową zadań powierzonych w 2015 r. z zakresu prac
remontowych żłobków:
1. Żłobek nr 25, ul. Ehrenberga 3 – dokończenie remontu chodnika przed
wejściem do żłobka oraz remont tarasu.
• Radni ustalili również listę rankingową zadań powierzonych w 2015 r. z zakresu modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej:
1. Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 – modernizacja nawierzchni boiska
asfaltowego,
2. Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6 – modernizacja nawierzchni
trzech boisk asfaltowych,
3. Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 – modernizacja nawierzchni dwóch boisk asfaltowych,
4. ZSO nr 53, ul. Stawowa 179 – budowa boiska wielofunkcyjnego.
• Rozdzielono środki (11 200 zł) na zadanie powierzone pn. Program Poprawy
Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” w 2015 r.
1. Komisariat Policji III: zakup materiałów profilaktycznych ( 2 500 zł)
2. Straż Miejska Oddział Krowodrza: zakup materiałów profilaktycznych
(2 500 zł), zakup autochodzika (1 200 zł),
3. JRG nr 5: zakup materiałów profilaktycznych (2 500 zł), sprzęt do
ratownictwa wysokościowego (1 500 zł),
4. CK Dworek Białoprądnicki: warsztaty kuglarskie (1 000 zł).
II Wnioskowano
• O wstrzymanie realizacji trasy Wolbromskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej/
Wybickiego do ul. Fieldorfa „Nila” do czasu zrealizowania budowy północnej
obwodnicy Krakowa oraz połączenia ul. Wita Stwosza z ul. Doktora Twardego.
Radni wnioskowali również o ocenę analizy ruchu istniejącego oraz prognozę
ruchu dla inwestycji. Wniosek dotyczył udostępnienia analiz dla poszczególnych
wariantów inwestycji.
• 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.
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Lista rankingowa zadań powierzonych w 2015 r. z zakresu prac
remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole nr 29, ul. Pigonia 2a: malowanie kuchni po wymianie pieca,
montaż instalacji oddymiania klatki schodowej
2. Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72, 72B: malowanie sali, wymiana
parkietu w sali nr 1
3. Przedszkole nr 66, ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 35:
malowanie, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych – za
wąskie korytarze, Sanepid
4. Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5: wymiana grzejników spiralnych, modernizacja instalacji c.o., monitoring wizyjny – czujniki ruchu, Sanepid
5. Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21: remont kapitalny schodów
głównych, monitoring wizyjny – czujniki ruchu, Sanepid
6. Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21: montaż wkładu kwasoodpornego
w kominie, malowanie sufitu bocznej klatki schodowej, montaż instalacji
oddymiania
7. Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28: wymiana dwóch wind
kuchennych, oddymiane klatki schodowej – zalecenie Sanepid
8. Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15A: dokończenie wymiany
ogrodzenia ( dwie strony)
9. Przedszkole nr 165, ul Danka 1: odkrywka przy zarysowaniach na ścianach
zewnętrznych – założenie próbek szklanych, wymiana tablic elektrycznych
10. Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c: wymiana drzwi do sali rytmicznej
i gimnastycznej (dwie szt. – „łamana ściana”), wymiana płytek na korytarzu
na I piętrze
SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 2: dokończenie
wymiany okien małych –12 szt., wymiana drzwi zewnętrznych głównych
(podwójna ściana) i do szatni
2. Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 3: remont kapitalny elewacji z naprawą gzymsów i cokołów, zalecenie – wymiana rynien na przewiązce i sali
gimnastycznej, wymiana pasów podrynnowych
3. Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4: wymiana pieca gazowego,
częściowa wymiana stolarki okiennej
4. Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6: wymiana płytek PCV w salach
lekcyjnych, na korytarzu II, I p. i na parterze w jadalni
5. Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 21: kontynuacja remontu
wewnętrznych sztenderów i udrożnienie odpływów, wymiana nawierzchni
boisk, montaż bramki
6. Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33: remont kapitalny świetlicy,
wymiana 10 przęseł ogrodzenia, przegląd bram i furtek
7. Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1: wymiana podłogi
z płytek PCV na korytarzach na I i II piętrze, kamera przed wejściem i kamera
wewnętrzna (korytarz) – zalecane
ZESPOŁY SZKÓŁ
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 2: ocieplenie dachu
nad salą gimnastyczną, wymiana kotła gazowego w starej części, remont
starej kotłowni
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – drugi budynek, Przedszkole nr 39, ul. Dożynkowa 25: wymiana pieca dwufunkcyjnego, przełożenie instalacji gazowej
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 24: kontynuacja
wykonania izolacji pionowej i poziomej, kontynuacja wyprowadzenia kominów
wentylacyjnych ponad dach – zalecane
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179: wymiana
płytek PCV w holu na parterze, w przewiązce i sali komputerowej, wymiana
wykładziny
GIMNAZJA
1. Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3: wymiana płytek na korytarzach
i w salach, wymiana okien, dokończenie
2. Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 13: wymiana wszystkich tablic rozdzielczych, wymiana płytek PCV w szkole (sale lekcyjne, stołówka, korytarz
przy kuchni)
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III Zaopiniowano pozytywnie
• Starania Casinos Poland Sp. z o.o. w sprawie lokalizacji kasyna w Hotelu
„Dwór Kościuszko” przy ul. Papierniczej 3.
• Projekt zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego przy ul. Zdrowej/
Bobrzeckiej.

• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy
ul. Lentza.
• Dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Krowoderskich Zuchów na
wysokości KFC”.

IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz budowa zjazdu z ulicy
Krętej, przy ul. Krętej”. W uzasadnieniu wskazano niewydolną infrastrukturę
drogową w rejonie inwestycji.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażem podziemnym,
z rampą zjazdową, śmietnikiem, parkingiem, zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturą techniczną przy ul. Meiera”.
Poza niewydolną infrastrukturą drogową radni wskazali konieczność budowy
w tym rejonie drugiego alternatywnego wyjazdu.

IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym,
infrastrukturą techniczną i zjazdem publicznym z ul. Zawodzie przy ul. Zawodzie/
Siewnej”. W uzasadnieniu wskazano niewydolną infrastrukturę drogową oraz
zbyt duże obciążenie społeczne w rejonie inwestycji.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych (do czterech budynków) z usługami i garażami
wbudowanymi oraz stacją trafo i zagospodarowaniem terenu, wraz z budową
zjazdu i dróg dojazdowych oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Piaszczystej”.
Radni wskazali na brak sieci przesyłowej w zakresie sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, sanitarnej oraz przyłącza wody/kanalizacji.
W tej samej uchwale Rada Dzielnicy IV zaopiniowała negatywnie również
ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w parterze, naziemnymi miejscami
parkingowymi, drogami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu (chodniki,
oświetlenie), zbiornikiem na wody opadowe i infrastrukturą techniczną przy
ul. Chełmońskiego”.
Decyzję uzasadniono niewydolną infrastrukturą drogową w rejonie inwestycji
oraz brakiem ciągów pieszych.

W ramach pytań do służb mundurowych Elżbieta Ryba zgłosiła problem osób
nadużywających alkohol przy ul. Siemaszki, a Małgorzata Palimąka – dzikie
wysypisko śmieci przy ul. Meiera. Wśród spraw bieżących Grażyna Zamorska
zwróciła się z prośbą do Komisji Infrastruktury o poinformowanie o terminie
posiedzenia komisji w sprawie budowy przejścia dla pieszych na ul. Siemaszki.

LIV SESJA
W czasie LIV sesji rady dzielnicy, którą zwołano 29 lipca, radni podjęli 9 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty zadania priorytetowego z 2014 r. (dofinansowanie budowy
boiska w Gimnazjum nr 12, przy ul. Kluczborskiej 3 – 30 000 zł). Aktualna
wersja – XLVI sesja.
• 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 – 60 000 zł.
2. Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 – remont sali gimnastycznej
– 32 100 zł.
II Wnioskowano
• O wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Lekarskiej, od ul. Prądnickiej
w kierunku ul. ks. Siemaszki oraz na ul. ks. Siemaszki, od skrzyżowania z ul. Lekarską do ul. Pielęgniarek. Radni podjęli tę uchwałę po spotkaniu konsultacyjnym
z mieszkańcami ul. Siemaszki, które odbyło się 23 lipca 2014 r., w związku
z otwarciem przedłużenia ul. Jaracza. Zdaniem radnych wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego jest konieczne, z uwagi na otwarcie przedłużenia ul. Jaracza
i włączenia jej do ul. ks. Siemaszki, w celu uregulowania ruchu i wyeliminowania spodziewanych zatorów drogowych, przy jednoczesnym zachowaniu
istniejących miejsc postojowych. Kierunek ruchu został wybrany w oparciu
o analizę szkodliwości różnych wariantów i występowania miejsc kolizyjnych
oraz generowania zatorów. Wybrany wariant ma też uchronić ul. ks. Siemaszki
przed nadmiernym natężeniem ruchu, nieadekwatnym do lokalnego charakteru
tej ulicy, powodując jednocześnie możliwie najmniejsze utrudnienia dla jej
mieszkańców oraz mieszkańców os. Żabiniec. Mieszkańcy bloków: Siemaszki
25, 25a, 27, 27a zaproponowali organizację ruchu polegającą na wprowadzeniu
ruchu jednokierunkowego od ul. Jaracza do ul. Prądnickiej. Z jednoczesnym
nakazem skrętu w lewo z ul. Jaracza, zachowując ruch dwukierunkowy na
odcinku ul. Lekarska/Jaracza.
• O wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Imbramowskiej, od ul. Mackiewicza do ul. Grażyny oraz wykonanie przejścia przy ul. Imbramowskiej.
• 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.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1896/2014 z dnia 4.07.2014 r.
w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic
Miasta Krakowa w 2014 r., pod warunkiem wprowadzenia zmian (szczegóły
w tekście uchwały).

