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Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku Rada Dzielnicy IV
przeznaczyła kwotę 400 tys. zł (najwięcej ze wszystkich dzielnic Krakowa). Było to możliwe,
ponieważ w poprzedniej edycji celowo zrezygnowano z udziału w Budżecie Obywatelskim,
aby skumulować środki na realizację zwycięskich, ale często kosztownych projektów
w kolejnym roku. Zgłoszone zostały łącznie 32 projekty, z czego 24 przeszły pozytywną
weryfikację formalno-prawną i zostały poddane pod głosowanie, w wyniku którego aż 8 będzie zrealizowanych w roku 2016. Co dzięki nim zyskają mieszkańcy? Więcej na stronie 5.
W ramach akcji „Wrześniowe spacery” organizowanej przez Małopolski Instytut Kultury można
było zwiedzić fort Tonie, w którym Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa
Kulturowego Janus tworzy Muzeum Otwarta Twierdza. Przez lata zaniedbany i niedostępny,
powoli odzyskuje dawny austro-węgierski blask. Choć nie brał bezpośredniego udziału
w walkach Wielkiej Wojny, doskonale się sprawdził, jako element Twierdzy Kraków, która skutecznie powstrzymała Rosjan przed wkroczeniem do miasta w 1914 roku. O tym dlaczego jest
prawdziwą perełką architektury militarnej i jak wygląda jego renowacja, więcej na stronie 8.
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GAZETA LOKALNA
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

BIURO RADY
Przyjmuje strony w dni powszednie:
• poniedziałki, w godz. 10.00-16.00
• wtorki, w godz. 8.00-16.00
• środy, w godz. 10.00-18.00
• czwartki, w godz. 10.00-18.00
• piątki w godz. 8.00-15.00

DYŻURY RADNYCH
w siedzibie RADY DZIELNICY

Jakub Kosek
RADNY MIASTA KRAKOWA,
PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

15, 29 października;
5, 12, 26 listopada; 3, 10 grudnia
w godz. 17.00-18.00
(w pierwszej kolejności przyjmowane
będą osoby umówione telefonicznie)
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU DZIELNICY

Grzegorz Chmurzyński

CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIELNICY:

Mariusz Bembenek
Dominik Franczak
Tomasz Regulski
pełnią dyżury po wcześniejszym
ustaleniu terminu przez telefon
lub e-mail biura Rady Dzielnicy IV
Teodozja Maliszewska
RADNA MIASTA KRAKOWA,
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

9, 23 października;
13, 27 listopada; 11 grudnia
w godz. 16.00-17.00
Hermina Bulka
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

27 października, 24 listopada,  29 grudnia
w godz. 18.00-19.00
Krystyna Karabuła
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

5 listopada, 8 grudnia
w godz. 17.00-18.00

www.dzielnica4.krakow.pl
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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Dlaczego powołano Zarząd Zieleni Miejskiej?
Poprzez kolejne lata działalności w samorządzie poznawałem potrzeby mieszkańców. Początkowo wydawało się, że ze spraw, które należą do kompetencji Rad
Dzielnic, dla większości mieszkańców najistotniejszymi kwestiami są remonty dróg
i chodników. Można jednak śmiało powiedzieć, że w ostatnich latach coraz częściej
tematem dominującym dla naszej lokalnej społeczności staje się zieleń, czystość
i ekologia. Przekonać się o tym można zarówno podczas spotkań z mieszkańcami,
jak i analizując korespondencję wpływającą do biura rady. Najbardziej obiektywnym
i wymiernym przykładem zainteresowania mieszkańców tą tematyką jest liczba tak
zwanych „zielonych projektów” zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego
oraz ich udział procentowy pośród projektów wybranych w głosowaniu do realizacji.
Tendencja ta znalazła również swoje odzwierciedlenie w budżecie Dzielnicy IV na
przyszły rok – na działania modernizacyjne ogródków jordanowskich przeznaczyliśmy
700 000 zł. Planujemy również przeprowadzić w przyszłym roku akcję nasadzania
drzew. Miejsca, w których Państwa zdaniem powinny znaleźć się nowe nasadzenia
proszę zgłaszać do biura Rady Dzielnicy. Zostaną one przeanalizowane przez jednostki
miejskie tak, by nasadzenia w krótkim czasie nie stały się przyczyną innych nowych
problemów. Wzrost zainteresowania tematyką zieleni znalazł swoje odzwierciedlenie
również na poziomie miejskim. W celu lepszego utrzymania zieleni została powołana
nowa jednostka miejska: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Jednostka powołana
uchwałą nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
rozpoczęła swoje funkcjonowanie z dniem 1 lipca 2015 r.
Należy tu podk reś l i ć, ż e w r a z
z nową jednostką
pojawiły się krytyczne głosy na
temat jej utworzenia, głównie dotyczące zasadności
tej decyzji oraz
kosztów zatrudnienia. Czy głosy te
były uzasadnione?
W mojej ocenie nie,
ponieważ powstanie nowej jednostW parku Kościuszki fot. JOANNA DOLNA
ki szczególnie w
pierwszym etapie
jej funkcjonowania wcale nie zwiększało znacząco kosztów administracyjnych ponoszonych przez miasto na ten cel. Dzieje się tak, ponieważ zadania te w chwili
obecnej wykonują ci sami pracownicy, którzy wykonywali je wcześniej w Zarządzie
Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Po prostu przeszli wraz z etatami do nowej
jednostki. Dla wielu z Państwa zrodzi się więc zapewne pytanie: w jakim wiec celu
powołano nową jednostkę? Czy ma to jakiś sens? Na pierwszy rzut oka faktycznie
może to budzić wątpliwości, jednak moim zdaniem jest to jak najbardziej zasadne.
Aby lepiej zrozumieć sens tego działania trzeba przypomnieć, iż ZIKiT był i jest jednostką interdyscyplinarną, zajmującą się wieloma tematami. Często zdarza tak, że
pewne sprawy zyskują nagle wyższy priorytet nad innymi. Zdarza się również, że
na jakąś pilną sprawę (czasem w wyniku przetargu, czasem konieczności podjęcia
nieprzewidzianych działań interwencyjnych) zaczynało brakować środków. Biorąc
pod uwagę taki obrót spraw, niejednokrotnie, a zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że regularnie, dochodziło do sytuacji, w której pracownicy mający się zajmować
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zielenią, dostawali inne dodatkowe zadania lub środki początkowo przeznaczone na
zieleń były przesuwane do realizacji innych zadań. Tak więc dla mnie najważniejszym
uzasadnieniem powstania Zarządu Zieleni Miejskiej jest zabezpieczenie potencjału
kadrowego oraz finansowego do realnego realizowania powierzonych zadań. Dzięki
temu może w końcu od 2016 roku środki planowane na utrzymanie zieleni w naszym
mieście zostaną w całości wykorzystane na ten cel.
Poniżej przedstawiamy Państwu kompetencje, jakie zapisano w uchwale RMK dla
nowej jednostki miejskiej oraz telefon kontaktowy dla chcących zgłosić sprawy podlegające nowej jednostce. Trzeba bowiem pamiętać, że aby poprawić stan utrzymania
zieleni w Krakowie, musimy wszyscy bardziej się zaangażować np. poprzez zgłaszanie
problemów do Zarządu Zieleni Miejskiej.

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
siedziba: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
tel. 12 341-85-21, e-mail: sekretariat@zzm.krakow.pl

Najbliższe sesje
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały:
12 października
9 listopada
21 grudnia
(poniedziałki), godz. 18.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3