W ramach spraw zgłasznych służbom mundurowym, Grażyna Zamorska poprosiła o uporządkowanie dzikiego wysypiska za blokami przy ul. Siemaszki 27a
i 25a. Elżbieta Ryba zwróciła się z prośbą o interwencję w sprawie samochodów
wjeżdżających na alejki dla pieszych w pobliżu placu zabaw przy ul. Krowoderskich Zuchów. Ireneusz Lisiak zgłosił potrzebę zwiększenia liczby patroli na
ul. Imbramowskiej/Grażyny, w związku z pojawiającymi się kradzieżami torebek.

LV SESJA
W 26 sierpnia, w czasie LV sesji rady dzielnicy podjęto 21 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty zadań priorytetowych w 2015 roku. [ramka na s. 5]
• Środki w wysokości 16 700 zł na zadanie powierzone pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne” w 2015 r. rozdzielono następująco:
1. „Dni Dzielnicy IV” – 7 700 zł
2. „Dożynki w Witkowicach” – 3 000 zł
3. „Festyn w Bronowicach Wielkich” – 3 000 zł
4. „Festyn Azorski” – 3 000 zł
• Ustalono listę rankingową zadań powierzonych na 2015 rok w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia. [ramka na s. 6]
• Ustalono listę rankingową zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic
w 2015 r. (aktualna wersja – LVI sesja).
II Wnioskowano
• O budowę przyłącza kanalizacyjnego na ul. Żwirowej jako dopełnienie do
ul. Glogera.
• 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.
• Radni wnioskowali o podjęcie działań odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta Krakowa, celem wyegzekwowania porozumienia sąsiedzkiego i likwidacji
samowoli budowlanej przy ul. Wodzinowskiego 26.
• Wnioskowano także o wprowadzenie zadań dotyczących Dzielnicy IV do
Budżetu Miasta Krakowa w 2015 r. (aktualna lista – LVII sesja).
• Rada dzielnicy wnioskowała o uwzględnienie Dzielnicy IV Prądnik Biały
w przebiegu pierwszej linii metra. Zdaniem radnych zasadnym jest zakończenie
linii w miejscu, gdzie jest brak komunikacji. W chwili obecnej planowane jest
zakończenie trasy w Bronowicach, które posiadają tramwaj. Zaproponowano
końcówkę metra w rejonie IKEI.
• Wnioskowano o uwzględnienie odnogi linii tramwajowej na os. Azory w ramach budowy linii tramwajowej na osiedle Górka Narodowa.
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Zadania priorytetowe w 2015 roku (470 000 zł)
1. Komunikacja z mieszkańcami, „Gazeta Lokalna”, druk, kolportaż, redakcja – 47.000 zł,
2. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki:
a/ dofinansowanie imprez kulturalnych: Letnie Koncerty Kameralne, Muzyczne Czwartki, Białoprądnicki Teatr Ogrodowy – 60 000 zł,
b/ organizacja imprez wg wskazań Dzielnicy IV Prądnik Biały: dla seniorów pn. „Pożegnanie Lata”, imprezy dla seniorów z dzielnicy, 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 – 35 000 zł,
d/ Klub Seniora na Azorach: dofinansowanie działalności – 20 000 zł,
warsztaty dla seniorów przy Klubie Seniora 4 – 10 000 zł,
e/ spotkania integracyjne dla seniorów – 4 000 zł,
3. Budżet Obywatelski – dofinansowanie zadania w ramach programu
„Dzielnice się liczą” – 100 000 zł,
4. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 – zakupy: szafki, hełmy, kombinezony, GPS, sprzęt do lokalizacji, sprzęt ratowniczy – 38 000 zł,
5. Straż Miejska Oddział Krowodrza – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 9 500 zł,
6. Policja – Komisariat III (46 250 zł): dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów – 42 000 zł, zakup alkomatów typu „AlcoBlow”, dysku zewnętrznego
oraz latarek – 4 250 zł,
7. Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej (7 500 zł):
a) Dom nr 5, ul. Nad Sudołem 32: dofinansowanie spotkań integracyjnych – 2 500 zł,
b) Dom nr 3, ul. Korczaka 4: dofinansowanie spotkań integracyjnych
– 2 500 zł,
c) Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6: dofinansowanie spotkań
integracyjnych – 2 500 zł,
8. Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 (50 000 zł): dofinansowanie spotkań
integracyjnych – 2 000 zł, siłownia ogólnodostępna plenerowa – 48 000 zł,
9. Konkursy w samorządowych placówkach oświatowych – 5 000 zł,
10. Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jordana – dofinansowanie Konkursu
„Uczeń-Obywatel” – 1 000 zł,
11. Dofinansowanie remontów w zakresie zadań powierzonych prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy IV – 30 750 zł,
12. Krowoderska Biblioteka Publiczna – zakup książek dla bibliotek z Dzielnicy IV – 6.000 zł

Lista rankingowa zadań powierzonych na 2015 rok w zakresie
prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
1. ul. Zdrowa – remont chodnika,
2. os. Krowodrza Górka – chodnik wewnątrz osiedla prowadzący do Przedszkola nr 138, od ul. Krowoderskich Zuchów do końca bloku Krowoderskich
Zuchów 17,
3. remont pieszej alejki asfaltowej pomiędzy ul. Radzikowskiego/Weissa wraz
z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Weissa,
4. ul. Stachiewicza 19-25 – remont chodnika,
5. park Wyspiańskiego – odwodnienie i remont alejki w kierunku Kościoła
św. Jadwigi Królowej,
6. ul. Palacha – remont,
7. ul. Nad Sudołem – remont nawierzchni, III etap,
8. ul. Potockiego – remont nakładki asfaltowej,
9. ul. Gaik – remont chodnika,
10. ul. Narutowicza – kontynuacja remontu chodnika i nakładki asfaltowej,
II etap,
11. ul. „stara” Opolska – wymiana opraw oświetleniowych,
12. ul. Siemaszki 41 – remont chodnika – klatka I i II,
13. remont chodnika wraz ze schodami od ul. Korczaka do ul. Opolskiej (za
Domem Spokojnej Jesieni),
14. remont fragmentu chodnika w pobliżu wjazdu do Urzędu Skarbowego
przy skrzyżowaniu ul. Wybickiego z ul. Krowoderskich Zuchów,
15. ul. Ojcowska – remont nakładki asfaltowej.
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• Wnioskowano również o:
1. Skierowanie autobusu linii 501 (od 1 września) od węzła Balicka/Armii
Krajowej do ronda Ofiar Katynia, ul. Jasnogórską do Galerii Bronowice.
2. Przeniesienie przystanku z ul. Siewnej na ul. Mackiewicza.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Starania mieszkańców w sprawie budowy sieci wodociągowej w ul. Na
Mostkach.
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokali socjalnych położonych przy ul. Weissa, ul. Felińskiego (dwa mieszkania) oraz ul. Palacha (również dwa lokale).
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku
handlowo-usługowego wraz z naziemnymi miejscami postojowymi i drogą
wewnętrzną przy ul. Łokietka”.
• Zbycie działki położonej w rejonie ul. Stawowej i Sosnowieckiej, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, stanowiących
własność firmy Auchan Polska.
• Ustanowienie pomnika przyrody – buka pospolitego odmiany czerwonolistnej,
rosnącego przy Dworku Białoprądnickim.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą”. W rejonie
inwestycji brak infrastruktury drogowej i wodociągowej.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem podziemnym wraz
z infrastrukturą techniczną i przebudową zjazdu przy ul. Mehoffera”.
Radni zwrócili uwagę na niewydolną infrastrukturę drogową w tym rejonie i zbyt
dużą wysokość planowanej inwestycji. Negatywną opinię uzyskało też ustalenie
warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynków mieszkalnych
wielorodzinnych (do trzech budynków) z garażami podziemnymi i naziemnymi
miejscami postojowymi, budową zjazdów oraz chodnika ogólnodostępnego,
budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej przy ul. Radzikowskiego”.
Wskazano tu niewydolną infrastrukturę drogową ul. Radzikowskiego.
W ramach pytań do służb mundurowych radni zgłosili następujące sprawy:
Ireneusz Lisiak zwrócił uwagę na nieprzestrzeganie przez kierowców znaku
zatrzymywania się przy ul. Turystycznej (prośba o patrole straży miejskiej),
Elżbieta Ryba wskazała problem zalegających i palonych śmieci przy ul. Kluczborskiej, w pobliżu pętli tramwajowej oraz parkowanie samochodów przy
Gimnazjum nr 12, Andrzej Koluch poprosił o interwencję w sprawie blokowania
przejścia przez samochody dostawcze przy ul. Zdrowej, a Małgorzata Palimąka
w sprawie wysypiska śmieci przy ul. Meiera.