Zgodnie ze statutem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Przedmiotem działalności ZZM jest
realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań związanych z:
1. Zarządzaniem terenami zieleni stanowiącymi własność, współwłasność lub pozostających we
władaniu Gminy Miejskiej Kraków albo Skarbu Państwa;
2. Pełnieniem funkcji inwestora zadań obejmujących w szczególności budowę, przebudowę, modernizację, rewitalizację, rewaloryzację terenów zieleni;
3. Realizowaniem programów i zadań, w tym inwestycyjnych, zleconych do prowadzenia przez
Gminę Miejską Kraków;
4. Planowaniem oraz bieżącym utrzymaniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów), zieleni niskiej
(trawników, kwietników itp.) oraz utrzymaniem i doposażaniem w ramach bieżącego utrzymania
obiektów małej architektury związanych z zielenią w pasach drogowych;
5. Zarządzaniem nieruchomościami rolnymi będącymi własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa;
6. Utrzymaniem, prowadzeniem i aktualizowaniem inwentaryzacji ewidencji terenów zieleni w oparciu
o miejski system informacji przestrzennej oraz prowadzeniem kart zarządzania obiektami;
7. Zarządzaniem innymi powierzonymi nieruchomościami;
8. Zarządzaniem terenami przeznaczonymi pod budowę nowych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa;
9. Utrzymaniem nieurządzonych terenów zieleni będących własnością, współwłasnością lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa;
10. Podejmowaniem działań interwencyjnych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących utrzymania we właściwym stanie drzew i krzewów
rosnących na nieruchomościach będących własnością, współwłasnością lub pozostających we
władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa;
11. Prowadzeniem i koordynowaniem działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni,
programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Krakowa, zgodnie z wytycznymi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta
Krakowa właściwej w sprawach architektury krajobrazu i polityką Gminy Miejskiej Kraków, dotyczących terenów zieleni oraz innych programów i zadań zleconych do realizacji;
12. Pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na cele związane przedmiotem działalności ZZM
w szczególności związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, w tym na potrzeby rewitalizacji, rewaloryzacji i urządzania nowych terenów zieleni;
13. Podejmowaniem działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowaniem terenów zieleni
i aktywizowaniem społeczności Krakowa w tym zakresie;
14. Zarządzaniem lasami (z wyłączeniem Lasu Wolskiego) stanowiącym własność, współwłasność
lub pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków;
15. Sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu
Państwa na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

BEZPŁATNE
KONSULTACJE
PRAWNE
Zapraszamy do

§

Biura Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały
ul. Białoprądnicka 3
w środy
w godz. 14.00-17.00

7 października
4 listopada
2 grudnia
Porad udzielają prawnicy
z Kancelarii Radcy Prawnego
Agnieszki Rembiesy,
Kraków, ul. Skawińska 22/5

21 października
18 listopada
16 grudnia
Porad udzielają prawnicy
z Kancelarii Adwokackiej
adw. Agaty Jarząbek
Kraków, ul. Fałata 11/31
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
X SESJA
Podczas X sesji rady dzielnicy, która odbyła się 1 lipca, podjęto 19 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty uchwały nr 118/IX/2015 z dnia 1 czerwca w sprawie
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik
Biały na rok 2015 (szczegóły w tekście uchwały nr 125/X/2015).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015 (szczegóły w tekście uchwały
nr 126/X/2015).
• Wstępnie rozdysponowano środki wydzielone do dyspozycji Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (zgodnie z załącznikiem do uchwały
nr 127/X/2015).
• Dokonano korekty podziału środków finansowych na obsługę dzielnic dla
Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r.
• Powołano do składu Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami radnego Dominika Franczaka.
• Utworzono Białoprądnickie Centrum Organizacji Pozarządowych w Dzielnicy IV Prądnik Biały (BCOP), z siedzibą w dwóch pomieszczeniach Centrum
Kultury „Dworek Białoprądnicki” przy ul. Papierniczej 2.
• Przyjęto rezygnację Herminy Bulki z członkostwa w Komisji Kultury i Wydarzeń Kulturalnych.
• Powołano do składu Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji
Społecznych członka Rady Dzielnicy IV – Dominika Franczaka.
II Wnioskowano
• O ujęcie w „Programie budowy chodników w Krakowie w latach 20152019”:
1. Ul. Chełmońskiego – odcinek od nr 72 do ul. Piaskowej,
2. Ul. Na Polach,
3. Ul. Meiera – od istniejącej części chodnika do ul. Felińskiego,
4. Ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do wiaduktu kolejowego,
5. Ul. Stawowej – od szkoły w kierunku, ul. Jasnogórskiej do istniejącego
chodnika,
6. Ul. Zygmuntowskiej – na północ od ul. Jaremy,
7. Ul. Witkowickiej,
8. Ul. Conrada przed ślimakiem a stacją Shell,
9. Ul. Stelmachów.
• Wnioskowano do Zarządu Infrastruktury Sportowej o remont boiska na
terenie Szkoły Podstawowej nr 109, przy ul. Mackiewicza 15.
• Wnioskowano do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu:
1. O montaż 4 dodatkowych słupków na wysokości wjazdu do bloków
Siemaszki 54 i 54a,
2. O usunięcie istniejących słupków za wjazdem do bloków przy ul. Siemaszki 25 i 25a.
3. O postawienie słupków na łuku ulic Maciejkowej i Azaliowej.
• Radni zwrócili się do ZIKiT o przywrócenie linii autobusowej linii 114.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Azory” z następującymi uwagami:
1. Zaznaczenie terenów między blokami jako tereny zielone.
2. Zaznaczenie terenu przy ul. Czerwieńskiego między ZBK a blokiem
nr 10 jako teren zielony.
3. Ujęcie w planie możliwości wykonania parkingu podziemnego przy
ul. Weissa plus możliwość rozbudowy garażu jako parkingu wielopoziomowego nad garażami.
4. Zablokowanie możliwości wykorzystania dachów na tzw. zielone ogrody,
budowa dachów skośnych.
5. Podniesienie liczby miejsc parkingowych dla planowanej zabudowy
wielorodzinnej.
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6. Wyrysowanie w planie przystanku kolei aglomeracyjnej przystanku przy
ul. Opolskiej (koło wiaduktu).
7. W planie zagospodarowania przestrzennego wykorzystanie pomysłów
zapisanych w „Planie działania Azory”.
8. Zaznaczenie dz. 331 przy ul. Pod Fortem jako teren zielony.
9. Utrzymanie terenu U21.
10. Rozważenie umiejscowienia pętli tramwajowo–autobusowej w okolicy
ul. Weissa/Radzikowskiego.
• Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. „Budowa budynku zespołu szkolno–przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu (mała architektura, plac zabaw, droga wewnętrzna,
parking, urządzenia budowlane i budowle: mury oporowe w granicy),
budowa zajazdu z drogi wewnętrznej na teren inwestycji, budowa infrastruktury technicznej oraz przebudowa istniejącego parkingu na osiedlu
Gotyk, w rejonie ul. Ks. Meiera.
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokali socjalnych przy ul. Kluczborskiej
i ul. Pużaka.
• Wniosek mieszkańców do MPWiK o opracowanie dokumentacji technicznej
na wybudowanie linii wodociągowej w ciągu ul. Na Mostkach, a następnie
realizację linii.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Możliwość dzierżawy zatoki postojowej położonej w pasie drogowym drogi
publicznej ulicy Jasnogórskiej. Zdaniem radnych wydzierżawienie zatoki
ograniczy możliwość parkowania przez klientów salonów samochodowych.
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy
ul. Siemaszki, w związku ze zgłoszeniami o zakłócaniu ciszy, awanturami,
nadużywaniem alkoholu przez mieszkańców.
W ramach pytań do służb mundurowych radni: Dariusz Partyka, Anna Dunajska, Krystyna Karabuła, Jakub Kosek, Elżbieta Ryba i Joanna Sadowy zgłosili
prośby o interwencję ze swoich rejonów, m.in. w sprawie wysypisk śmieci
przy ul. Chełmońskiego i Różyckiego, wraków samochodów, niedozwolonego parkowania. Podziękowano również za pomoc i skuteczną interwencję
w większości zgłoszonych wcześniej spraw.