LVI SESJA
12 września, podczas LVI, nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy IV podjęto 8
uchwał.
I Przyjęto
•Dokonano korekty zadań wprowadzonych do Wieloletniej prognozy Finansowej
oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2013-2015.
– Modernizacja ul. Różyckiego (jednostka realizująca: ZIKiT): 2013 – rozpoczęcie prac projektowych – 22 000 zł (zadanie powierzone z zakresu budowy
i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem – wydatkowano 15 375
zł), 2014 – zakończenie prac projektowych i realizacja I etapu inwestycyjnego – 407 160 zł (zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy
ulic gminnych wraz z oświetleniem), 2015 – realizacja II etapu inwestycji
– 1 000 000 zł (zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic
gminnych wraz z oświetleniem).
– Wykonanie i realizacja projektu budowy chodnika po południowej
stronie ul. Radzikowskiego (jednostka realizująca: ZIKiT): 2012 – wykonanie projektu – 35 000 zł (zadanie powierzone z zakresu budowy
i przebudowy ulic gminy wraz z oświetleniem – wydatkowano 0 zł),
2013 – rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej i 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 i kontynuacja realizacji – 81 800 zł (zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy
ulic gminnych wraz z oświetleniem), 2015 – dokończenie realizacji
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Lista rankingowa zadań w zakresie budowy i przebudowy ulic
w 2015 r.

LVII SESJA

1. Ul. Radzikowskiego – zakończenie opracowania dokumentacji projektowej
i zakończenie realizacji.
2. Ul. Różyckiego – przebudowa ulicy – kontynuacja zadania.
3. Budowa ośmiu stacji rowerowych na terenie dzielnicy, wg wskazań
Dzielnicy IV.
4. Utworzenie utwardzonych placów manewrowych – wykonanie projektów
a/ ul. Gdyńska,
b/ ul. Czerwieńskiego,
c/ ul. Natansona,
d/ ul. Palacha,
e/ os. Krowodrza Górka – ul. Kluczborska 4, ul. Krowoderskich Zuchów,
f / ul. Zdrowa.
5. Ul. Gaik – wykonanie projektu budowy chodnika na długości ok. 300 m,
od ul. Na Budzyniu w kierunku ul. Jasnogórskiej.
6. Projekt połączenia ul. Szafirowej ze skrzyżowaniem ul. Jabłonnej i Nad
Strugą.
7. Ul. Pachońskiego – rozbiórka chodnika na wysokości bloku nr 6 po drugiej
stronie ulicy, wraz z utwardzeniem terenu.
8. Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia wraz z zasilaniem i układem
sterowniczym w ul. Łokietka, na odcinku od granicy miasta w kierunku
centrum (około 160 m) – 30 000 zł.
9. Budowa oświetlenia od przystanku autobusowego na ul. Banacha w stronę
ul. Felińskiego (poniżej kościoła).
10. Budowa oświetlenia na ul. Ojcowskiej do ul. Jasnogórskiej.
11. Ul. Gnieźnieńska 22-26 – wymiana opraw oświetleniowych.

23 września, podczas LVII sesji Rady Dzielnicy IV radni podjęli 7 uchwał.

– 120 000 zł (zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic
gminy wraz z oświetleniem).
– Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych na
ul. Krowoderskich Zuchów przy KFC (jednostka realizująca: ZIKiT): 2013 –
rozpoczęcie przygotowania projektu – 0 zł (zadanie powierzone z zakresu
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem), 2014 – opracowanie projektu i realizacja – 254 400 zł (zadanie powierzone z zakresu
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem).
• Dokonano korekty zadania priorytetowego z 2014 r. następująco: zwolnioną
kwotę 30 000 zł z zadania pn. Dofinansowanie budowy boiska w Gimnazjum
nr 12, przy ul. Kluczborskiej 3 przeznaczono na dofinansowanie zadania powierzonego pn. Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV,
wg wskazań Dzielnicy IV.
• Skorygowano także listę rankingową zadań powierzonych w 2015 r.
w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. [ramka
powyżej]
• Zatwierdzono projekt planu finansowego wydatków Dzielnicy IV na 2015 r.,
w kwocie 34 000 zł (szczegóły – w załączniku do uchwały).
II Wnioskowano
• O zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 120 lub 118.
• 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.
• Radni wnioskowali również do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie działań
mających na celu zmianę prawa w zakresie ochrony powietrza na szczeblu
ogólnopolskim, która pozwoli na uchwalenie prawa opracowanego na gruncie
samorządowym w Krakowie i Małopolsce.
III Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym, parkingiem naziemnym,
infrastrukturą techniczną i drogami dojazdowymi przy ul. Władysława Łokietka”.
Uzasadnieniem opinii była zbyt wysoka zabudowa planowanej inwestycji, która
zaburza ład architektoniczny.
W ramach omawiania bieżących spraw Dzielnicy IV, Grzegorz Chmurzyński
poinformował o miejscach przeprowadzenia głosowania w sprawie Budżetu
Obywatelskiego i udziale radnych w komisji, a także o imprezie „Pożegnanie
lata”, zaplanowanej w Dworku Białoprądnickim 21 września.

I Przyjęto
• Korektę planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2014 r.
(szczegóły w tekście uchwały).
II Wnioskowano
• 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.
• Wnioskowano o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa w 2015 r. następujących zadań (publikujemy pełną listę, zadania 1-17 ustalono podczas
LV sesji):
1. Remont ul. Wyki,
2. Remont ul. Mackiewicza – kontynuacja,
3. Remont ul. Siewnej,
4. Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Jabłonnej do al. 29 Listopada,
5. Remont ul. Łokietka – kontynuacja,
6. Remont ul. Pleszowskiej,
7. Wykonanie połączenia ul. Stelmachów z ul. Weissa,
8. Budowa ul. Iwaszki,
9. Wykonanie nakładki asfaltowej i ścieżki rowerowej przy ul. Meiera,
10. Remont chodnika za Gimnazjum nr 13,
11. Połączenie ul. Felińskiego do al. 29 Listopada przy kościele,
12. Remont ul. Prądnickiej (na odcinku ul. Opolskiej do ul. Bratysławskiej),
13. Skrzyżowanie ul. Matki Tajber jako umownie – punkt do przebudowy,
14. Remont nakładki asfaltowej na ul. Krowoderskich Zuchów,
15. Remont nakładki asfaltowej na ul. Ojcowskiej,
16. Realizacja koncepcji połączenia ul. Szafirowej do ul. Jabłonnej,
17. Przebudowa odcinka ul. Radzikowskiego, między ul. Fiszera a ul. Wilczą,
18. Remont chodnika przy ul. Opolskiej, od ul. Mackiewicza do ul. Wyki
oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej na tym odcinku,
19. Remont chodnika przy ul. Conrada, od wiaduktu (Azory) do stacji
paliw Shell,
20. Remont ul. Ojcowskiej (nakładka asfaltowa).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania rozbudowanej hali, mającej pełnić funkcję magazynu produktów
surowych, z garażem wbudowanym, na halę o funkcji malarni proszkowej
z częścią magazynową przy ul. Gryczanej 30 A”.
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Krowoderskich
Zuchów.
• Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa oraz projekt zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich
w 2015 roku.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z naziemnymi miejscami postojowymi
i zagospodarowaniem terenu oraz budowa zajazdu przy ul. Pękowickiej”.
Opinię negatywną uzyskało też ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji
pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami
podziemnymi wraz ze zjazdem i z naziemnymi miejscami postojowymi przy
al. 29 Listopada”. W obu przypadkach przyczyną była niewydolna infrastruktura
drogowa w rejonie planowanych inwestycji.
W ramach pytań do służb mundurowych Andrzej Koluch zgłosił nagminne
parkowanie na ul. Siemaszki i Jaracza, a Grażyna Zamorska – uporządkowanie
wysypiska śmieci za blokiem Siemaszki 27a.
Omawiając sprawy bieżące, Elżbieta Ryba przypomniała o wniosku mieszkańców dotyczącym utworzenia parkingu przy ul. Kluczborskiej 4 i prośbie
o postawienie słupków przy ul. Krowoderskich Zuchów 9, gdzie parkujące
samochody blokują wyjazd karetek.
Przewodniczący Jakub Kosek poinformował radnych o terminie szkolenia na
temat budżetu obywatelskiego.