XI SESJA
W czasie XI nadzwyczajnej sesji, 16 lipca, radni podjęli 5 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (szczegóły w tekście uchwały
nr XI/144/2015).
II Wnioskowano
• O wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa w 2016 r. zadań:
1. Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179.
2. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ojcowskiej.
• O rozszerzenie procedowanej koncepcji pod nazwą „Budowa Trasy Wolbromskiej na odcinku Kraków – Zielonki” o fragment pomiędzy ulicą Pachońskiego
a włączaniem nr 1 KPOD 402.42 (wysokość ul. Malinowej).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Starania Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kluzeka 6 o ustawienie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”, usytuowanego przy pasie zieleni
wzdłuż ulicy Kluzeka. W uzasadnieniu napisano, że parkowanie samochodów
po obu stronach ulicy uniemożliwia obecnie przejazd służbom ratunkowym
oraz samochodom dostawczym. Zalecenia ustawienia znaku są wnioskiem
z przeprowadzonej próbnej ewakuacji.
• Starania mieszkańców w sprawie montażu progów zwalniających w ulicach:
– Chełmońskiego (jeden próg między ul. Słotną a ul. Ojcowską)
– Stawowej, na wysokości numeru 136 (jeden próg).
Uchwałę podjęto na wniosek mieszkańców, aby poprawić bezpieczeństwo.

XII SESJA
W czasie XII sesji rady dzielnicy, zwołanej 20 sierpnia, radni podjęli 14 uchwał.
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I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015 (szczegóły w tekście uchwały
nr XII/149/2015).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (szczegóły w tekście uchwały
nr XII/150/2015).
• Wykreślono ze składu Komisji ds. Społecznych radną Katarzynę Gajus-Wyrwicz (na wniosek zainteresowanej).
• Dokonano korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2015-2018 następujących
zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:
2. Ulica Łokietka – montaż oświetlenia na istniejących słupach (jednostka
realizująca: ZIKiT, cel: poprawa warunków życia mieszkańców), 2015
– rozpoczęcie wykonania projektu (1 000 – środki wydzielone do dyspozycji
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały), 2016 – zakończenie wykonania projektu
oraz realizacja inwestycji (35 000 – środki wydzielone do dyspozycji Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały).
12. Ul. Kluczborska – budowa miejsc parkingowych (jednostka realizująca:
ZIKiT, cel: poprawa warunków życia mieszkańców), 2015 – rozpoczęcie
wykonania projektu (0 – środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały), 2016 – zakończenie wykonania projektu oraz realizacja
inwestycji (160 000 – środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały).
Dodano kolejno zadania:
13. Ul. Weissa – projekt i wykonanie miejsc postojowych (jednostka
realizująca: ZIKiT, cel: poprawa warunków życia mieszkańców), 2015 – wykonanie projektu (4 000 – środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy
IV Prądnik Biały), 2016 – realizacja inwestycji (80 000 – środki wydzielone
do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
14. Ul. Krowoderskich Zuchów 19 – projekt i wykonanie lamp
(jednostka realizująca: ZIKiT, cel: poprawa warunków życia mieszkańców), 2015 – wykonanie projektu (4 000 – środki wydzielone
do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały), 2016 – realizacja
inwestycji (60 000 – środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
• Powołano do składu Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
i Walki z Bazgrołami Michała Kończakowskiego-Dziób.
II Wnioskowano
• Do ZIKiT o montaż słupków parkingowych na rogu ulic Zygmuntowskiej
i Radzikowskiego. Nieprawidłowo parkujące samochody poważnie ograniczają
widoczność samochodom wyjeżdżającym z ul. Zygmuntowskiej, wpływając
negatywnie na bezpieczeństwo ruchu.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Lokalizację przystanku komunikacji zbiorowej na ul. Radzikowskiego wzdłuż
chodnika przy posesji nr 60.
• Poparto starania NCC Nieruchomości Sp. z o.o. o wydanie pozytywnej
opinii w zakresie wykonania chodnika wzdłuż ul. Chełmońskiego, pomiędzy
nr 130 a 134-136.
• Poparto starania mieszkańców o wytyczenie strefy zamieszkania dla drogi
wewnętrznej (ul. Paszkowskiego).
• Ponowne zawarcie umów najmu trzech lokali socjalnych położonych przy
ul. Felińskiego.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowo-biurowego z garażem podziemnym oraz
zagospodarowaniem terenu przy ul. Imbramowskiej i Turystycznej”.
Planowana inwestycja zmniejszy występowanie terenów zielonych dla
mieszkańców, spowoduje zacienienie najbliższych bloków, pogorszy
warunki drogowe.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
biurowo-mieszkalnego oraz przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku dawnego młyna Bularnia na budynek biurowo-mieszkalny przy ul. Bursztynowej”. Powodem był fakt, że zarówno mieszkańcy, jak
i opinia publiczna oraz organizacje działające na tym terenie sprzeciwiają się
rozbudowie tego obiektu.

JD

BUDŻET
OBYWATELSKI
P O D S U M O W A N I E
Szanowni Mieszkańcy,
serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie oddane głosy na
projekty zgłoszone w ramach lokalnego (dzielnicowego) Budżetu
Obywatelskiego 2016. Chcę złożyć również podziękowania i gratulacje wszystkim autorom zgłoszonych projektów, zarówno wygranym, jak i przegranym. Cieszy mnie fakt, że model BO staje się
coraz popularniejszy, dzięki czemu Państwo aktywnie włączacie się
w życie lokalnej społeczności, dostrzegając problemy bliskiego dla
nas wszystkich otoczenia.
Przypomnijmy: w pierwszej edycji BO w roku 2014 wygrał
projekt, który jest w trakcie realizacji – „Pakiet angielski i bezpieczeństwo”, tj. inicjatywa „Angielski bezpłatnie 5 razy w tygodniu dla
krakowskich uczniów”, „Bezpieczne przeprowadzanie dzieci przez
jezdnię” oraz „Monitoring dla szkół i przedszkoli w Dzielnicy IV”
– łącznie na kwotę 99 600 zł.
Natomiast tegoroczna druga edycja BO na rok 2016, na którą
Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały przeznaczyła kwotę 400 000 zł (na
18 dzielnic żadna dzielnica nie przeznaczyła większej kwoty), również
cieszyła się dużym Państwa zainteresowaniem. Miło mi poinformować, że zgłoszone zostały łącznie 32 projekty, z czego 24 przeszły
pozytywną weryfikację formalno-prawną i zostały poddane pod głosowanie, w wyniku którego aż 8 będzie realizowanych w roku 2016.
Poniżej przedstawiam ich wykaz.
Realizacja zadań wyłonionych w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
• „Ogródek osiedlowy” – utworzenie w Dzielnicy IV Prądnik Biały
ogrodu dla mieszkańców – 110 000 zł
• Budowa Street Workout Parku – 60 000 zł
• Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla osób starszych Senior 60+) wzdłuż rzek Prądnik
(Białucha) i Bibiczanka na terenie Dzielnicy IV – 33 000 zł
• „Graj w zdrowie” – nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy
ul. Zdrowej – 68 000 zł
• Rewitalizacja drzew przy ulicach, na zieleńcach i w parkach na
Prądniku Białym – 45 000 zł
• „Zabawy bez barier” – huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych
– 63 832 zł
• „Zielony Zakątek” – wspólna rewitalizacja przestrzeni zielonych
poprzez tworzenie ławek i altany (lub innej instalacji zaprojektowanej
przez mieszkańców) z żywej wierzby –13 000 zł
• „Popołudnie z Foggiem” –  potańcówka retro w rytmie przedwojennych szlagierów – 7 800 zł
Dla wyjaśnienia: Rada Dzielnicy IV zrezygnowała z BO w roku
2015 i przeznaczyła całą kwotę na realizację wygranych projektów
w roku 2016. Dzięki temu uniknęliśmy problemów z pośpiesznym
realizowaniem zwycięskich koncepcji oraz z maksymalną liczbą
projektów, która była liczona od sumy kwot przeznaczanych na
BO 2015 i 2016 (w niektórych dzielnicach zwyciężał projekt, który
przewyższał kwotę finansowania na dany rok).
Już dziś zachęcam Państwa do udziału w kolejnej edycji Budżetu
Obywatelskiego. Radni Dzielnicy przeprowadzą w roku 2016 cykl
spotkań informacyjno-konsultacyjnych, zapoznając Państwa z modelem i harmonogramem działań. Najprawdopodobniej odbędą
się one na przełomie lutego i marca 2016 roku. O dokładnych
terminach spotkań będą Państwo informowani na bieżąco.
DARIA SĘKOWSKA-KOSEK
przewodnicząca Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
i Konsultacji Społecznych
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Nic,
tylko
uwieczniać
W plenerze Dworku Białoprądnickiego trwa wystawa fotografii
Jana Ulickiego, wielokrotnego laureata konkursu „Portret Dzielnicy”, twórcy związanego z Białym Prądnikiem.
– Fotografuję od pięciu, sześciu lat. Jedenaście zdjęć, które
można obejrzeć w Dworku, to malutka część tego, co udało mi się
przez te lata zrobić. Dzięki zdjęciu pt. „Serce Prądnika”, które zdobyło
w tym roku główną nagrodę w konkursie „Portret Dzielnicy”, mogłem
zainteresować moją twórczością dyrekcję Dworku i zorganizować
tę wystawę – przyznaje autor. Wystawa nie ma żadnego szyku, jednego głównego tematu. Znajdujemy tutaj i zdjęcia Tatr widzianych
z Krakowa, i wschody słońca, i ujęcia Kościoła Mariackiego.
– Cieszę się z tej wystawy, bo są to zdjęcia, z których osobiście
jestem szczególnie zadowolony. Tematem przewodnim w pewnym
sensie na pewno jest Kraków. Mieszkam w tak pięknym mieście, że
nic, tylko je uwieczniać – mówi Jan Ulicki. Trwanie wystawy plene-