JD
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AZORY
• Ulica Radzikowskiego – budowa chodnika między budynkiem
nr 47 a ulicą Fiszera
• Ulica Różyckiego – modernizacja ulicy: pierwszy etap (rozpoczęcie w październiku/listopadzie br.)
• Park Krowoderski – ustawienie przenośnych toalet
• Ulica Podkowińskiego – położenie nakładki asfaltowej
• Montaż stacji rowerowej KMK Bike (pętla Azory)
• Przedszkole nr 118 – wymiana podłóg i szatni w holu
• Szkoła Podstawowa nr 113 – malowanie sali gimnastycznej
• Szkoła Podstawowa nr 119 – remont dachu nad salą gimnastyczną
• Park Krowoderski – wykonanie psiego wybiegu
• Ulica Gnieźnieńska – remont ulicy przy blokach nr 22–26
• Ulica Wybickiego – remont chodnika przy budynkach nr 30–42
• Ulica Makowskiego – remont jezdni i chodnika
• Ulica Stachiewicza i Wybickiego – remont części ulic
• Osiedle Azory – remont pętli autobusowej
• Liczne remonty w Szkole Podstawowej nr 113 i nr 119 m.in.
kontynuacja wymiany stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiany przeszkleń na klatkach schodowych,
kapitalny remont dachu nad szkołą i salą gimnastyczną z rynnami i obróbkami blacharskimi
• Liczne remonty w Przedszkolu nr 118 m.in. wymiana izolacji
pionowej od frontu, szacht od kuchni, remont schodów
• Liczne remonty w Przedszkolu
nr 121 m.in.: kontynuacja wymiany
stolarki okiennej,
montaż urządzenia
oddymiającego na
klatce schodowej
• Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki przy
Szkole Podstawowej
nr 119
• Ulica Opolska/Jaremy – oświetlenie
ogródka jordanowskiego (popularne
alejki)
• Ulica Weissa – remont chodnika (od
kościoła do bloku
nr 20) oraz częściowa wymiana nakładBoisko przy Szkole Podstawowej nr 119
ki asfaltowej

Remont pętli autobusowej na Azorach

• Ulica Pużaka – remont asfaltowej alejki koło bloku nr 8 przy
górce saneczkowej (w miejscu wybrzuszeń od korzeni drzew)
• Utworzenie Klubu Seniora

Remont ul. Makowskiego

Psi wybieg w parku Krowoderskim

KROWODRZA GÓRKA
• Ulica Krowoderskich Zuchów – kontener na żywność dla Klubu
Seniora, remont chodnika przy bloku nr 23, remont schodów
przy wejściu do Klubu Seniora
• Ulica Rusznikarska – remont
• Ulica Łokietka – remont
• Park Krowoderski – wstawienie przenośnych toalet typu toi toi
• Liczne remonty w Gimnazjum nr 12 m.in. remont sali gimnastycznej, modernizacja stolarki okiennej i przeszkleń
• Ulica Kluczborska – remont chodnika przy bloku nr 5
• Wymiana oświetlenia na odcinku od pętli Krowodrza Górka
do ulicy Rusznikarskiej Deptak i od Gimnazjum nr 12, główną
alejka do kładki nad ulicą Opolską
• Ulica Kluczborska – remont chodnika przy bloku nr 4
• Powstanie dużego placu zabaw między blokami przy ulicy
Kluczborskiej 4 a Krowoderskich Zuchów 11 i 9
• Remont murawy PKS Jadwiga
• Ulica Wybickiego – remont, modernizacja przejść dla
pieszych z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z montażem sygnalizacji dźwiękowej światła
zielonego na skrzyżowaniu ulic: Wybickiego, dr. Twardego,
Bratysławskiej
• Montaż stacji rowerowej KMK Bike (ul. Bratysławska)
• Liczne remonty w Szkole Podstawowej nr 21 m.in. remont
pracowni komputerowej, wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej, remont świetlików nad szatnią szkoły, wymiana podłóg
w salach lekcyjnych
• Park Krowoderski – wykonanie psiego wybiegu

CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W DZIELNICY 2010-2014

Ul. Rusznikarska

Ul. Wybickiego

Ul. Pachońskiego

Smoczy Skwer na os. Krowodrza Górka

Ogródek jordanowski przy ul. Siewnej/Bociana

• Ulica Łokietka na odcinku od ulicy Batalionu „Skała” AK do
ulicy Wybickiego – remont chodnika wraz z naprawą zatoki
autobusowej
• Przedszkole nr 130 – naprawa dwóch tarasów
• Przedszkole nr 138 – wymiana grzejników spiralnych
• Ulica Krowoderskich Zuchów w okolicy KFC – montaż światła
wzbudzanego przy przejściu dla pieszych (realizacja zadania
w listopadzie/grudniu br.)

PRĄDNIK BIAŁY WSCHÓD i PRĄDNIK BIAŁY ZACHÓD

ul. Nad Sudołem

• Budowa placu do gry w bule
• Ulica Nad Sudołem – remont wraz z budową miejsc postojowych
• Remont ogrodzenia przy Przedszkolu nr 29
• Ulica Wyki – remont chodnika w okolicy przystanku autobusowego wraz z zatoką autobusową
• Ulica Mackiewicza – częściowy remont
• Ulica Pachońskiego – remont ulicy i chodnika na przystanku
• Przedszkole nr 165, ul. Danka – przebudowa ogrodzenia
• Liczne remonty w Szkole Podstawowej nr 58, nr 109 i Gimnazjum nr 13 m.in. modernizacja sali gimnastycznej wraz z instalacją elektryczną i oświetleniem, wymiana stolarki okiennej,
przeszklenia na korytarzach i w salach lekcyjnych
• Przywrócenie linii autobusowej 154 na starą trasę
• Liczne remonty w Przedszkolach nr 29, 165, 175 m.in. wymiana
instalacji wodno–kanalizacyjnej, wymiana węzła co, dostosowanie schodów do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa
ogrodzenia, kontynuacja wymiany stolarki okiennej
• Ulica Narutowicza – I etap remontu
• Montaż stacji rowerowej KMK Bike (ul. Mackiewicza)
• Remont fragmentu chodnika przy ulicy Opolskiej
• Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Mackiewicza,
na wysokości ulicy Bałtyckiej (koło przychodni), przejście przez
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Stacja rowerowa przy ul. Mackiewicza

Ul. Fieldorfa „Nila” – płotki chroniące zieleń

ulicę Imbramowską i obniżenie chodników dla przejścia dla
pieszych przez ulicę Górnickiego
• Ulica Siewna/Bociana (koło os. Bocianie Gniazdo) – realizacja
projektu ogródka jordanowskiego, częściowe remonty chodników
• Ulica Imbramowska – częściowy remont chodnika
• Opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Siewnej od ulicy
Jabłonnej do alei 29 Listopada
• Opracowanie koncepcji trzeciego wyjazdu z osiedla przez
ulicę Szafirową

oraz wymiana opraw oświetleniowych przy szkole, dostosowanie
schodów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
• Ulica Siemaszki – budowa lampy oświetleniowej przy wjeździe
pod blok nr 54, wymiana nakładki asfaltowej przy bloku nr 27
i przedszkolu, remont chodnika przy budynku nr 41
• Remont chodnika między ulicą Bobrzeckiej a ulicą Siemaszki
(główny ciąg pieszy z Żabinca na Prądnicką)
• Remont chodnika przy Żłobku nr 21
• Montaż stacji rowerowej KMK Bike (pętla Krowodrza Górka)
• Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72 – wymiana instalacji kanalizacyjnej i remont sanitariatów
• Ulica Zdrowa – remont chodnika od ul. Białej do przejścia przy ul.
Bobrzeckiej po parzystej stronie ulicy
• Ulica Zdrowa/Bobrzeckiej – modernizacja placu zabaw w 2014
• Montaż sygnalizacji dźwiękowej i światła zielonego na skrzyżowaniu przy ulicy Wybickiego, dr. Twardego i Bratysławskiej
• Połączenie ulicy Jaracza z ulicą ks. Siemaszki – utworzenie
drugiego wyjazdu z Żabińca

Ul. Zdrowa

UL.PRĄDNICKA, UL. FIELDORFA „NILA”, ŻABINIEC
• Ulica Fieldorfa „Nila” – montaż płotków chroniących zieleń
• Budowa studni głębinowej na terenie KS Clepardia, remont
hali sportowej klubu
• Szkoła Podstawowa nr 107 – modernizacja stolarki okiennej
Ogródek jordanowski przy ul. Banacha

GÓRKA NARODOWA i WITKOWICE

Połączenie ul. Jaracza z ul. ks. Siemaszki

• Aleja 29 Listopada na wysokości ulicy Banacha – budowa
przejścia dla pieszych
• Ulica Banacha – realizacja projektu ogródka jordanowskiego
• Ulica Natansona – montaż separatorów wytyczających ciąg pieszy
• Ulica Kuźnicy Kołłątajowskiej – remont
• Ulica Meiera – coroczne utwardzanie szutrowej części
• Realizacja pilotażu Budżetu Obywatelskiego na Górce Narodowej (efekt to remont chodnika przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej)
• Sondaż na temat komunikacji i starania o linię autobusową na
Górkę Narodową – efekt to autobus linii 169 (starania o linię i inne
zmiany komunikacyjne wraz z przedstawicielami mieszkańców,
bez których przedsięwzięcie byłoby niemożliwe)
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Ul. Porzeczkowa

• Wsparcie dla Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu
oraz LKS Tonianka poprzez zakup wyposażenia
• Dofinansowanie zakupu książek dla filii biblioteki
• Remonty w Szkole Podstawowej nr 67 przy ulicy Kaczorówka
m.in. dokończenie remontu elewacji, ocieplenie ścian szczytowych oraz wymiana przeszkleń i drzwi
• Ulica Na mostkach – remont nawierzchni
• Ulica Kaczorówka – ogródek jordanowski przy szkole (w ramach programu Radosna Szkoła)
• Ulica Chełmońskiego od ul. Jasnogórskiej do Ojcowskiej
– kompleksowy remont
• Ulice: Okrężna, Dziewanny, Na Polach, Stelmachów, Śmiała,
Stawowa, Szarotki – montaż opraw oświetleniowych
• Ulica Stelmachów – nowa nakładka asfaltowa
• Ulica Stawowa – położenie nawierzchni na części ulicy
• Ulica Nawojowska – kontynuacja doposażenia ogródka jordanowskiego
• ZSO nr 53 ul. Stawowa – m.in. kontynuacja wymiany okien,
ocieplenie sali gimnastycznej
• Ulica Ojcowska – częściowa wymiana nakładki asfaltowej