RADA DZIELNICY
W KLUBIE
PODUSZKOWCÓW
W czerwcu w Dworku Białoprądnickim
zawiązał się nowy, elitarny klub, Klub Poduszkowców. – To osoby, które nas lubią,
wspierają, klub prawdziwych przyjaciół Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. A my,
żeby o nas nie zapomnieli, obdarowujemy
ich poduszkami z logo Dworku. Żeby myśleli
o nas dniem i nocą – mówiła Renata Lisowska, dyrektor Dworku przed rozpoczęciem
spektaklu „Drum and fight”, wystawionego 11 września w ramach
obchodów jubileuszu 40-lecia centrum kultury. Do klubu już należą: prezydent Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa Bogusław Kośmider oraz radna miejska i dzielnicowa

Taniec, rytm i walka

rowej jest uzależnione od pogody, która, na co liczy autor, będzie
tej jesieni łaskawa. Być może później zdjęcia będą eksponowane
we wnętrzach Dworku.
Jedną z fotografii Jana Ulickiego zamieszczamy na okładce tego
numeru „Gazety Lokalnej”.

JD

fot. JAN ULICKI, MARIUSZ BEMBENEK

Teodozja Maliszewska. – Podczas tegorocznego lata odbyło się 18 koncertów.
W piątki bawiliście się Państwo na Fest
Graniu, w niedziele – w Muzycznej Altanie.
Wszystkie wydarzenia odbyły się dzięki
finansowemu wsparciu Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały – podkreślała Renata Lisowska. Pakiet poduszek otrzymała więc także Rada Dzielnicy IV, którą reprezentowały
radne Anna Dunajska i Joanna Kowacka-Kraj. Kolejne poduszki trafiły do Jerzego
Marcinko, byłego dyrektora Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu
(w podziękowaniu za przeprowadzenie
remontów infrastruktury wokół Dworku)
i obecnego wiceprezesa Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
a także do Konsula Czarnogóry Marcina Ruty. Konsulat honorowy
tego kraju od dwóch lat ma siedzibę w Dworku Białoprądnickim.