Al. 29 Listopada – przejście dla pieszych
• Ulica Meiera boczna – remont
• Montaż daszku przy wejściu do Przedszkola nr 66 przy ul. Felińskiego
• Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 68 przy
ulicy Porzeczkowej
• Ulica Porzeczkowa – modernizacja
• Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 – wymiana drzwi zewnętrznych do budynku, remont gzymsów w budynku przedszkola,
modernizacja boiska przy szkole
• Budowa ulicy Głogowej

Ul. Chełmońskiego

TONIE i BRONOWICE WIELKIE
• Ulica Na Zielonki – remont
• Ulica Łokietka – remont częściowy

Ul. Władysława Łokietka

OGÓLNE
• Wdrożenie w ramach pilotażu (w 2013 jedna z czterech dzielnic) zadania ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego
• Dofinansowanie zakupów sprzętu dla straży pożarnej, straży
miejskiej i policji, m.in. trzech radiowozów (oznakowanych
i nieoznakowanych) dla Komisariatu III Policji
• Zakup książek dla bibliotek publicznych znajdujących się na
terenie naszej dzielnicy
• Kurs samoobrony dla kobiet
• Warsztaty kuglarskie dla młodzieży
• Dzielnicowe Centrum Seniora przy Dworku Białoprądnickim
• Kurs komputerowy dla seniorów
• Wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych w Bronowicach
Wielkich i Witkowicach
• Forum wspólnot mieszkaniowych
• Współpraca i zawiązanie sojuszu z „Pogromcami Bazgrołów”
• Budowa placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”
na terenie dzielnicy – w trakcie realizacji
• Liczne remonty w szkołach, przedszkolach i żłobkach na
terenie Dzielnicy IV
• Dofinansowanie konkursów dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych
• Dofinansowanie imprez kulturalnych
• Dofinansowanie działalności Miejskich Dziennych Domów
Pomocy Społecznej i Klubów Seniora
fot. JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK
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Obyczaj,
który warto kultywować
Dożynki to święto radości i dziękczynienia za chleb i plony.
Cieszymy się z tego, co wydała ziemia oraz dziękujemy Bogu, że
pobłogosławił zbiory i pracę wszystkich ludzi.
14 września w Witkowicach – Górce Narodowej odbyły się
osiedlowe dożynki, których organizatorami byli: Rada Parafialna
i Stowarzyszenie Przyjaciół Witkowic. Za plony ziemi dziękowano
podczas uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym pw. św.
Marii Magdaleny. W czasie nabożeństwa, które koncelebrowali
ks. infułat Jerzy Bryła, ks. proboszcz Mieczysław Działek i ks. Piotr
Wróbel, został poświęcony wieniec dożynkowy, chleb i owoce
ziemi. Potem korowód dożynkowy prowadzony przez starostów
dożynek – Marię Lachowicz-Stankiewicz dyrektor ZSP nr 2 oraz
Jerzego Stochela prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Witkowic,
przemaszerował do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Uczestnicy korowodu udali się do sali gimnastycznej, gdzie
obejrzeli występ przedszkolaków. Następnie mieszkanki Witkowic
i Górki Narodowej śpiewały tradycyjne przyśpiewki. Punktem kulminacyjnym części artystycznej był występ zespołu Prasłowianki.
Wśród przybyłych gości byli prezydent Jacek Majchrowski,
poseł Józef Lassota oraz Radni Miasta Krakowa: Bogusław Kośmider – przewodniczący RMK, Teodozja Maliszewska, Janusz
Chwajoł, Grażyna Fijałkowska, Marta Patena, Anna Prokop-Staszecka i Grzegorz Stawowy.
Radę Dzielnicy IV reprezentowali: przewodniczący Jakub Kosek, Mariusz Bembenek, Beata Bryniarska, Mieczysław Dzierżak,
Ireneusz Lisiak i Dariusz Partyka.
Dożynki to największe w roku święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu oraz dziękczynienie za
szczęśliwe zakończenie żniw i zebrane plony. To również radość
i odpoczynek po ciężkiej pracy. To obyczaj i nieprzemijająca od XVI
wieku tradycja. Warto więc ten obyczaj kultywować i przekazywać
kolejnym pokoleniom.

EWA NIEDOJAD

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Prądnik
biega i spaceruje
Obok Dworku Białopradnickiego mają swój początek trasy dla
miłośników biegania i nordic walking. Obydwie zostały uroczyście
otwarte w niedzielę 5 października, podczas I Białoprądnickiego
Mityngu Sportowego. Będzie można z nich korzystać przez cały rok
indywidualnie lub pod okiem doświadczonych trenerów. Przedsięwzięcie jako część programu „Kraków biega, Kraków spaceruje”
zostało sfinansowane z miejskiego budżetu.
Ścieżka dla biegaczy liczy ponad 5 km i prowadzi ulicami
Białoprądnicką, Piaszczystą, Pękowicką oraz Rybałtowską,
częściowo przez obszar Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego

Sygnał do startu dał poseł Ireneusz Raś – przewodniczący sejmowej
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

i użytku ekologicznego Dolina Prądnika. Trasa dla miłośników
spacerów z kijkami ma niecałe 1,5 km. Wiedzie alejkami parku
im. T. Kościuszki i ul. Górnickiego. Dwa razy w tygodniu – w środy
i piątki o godz. 18, przy tablicy z mapą tras, na tyłach Dworku,
obok wejścia do parku, będą czekali trenerzy. Wszystkim chętnym, zarówno zaawansowanym, jak i początkującym udzielą
wskazówek, jak prawidłowo i efektywnie trenować nordic walking
i bieganie.
Białoprądnicki Mityng Sportowy był pierwszą okazją, by skorzystać z takich konsultacji, a przede wszystkim – wypróbować
nowe trasy. Najmłodsi mogli wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych przygotowanych przez Krakowski Klub Biegacza
„Dystans” oraz w biegu na 50, 100 i 200 metrów. Natomiast dorośli,
wśród nich – członkowie Klubu Seniora działającego przy Dworku
Białoprądnickim, po „hucznym” otwarciu wystrzałem z pistoletu
startowego, wyruszyli na ścieżki.

JD

fot. JOANNA DOLNA

12

GAZETA LOKALNA

3/2014

Słodkie pożegnanie lata
Świętowanie Dnia Seniora połączono w tym roku z Krowoderskim Dniem Miodu. 21 września do Dworku Białoprądnickiego
zostali zaproszeni najstarsi mieszkańcy Dzielnicy IV z Domów
Pomocy Społecznej oraz działający w Klubach Seniora, a także
pszczelarze. Spotkanie rozpoczęła msza święta członków Koła
Pszczelarskiego. Po nabożeństwie, na stoiskach ustawionych wokół Dworku można było próbować i kupować miody oraz produkty
pszczelarskie. Obok nich odbywał się kiermasz prac plastycznych
uczestników zajęć w Klubach Seniora i DPS-ach. W salach restauracyjnych przygotowano dla seniorów poczęstunek.
Joanna Rawik

Były także „Bajki dla dorosłych”, czyli krakowskie legendy
i opowieści z dawnych wieków w aktorskiej interpretacji.
Dla białoprądnickich Seniorów wystąpiła z recitalem Joanna
Rawik, piosenkarka, aktorka, autorka felietonów i książek biograficznych. Przypomniała nastrojowe, pełne ekspresji piosenki,
które cieszyły się ogromną popularnością w latach 60. i 70.,
z tekstami m.in. Agnieszki Osieckiej oraz utwory z repertuaru
Édith Piaf. Artystka związana jest z Wrocławiem i Warszawą,
ale w programie było wiele krakowskich wspomnień i akcentów.
Imprezę sfinasowano ze środków Dzielnicy IV Prądnik Biały.

JOANNA DOLNA

Przewodniczący Jakub Kosek

Nowe miejsce
dla azorskich seniorów

fot. MARIUSZ BEMBENEK

– Klub Seniora na Azorach powstał na bazie klubu, który już
istniał w filii dworku Białoprądnickiego. Staraliśmy się wtedy,
i prawdę mówiąc staramy się do dziś, realizować piękną maksymę
Theodora Roosevelta: „Zrób wszystko co możesz, z tym, co masz,
tam, gdzie jesteś” – mówiła Joanna Sadowy.

Klub Seniora na Azorach działa od dwóch lat. Dotychczasową siedzibą był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy
ul. Chełmońskiego. Seniorzy mogli tu przyjść raz w tygodniu,
aby uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach i wykładach.
Organizowane były także wycieczki krajoznawcze. Inicjatorką
utworzenia klubu była Joanna Sadowy, radna dzielnicy oraz
przewodniczący dzielnicy Jakub Kosek.
Na początku tego roku uczestnicy zajęć poprosili prezydenta
o udostępnienie na potrzeby klubu miejskiego lokalu po zlikwidowanej placówce Poczty Polskiej przy ul. Weissa 8/21. W czerwcu
uzyskali zgodę. Miasto przeznaczyło 23 tys. zł na remont (w tym
ze środków priorytetowych Dzielnicy IV – 12 280 zł) i 4 tys. na
zakup wyposażenia placówki.
W piątek 26 września uroczyście otwarto nową siedzibę,
którą poświęcił o. Jacek Koman - proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny na Azorach.
W otwarciu
uczestniczył
prezydent Jacek Majchrowski, jego pełnomocnik ds.
polityki społecznej Anna
Okońska-Walkowicz oraz
przewodniczący Rady Dzielnicy IV Jakub
Kosek, a także
radni dzielnicowi.

Uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl „Koty”, autorstwa Ewy
Zalewskiej, w wykonaniu członków Klubu Seniora. Przedstawienie
wystawiono w auli ZSO nr 5. Był też poczęstunek i prezentacja
planów klubu na najbliższe miesiące. – Obecnie mamy spotkania trzy razy w tygodniu. W poniedziałek odbywają się warsztaty
rękodzieła, warsztaty malarskie oraz warsztaty literacko-teatralne,
w środę – gimnastyka tai-chi i warsztaty rękodzieła, a w piątek
zajęcia kulinarne. Dodatkowo w czwartki w parku Krowoderskim
zajęcia nordic walking prowadzą instruktorzy z Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. W listopadzie planujemy kurs samoobrony.
Ponadto będą wycieczki po Polsce i po Krakowie, wyjścia do teatru,
opery, na koncerty oraz spotkania z prelekcjami – wyliczała radna
Sadowy, podkreślając, jak duże znaczenie dla seniorów z osiedla
Azory ma uzyskanie własnej, niezależnej siedziby.

MARIUSZ BEMBENEK

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Dzielnicowy
dzień nauczyciela
Profesor Legowicz mówił: „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza,
a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie
dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje”.
15 października w sali teatralnej kościoła św. Jadwigi Królowej
odbył się Dzielnicowy Dzień Komisji Edukacji Narodowej zorganizowany przez Radę Dzielnicy IV, proboszcza parafii ks. Marka
Hajdyłę i dyrekcję Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
im. ks. Kardynała Karola Wojtyły.
Przewodniczący Rady Dzielnicy IV Jakub Kosek i radna
Joanna Sadowy pogratulowali nauczycielom nagrodzonym
przez Prezydenta Miasta Krakowa. Nagrody otrzymali: Maria
Lachowicz-Stankiewicz, Arleta Blitek (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2), Tomasz Komenda (Szkoła Podstawowa nr 113),
Agnieszka Pilecka-Pytel (Szkoła Podstawowa nr 119), Jadwiga
Gołda (Przedszkole nr 83), Jadwiga Woźniak (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5) oraz Jadwiga Żurek (Przedszkole nr 118).
Imprezie towarzyszyły ciepłe słowa ks. prałata Jana Dziaska,
radnej miasta Teodozji Maliszewskiej i przewodniczącego Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały Jakuba Koska skierowane do dyrektorów i nauczycieli z okazji ich święta.

Rewitalizacja i... dewastacja
W sobotę 11 października mieszkańcy Azorów posadzili 30 drzew
na Alejkach Azorskich, między ulicą Jaremy a Opolską. Był to
pomysł mieszkanki dzielnicy, pani Ewy Zalewskiej i pani Katarzyny
Kiwajło. Wzięły one udział w konkursie na miniprojekty realizowane we współpracy Urzędu Miasta Krakowa i British Council, pod
nazwą „Aktywna Społeczność w Krakowie”.
Projekt sadzenia drzew „Aleja Głogowa” wygrał w konkursie rewitalizacji osiedli i otrzymał wsparcie finansowe,
5 tys. zł z British Council. Rozpoczął się we wrześniu 2014 r.
warsztatami przyrodniczymi dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 119 i Przedszkola Kraina Uśmiechu. Warsztaty
będą prowadzone przez cały rok. Pani Ewa użyczyła praw
autorskich do swojej książeczki dla dzieci pt. „Leśne wybory”, która na potrzeby programu została przetłumaczona
na język angielski.

Uroczystość uświetnił spektakl pt. „Zagubiony pamiętnik
Adeli”, wystawiony przez uczniów Gimnazjum nr 12, którego
współautorem i reżyserem była Maria Madejska – nauczycielka
i opiekunka grupy teatralnej działającej w szkole. Spotkanie
zakończył poczęstunek, przygotowany przez Panie z Klubu
Seniora osiedla Azory.
Trzeci Dzielnicowy Dzień Komisji Edukacji Narodowej przyniósł wiele pozytywnych wrażeń, zapisując kolejną kartę historii
naszej dzielnicy.

JOANNA SADOWY

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Sadzenie drzewek na Alei Głogowej przyczyniło się do integracji sąsiedzkiej. Główną alejkę wspólnie zazieleniali przedstawiciele Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Szkoły Podstawowej
nr 119, Przedszkola Kraina Uśmiechu, Momi Klubu, Klubu Seniora os. Azory, Punktu Aktywności Lokalnej nr 11 Nasze Sprawy,
działającego przy MOPS oraz mieszkańcy osiedla. Nad całością
czuwał Mariusz Waszkiewicz z Towarzystwa na Rzecz Ochrony
Przyrody, który nie tylko zapewnił wsparcie merytoryczne, ale także wypożyczył łopaty. Były zabawy i darmowy grill ufundowany
przez Radę Dzielnicy IV. Drzewa zostały ozdobione kolorowymi
tabliczkami z nazwą projektu. Mieszkańcy i aktywiści z Azorów
mieli nadzieję, że w dzielnicy będzie coraz piękniej, a nowa zieleń
będzie długo służyła krakowianom.

Z ostatniej chwili
Z żalem informujemy, że część drzewek i tabliczek została zdewastowana przez wandali, w nocy z 15 na 16 października. Przykro nam, że nie uszanowano pracy i starań nawet najmłodszych
mieszkańców naszego osiedla, którzy z takim przejęciem sadzili
drzewka i się nimi opiekują, codziennie przychodząc je podlewać.

JOANNA SADOWY

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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NOWE LINIE TRAMWAJOWE
zamiast
DROGI TRANZYTOWEJ
KONTROWERSJE WOKÓŁ TRASY WOLBROMSKIEJ
Inicjatywa 4 Dzielnica, zrzeszająca mieszkańców, ekspertów
i organizacje społeczne Krakowa przygotowuje akcję zbierania
podpisów pod petycją dotyczącą kształtu inwestycji związanej
z budową linii tramwajowej na Górkę Narodową.
Jest to próba racjonalizacji planów rozbudowy sieci transportowej na terenie naszej dzielnicy. Wszyscy wiemy, jakie kłopoty
generuje tranzytowy charakter ul. Opolskiej czy al. 29 Listopada.
Budowa kolejnych tras tylko pogorszy jakość życia i pogłębi
tranzytowy charakter istniejących dróg. Dlatego ważne jest, aby
zatrzymać tę negatywną tendencję i skupić się na rozbudowie
sieci tramwajowej oraz dróg lokalnych, ważnych dla mieszkańców.
Nasza petycja nie neguje sensu budowy dróg w ogóle, tylko
kładzie nacisk na potrzebę rozbudowy transportu publicznego
i zatrzymania samochodów przyjeżdżających do Krakowa poza
tzw. trzecią obwodnicą, tj. na parkingach typu „parkuj i jedź”.
Uważamy, że nie należy budować drogi w śladzie trasy Wolbromskiej między ulicami Opolską a Bratysławską, a odcinek od
ul. Pachońskiego do ul. Opolskiej powinien mieć charakter drogi
jednojezdniowej z uspokojonym ruchem. Pętle tramwajowe powinny być całkowicie zadaszone i zintegrowane z przystankami
autobusowymi, znajdującymi się wewnątrz torowiska pętli, tak, aby
przesiadka z autobusu do tramwaju nie wymagała przechodzenia
w rożnych warunkach pogodowych kilkudziesięciu metrów, ale
odbywała się w komfortowych warunkach pod dachem.
Zaoszczędzone na budowie zbędnego układu drogowego
pieniądze należy przeznaczyć na wybudowanie linii tramwajowej
na Azory. Jej koszt jest szacowny jest na ok. 50 mln zł. Unia Europejska dofinansuje co najmniej 50% tej budowy, a miasto będzie
musiało wyłożyć najwyżej 25 mln zł, czyli koszt trzech nowych
tramwajów niskopodłogowych.

3/2014

Chcemy pokazać, że ważne są inwestycje dla dzielnic, nie
trasy tranzytowe. Dotychczas Kraków zbudował wiele elementów
infrastruktury drogowej, wspomagających wjazd do Krakowa
z ościennych gmin i generujących coraz większy ruch samochodowy. Przyczyniło się to m.in. do zwiększenia zanieczyszczenia
powietrza oraz wzrostu natężenia ruchu w godzinach szczytu.
Aby rozładować korki w mieście, należy inwestować w atrakcyjny transport publiczny i rozbudowywać układ dróg lokalnych
w dzielnicach, które pozwolą korzystać z tras innych niż tranzytowe. Pamiętajmy, że każdy samochód wymaga 5 m2 miejsca
parkingowego i drogi dojazdowej do niego. Gdyby wszyscy
poruszali się po mieście samochodami, to musiałoby ono stać się
jednym wielkim parkingiem, a przecież ma być dla nas przyjaznym
miejscem do życia, nie tylko sypialnią i miejscem pracy.

Inną ważną kwestią jest aspekt merytoryczny i ekonomiczny.
Budowa dróg tranzytowych tzw. miejskich autostrad jest pomysłem z lat siedemdziesiątych, którego nikt nie zweryfikował
w obecnych realiach. Korki tworzą się w godzinach szczytu ze
względu na fakt przepełnienia dróg. Stanowią one tak skomplikowany układ połączeń, że nie da się za pomocą budowy
nowego kawałka asfaltu rozwiązać problemu zatorów drogowych.
Jedynym lekarstwem jest ograniczanie ruchu samochodowego
dzięki rozbudowie atrakcyjnej komunikacji miejskiej, budowie
północnej obwodnicy Krakowa oraz wprowadzeniu rozwiązań
upłynniających ruch.
Petycja dostępna będzie wkrótce na stronie:
www.transportwkrakowie.pl/pl/tramwaj-zamiast-korkow

MARCIN KORNAŚ
Krakowskie Stowarzyszenie Przestrzeń – Ludzie – Miasto,
grupa transportwkrakowie.pl, Fundacja Atlantyda
fot. JOANNA DOLNA

Parafialne piknikowanie
W drugą niedzielę czerwca, kolejny już raz w Parafii Chrystusa
Odkupiciela Człowieka Redemptor Hominis przy ul. Stelmachów
odbył się Piknik Parafialny, którego celem była integracja społeczności zamieszkującej okoliczne osiedla, ich rodzin i gości.
Były występy artystyczne: koncert Zespołu Krakowskie
Przedmieście i Dziecięcego Zespołu Krakowiak. Oprócz tego
– niespodzianka dla fanów piłki nożnej i sportu, gościliśmy bowiem Kazimierza Węgrzyna i Bogdana Zająca oraz Magdalenę
Gozdecką, złotą medalistkę ubiegłorocznych Mistrzostw Europy
Kobiet w piłce nożnej do lat 17.
Wśród atrakcji kulinarnych znalazły się wspaniale potrawy
i ciasta przygotowane przez parafian, lody i miody. Domowe
konfitury, chałki maślane, chleby, swojski smalec z ogórkiem
małosolnym, hot-dogi, kasza jaglana z bakaliami „kusiły” i przyciągały uczestników pikniku.
Można było odwiedzić Kącik Niejadka i Kącik Małego Artysty. Nie brakowało innych atrakcji, były m.in. balonowe kreacje,
malowanie twarzy, origami oraz konkursy plastyczne. Profesjonalny wodzirej prowadził zabawy integracyjne, odbywały się też
zawody i zmagania sportowe. Uczestnikom rozdano nagrody
książkowe, puzzle i słodycze. Dzieci mogły korzystać z dwóch
zjeżdżalni, batuty, pojeździć na koniu i kucyku szetlandzie.

Można było skorzystać z badania wad postawy oraz porad
specjalistów na temat wspomagania rozwoju dzieci oraz problemów z płodnością, Pokazy specjalne i konkursy przygotowali
strażacy, a także policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego i Ratownictwo Medyczne z symulacją akcji ratowniczych,
Wolne datki zbierane podczas pikniku do puszek przeznaczone zostaną na pracę z dziećmi i młodzieżą z naszej parafii.

(materiały organizatora)
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Wieści szkolne i przedszkolne

Koszykarskie mistrzostwa dzielnicy Lider innowacyjnej edukacji
W Szkole Podstawowej nr 119 odbył się Dzielnicowy Turniej
Koszykówki Dziewcząt. W rozgrywkach zorganizowanych 2 października, wzięły udział reprezentacje dziewcząt z pięciu Szkół
Podstawowych nr: 58, 68, 109, 113, 119. Turniej wygrała drużyna
SP 113. Współorganizatorem turnieju była Rada Dzielnicy IV, przy
wsparciu Rady Rodziców SP 119.

Zawody odbyły się w bardzo miłej atmosferze, zgodnie z zasadami fair play. Ambicja i zaangażowanie dziewcząt były godne
naśladowania. Dziękujemy wszystkim drużynom i trenerom za
udział i współtworzenie dobrego klimatu turnieju. Gratulujemy
zwycięzcom!

BARBARA GARDZISZ, Szkoła Podstawowa nr 119
fot. SP nr 119

Dzień ziemniaka
W naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Ziemniaka.
10 października dzieci przyszły na zajęcia przebrane za farmerów
i farmerki. Wszyscy
wyglądali naprawdę
cudnie. Przedszkolaki dowiedziały się
wszystkiego o tym
warzywie, m.in. jakie ma inne nazwy,
gdzie i jak rośnie,
jakie są jego wartości odżywcze. Dzieci
z poszczególnych
grup wykonywały
prace plastyczne
z ziemniakiem w roli
głównej: powstawały
ziemniaczane ludziki, stworki oraz stemple. Dużo radości przyniosły
zabawy ruchowe z ziemniakami, np. tor przeszkód i wyścigi z małymi ziemniaczkami na łopatkach, największą jednak frajdę sprawiły
wszystkim nasze przedszkolne wykopki. Wszystkie dzieci z wielką
wytrwałością i równie wielką niecierpliwością odgarniały góry piasku,
w poszukiwaniu ukrytych ziemniaków.

MONIKA KAWA, Przedszkole Samorządowe nr 175

Gimnazjum nr 82 uzyskało certyfikat Lidera Innowacyjnej
Edukacji za udział w Projekcie EDUSCIENCE. Jako jedna z 250
szkół w Polsce mogliśmy korzystać z zasobów edukacyjnych na
nowoczesnej platformie e-learningowej, przygotowanych przez
naukowców Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyliśmy też m.in.
w lekcjach on-line z udziałem pracowników PAN w Polsce i w Stacji
Polarnej na Spitsbergenie.

Projekt pt. „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”
jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
przez Instytut Geofizyki PAN, spółkę Edukacja Pro Futuro oraz
firmy American Systems i Accelerated Learning, pod honorowym
patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Od 4 września projekt EDUSCIENCE jest dostępny bezpłatnie
dla wszystkich zainteresowanych szkół. Więcej informacji na
stronie www.eduscience.pl.

KATARZYNA PERZYNA, Gimnazjum nr 82
fot. GIMNAZJUM nr 82

Nowe władze UKS Relax
Uczniowski Klub Sportowy Relax, działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (ul. Porzeczkowa 3), wybrał nowy zarząd. W jego skład weszli:
Krzysztof Krok – prezes, Andrzej Białek – wiceprezes, Jarosław Makowski
– skarbnik, Jakub Pieprzyk – sekretarz oraz Iwona Walkowiak – członek
zarządu. 29 maja podczas zebrania nowy zarząd zdecydował, iż w kolejnym
roku szkolnym prowadzić będzie następujące sekcje: piłka nożna (trenerzy
Andrzej Białek i Jarosław Makowski), koszykówka (trener Iwona Walkowiak),
karate (trener Andrzej Pierzchała - były mistrz świata w karate) oraz szachy
(trener Dariusz Mikrut - międzynarodowy mistrz szachowy).
Nowością w klubie będzie możliwość uczęszczania na zajęcia przez dzieci
z innych szkół, do czego serdecznie zachęcamy. Harmonogram zajęć jest
dostępny na stronie internetowej szkoły: www.zsp2.krakow.pl. Klub planuje
w miesiącach zimowych zorganizowanie rozgrywek ligi futsalu, które będą się
odbywać w soboty w sali gimnastycznej naszej szkoły.
Wszystkich zainteresowanych taką formą aktywnego spędzenia
wolnego czasu w miłej atmosferze zapraszamy do kontaktu mailowego:
uksrelax@gmail.com lub pod numerem telefonu: 791-665-152.

fot. PRZEDSZKOLE nr 175
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UKS RELAX

WYBORY DO RAD DZIELNIC. 16 LISTOPADA 2014

KANDYDACI NA CZŁONKÓW RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY W POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGACH
/nr. nazwisko imię; wiek; zawód; popierany przez/

Okręg 1
1. REGULSKI TOMASZ; 38; KUCHARZ; NIEZALEŻNY
Okręg 2
1. HYRA IRENEUSZ MICHAŁ; 38; DZIENNIKARZ, PRACOWNIK NAUKOWY; NIEZALEŻNY
2. KOROHODA KRZYSZTOF; 21; STUDENT; KWW INICJATYWA MŁODYCH
3. KOSEK JAKUB; 33; PRACOWNIK SAMORZĄDOWY, PLATFORMA OBYWATELSKA RP
4. SKIBIŃSKI TADEUSZ; 58; MGR INŻ. HUTNICTWA; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Okręg 3
1. AONDO-AKAA BAWER; 29; TEOLOG; PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ
2. MARCELA JOANNA; 32; MGR ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ; PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3. PALKIEWICZ ARTUR ANDRZEJ; 49; PRZEDSIĘBIORCA; KWW ŁUKASZA GIBAŁY
„KRAKÓW MIASTEM DLA LUDZI”
4. SKRZYNIOWSKA-RÓZGA DOROTA; 36; MGR INŻ. INSTALACJI SANITARNYCH-ASYSTENT PROJEKTANTA; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
5. WOLAK ARTUR; 48; DORADCA FINANSOWY; BEZPARTYJNY
6. ZAREMBA ŁUKASZ; 26; SPECJALISTA KONTROLI JAKOŚCI; NIEZALEŻNY
Okręg 4
1. JAGOCKI MAREK; 54; TECHNIK MECHANIK; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2. KOŃCZAKOWSKI-DZIÓB MICHAŁ; 24; WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA;
PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Okręg 5
1. SADOWY JOANNA; 58; NAUCZYCIEL; NIEZALEŻNY
2. SKRZYNIOWSKA WIESŁAWA; 60; MGR INŻ. ŚRODOWISKA; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Okręg 6
1. BRYNIARSKA BEATA; 60; NAUCZYCIEL; NIEZALEŻNY
2. CHAŁGASIEWICZ DANIEL; 26; INŻYNIER; NIEZALEŻNY
3. DANEK JUSTYNA; 37; PRAWNIK - INSPEKTOR DS OBROTU NIERUCH. UMWM
4. JEDYNAK ROMAN WALDEMAR; 56; EKONOMISTA; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MAJCHROWSKIEGO
5. PODOLUK MAREK; 51; PEDAGOG; NIEZALEŻNY
6. SĘKOWSKA DARIA; 30; PRACOWNIK SAMORZĄDOWY; PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Okręg 7
1. KOWACKA-KRAJ JOANNA; 35; PEDAGOG, NIEZALEŻNY
2. MARANDA STANISŁAW; 62; TECHNIK/MECHANIK; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Okręg 8
1. CHMURZYŃSKI GRZEGORZ, 31; EKONOMISTA; PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2. PIWOWAR KRZYSZTOF; 59; WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ; BEZPARTYJNY
3. TOKARZ BEATA MARIA; 49; NAUCZYCIEL; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
4. WOJTYCZA ANNA; 37; PEDAGOG; NIEZALEŻNY
Okręg 9
1. BEMBENEK MARIUSZ; 54; ELEKTRONIK; PLATFORMA OBYWATELSKA RP
2. JAMRÓZ MIROSŁAW; 39; GEODETA; NIEZALEŻNY
3. KRASOŃ MARCIN; 37; INFORMATYK; NIEZALEŻNY
4. SKOWROŃSKA MARIA MARTYNA; 68; MGR INŻ. CHEMIK-CERAMIK; PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Okręg 10
1. RYBA ELŻBIETA; 53; NAUCZYCIEL; NIEZALEŻNY
2. RYCHŁAWSKI ANDRZEJ; 58; AUTOMATYK; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3. SUŚLIK MAREK; 22; STUDENT; BEZPARTYJNY
4. ZARUDZKI TOMASZ; 31; PRACOWNIK SAMORZĄDOWY; PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Okręg 11
1. BIEL MAGDALENA; 41; MGR EKONOMII; NIEZALEŻNY
2. DZIERŻAK MIECZYSŁAW; 73; TECHNIK/MECHANIK; PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3. KRZYŻAK JACEK ADAM; 49; SPECJALISTA DS ZARZĄDZANIA I MARKETINGU;
NIEZALEŻNY
4. SZYMAŃSKA MAGDALENA; 43; MUZYK; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Okręg 12
1. BOSAK JAKUB; 39; INŻYNIER; NIEZALEŻNY
2. GAJUS-WYRWICZ KATARZYNA; 31; MAGISTER STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH; PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3. KOLUCH ANDRZEJ; 45; POLITOLOG/ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI; PRAWO
I SPRAWIEDLIWOŚĆ
4. KUDZIA WIESŁAW; 64; FILOLOG; BEZPARTYJNY
Okręg 13
1. BRĄCZKOWSKI JAN; 61; EMERYT; BEZPARTYJNY
2. GOSEK DARIA; 29; INSTRUKTOR W DOMU KULTURY; KWW KRAKÓW PRZECIW
IGRZYSKOM
3. ŁAGISZ MAGDALENA; 42; BIOLOG; NIEZALEŻNY

4. MAZUROWSKI ROBERT; 22; STUDENT; NIEZALEŻNY
5. MICHAŁEK MARIA; 61; MGR BIOLOGII-ANALITYK; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
6. PARTYKA DARIUSZ; 24; INŻYNIER TRANSPORTU; PLATFORMA OBYWATELSKA RP
7. RABIAŃSKI RADOSŁAW; 42; NAUCZYCIEL; NIEZALEŻNY
Okręg 14
1. BROŻEK EDWARD; 70; NACZELNY REDAKTOR GAZETY INTERNETOWEJ; NIEZALEŻNY
2. FRANCZAK DOMINIK; 29; SPECJALISTA DS FUNDUSZY EUROPEJSKICH; PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3. KRZYSZTOFORSKI JÓZEF; 46; BUDOWLANIEC; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
4. SATOŁA PATRYK; 24; MECHANIK SAMOCHODOWY; NIEZALEŻNY
Okręg 15
1. DĄBROWSKA KRYSTYNA; 62; NAUCZYCIEL-EMERYT; NIEZALEŻNY
2. DOBEK MARZENA; 42; INSPEKTOR; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3. LISIAK IRENEUSZ; 66; INŻYNIER MECHANIK; BEZPARTYJNY
4. PUCHAŁA JOANNA; 42; MANAGER DZIAŁU SPRZEDAŻY I MARKETINGU; NIEZALEŻNY
5. SKOWRONEK ROBERT; 32; SOCJOLOG; PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Okręg 16
1. DUNAJSKA ANNA; 35; PRACOWNIK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ; PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
2. FIRLET ALEKSANDRA; 69; EMERYT; NIEZALEŻNY
3. FRANUSIAK MICHAŁ; 28; HANDLOWIEC; BEZPARTYJNY
4. JAKUBIUK MARCIN; 37; INFORMATYK; NIEZALEŻNY
5. KRZYWDZIŃSKA EWA ALICJA; 55; PRZEDSIĘBIORCA; KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW JACKA MAJCHROWSKIEGO
6. WYRWIŃSKA-CIEŚLAK MAŁGORZATA; 66; PSYCHOLOG; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Okręg 17
1. GÓRNY WOJCIECH KAROL; 35; HISTORYK; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2. LORENC WIESŁAW; 59; PRAWNIK; BEZPARTYJNY
3. PALIMĄKA MAŁGORZATA; 44; NAUCZYCIEL; PO RP
4. SZPUNAR KRZYSZTOF; 28; NAUCZYCIEL; NIEZALEŻNY
Okręg 18
1. HALAGARDA MICHAŁ; 30; DOKTORANT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W KRAKOWIE; NIEZALEŻNY
2. MALISZEWSKA TEODOZJA; 67; NAUCZYCIELKA; PO RP
3. OZDOBA SEBASTIAN; 35; DYREKTOR PRODUKCJI; NIEZALEŻNY
4. PAJEWSKI DOMINIK; 43; HISTORYK SZTUKI; BEZPARTYJNY
5. PASIOWIEC WOJCIECH KAROL; 23; STUDENT; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Okręg 19
1. BULKA HERMINA; 28; MGR AMERYKANISTYKI, MASAŻYSTA; NIEZALEŻNY
2. MAŁODOBRY MACIEJ; 36; EKONOMISTA; NIEZALEŻNY
3. MANIECKI KRZYSZTOF; 48; DORADCA UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWY; NIEZALEŻNY
4. ROBASZYŃSKI ZBIGNIEW; 61; INŻ. MECHANIK TRANSPORTU; PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
5. RODZIK MAŁGORZATA; 29; ASYSTENT DS KSIĘGOWOŚCI; BEZPARTYJNY
6. RYCHLEWSKA ELŻBIETA MARIA; 60; DZIENNIKARZ/PRAWNIK; BEZPARTYJNY
Okręg 20
1. BUŁKOWSKI FILIP; 20; STUDENT; NIEZALEŻNY
2. DOBROWOLSKA-KRZYSZTOFORSKA MARIA; 42; TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY; PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3. ŁODYGA TOMASZ; 39; SZEF OCHRONY; KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA
MAJCHROWSKIEGO, BEZPARTYJNY
4. MISKA DOMINIKA; 31; NAUCZYCIEL; PLATFORMA OBYWATELSKA RP
5. SKIBA KRZYSZTOF; 30; MAGISTER FIZJOTERAPII; NIEZALEŻNY
6. STROMIDŁO ANDRZEJ; 65; EMERYT/OGRODNIK; NIEZALEŻNY
7. TOPALOV SLOBODAN; 31; ANALITYK-ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZEDS.;
NIEZALEŻNY
8. WROŃSKI LESZEK; 32; NAUCZYCIEL AKADEMICKI; KWW KRAKÓW PRZECIW
IGRZYSKOM
Okręg 21
1. GAWOR ZDZISŁAW JAN; 44; BANKOWIEC; BEZPARTYJNY
2. KARABUŁA KRYSTYNA; 60; EKONOMISTA; STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI TOŃ
3. LACH JACEK; 21; PRACOWNIK ADMINISTARCJI SAMORZĄDOWEJ; PLATFORMA
OBYWATELSKA RP
4. ŚCIGALSKI PAWEŁ JAKUB; 37; KULTUROZNAWCA; NIEZALEŻNY
Uwaga! W okręgu wyborczym nr 1 został zarejestrowany tylko jeden kandydat. Dzielnicowa Komisja Wyborcza Dzielnica IV Prądnik Biały postanowiła o nie przeprowadzeniu wyborów w okręgu wyborczym nr 1 oraz uznała za wybranego zarejestrowanego kandydata.

więcej informacji na temat granic okręgów, obwodów głosowania i siedzib komisji wyborczych: www.bip.krakow.pl oraz www.dzielnica4.krakow.pl