JD

fot. JOANNA DOLNA

Jednym z wydarzeń w ramach jubileuszu 40-lecia Centrum
Kultury Dworek Białoprądnicki był spektakl „Drum and Fight”
w wykonaniu związanej z Dworkiem grupy bębniarzy Wataha The
Slavic Drumers, inspirującej się kulturą Słowian oraz Krakowskiej
Szkoły Sztuk Walki Wushu.
Pomysłodawcą przedstawienia, które wystawiono 11 września,
inaugurując tym samym działalność nowej plenerowej sceny
Dworku, jest Marek „Smok” Rajss, krakowski perkusista i kompozytor. Praca nad spektaklem trwała wiele tygodni, cieszył się on
ogromnym zainteresowaniem publiczności, a efekt pracy artystów
był spektakularny. Dzięki połączeniu rytmicznej muzyki, tańca,
sztuk walki oraz niezwykle efektownych multimediów, osiągnięto
bardzo ciekawą formę, ukazując świat po nuklearnej zagładzie
i walkę odradzającego się dobra ze złem. Widownia była wypełniona do ostatniego miejsca.

JD

fot. JOANNA DOLNA
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W Witkowicach
dziękowano za plony
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Witkowicach – Górce
Narodowej , w niedzielę13 września odbyły się Osiedlowe Dożynki,
których organizatorami byli: Rada Parafialna oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Witkowic pod przewodnictwem Jerzego Stochela.
Za plony ziemi dziękowano podczas uroczystej mszy świętej
w Kościele Parafialnym pw. św. Marii Magdaleny, którą celebrował
proboszcz tutejszej parafii ks. Mieczysław Działek oraz ks. Norbert
Mieczkowski. W czasie mszy został poświęcony wieniec dożynkowy, chleb i owoce ziemi. Potem korowód dożynkowy, prowadzony
przez starostów dożynek Annę Milewską oraz Andrzeja Flagę,
przeszedł do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

nek po ciężkiej pracy. Warto podkreślić, że to także obyczaj
i nieprzemijająca od XVI wieku tradycja, którą warto kultywować
i przekazywać kolejnym pokoleniom.

Uczestnicy korowodu udali się do sali gimnastycznej, gdzie
obejrzeli występy przedszkolaków oraz uczniów klas trzecich
przygotowane przez panie: Halinę Wadowską, Marzannę
Skonieczną i Monikę Koryzmę. Później bawili się, śpiewając
pieśni biesiadne wspólnie z zespołem Prasłowianki. Tradycyjne
przyśpiewki dożynkowe wykonywali mieszkańcy – gospodarze
Witkowic i Górki Narodowej.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Elżbieta Koterba   zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Grzegorz Lipiec – radny
Sejmiku Wojewódzkiego, Ireneusz Raś – poseł na Sejm RP,
radne Miasta Krakowa: dr Teodozja Maliszewska, Marta Patena
oraz radni Dzielnicy IV: Tomasz Regulski, Mariusz Bembenek,
Mieczysław Dzierżak i wielu znamienitych gości.
Po części artystycznej gospodarze wraz z gośćmi pokroili
chleb, który wcześniej został poświęcony podczas dożynkowej
mszy świętej. Następnie odbyła się
wspólna zabawa.
Dożynki to największe w roku
święto rolników
będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu
oraz dziękczynieniem Bogu i Matce
Bożej za szczęśliwe zakończenie
żniw i zebrane
plony. To również
radość i odpoczy-

KINGA GILEWSKA, DOMINIKA MISKA, EWA NIEDOJAD
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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FORT 44
W granicach Dzielnicy IV mamy cenny zabytek architektury
militarnej. Ukryty wśród zieleni Fort 44 Tonie, którym opiekuje
się Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa
Kulturowego Janus to prawdziwa perełka Twierdzy Kraków. Od
kilku lat powstaje tu Muzeum Otwarta Twierdza.
12 i 13 września zabytek można było zwiedzać z przewodnikami, a jednocześnie – pasjonatami fortyfikacji, w ramach
akcji „Wrześniowe spacery” organizowanej przez Małopolski
Instytut Kultury. W ciągu dwóch dni fort odwiedziło ponad pół
tysiąca osób.

Wycieczki do armat

Pierwszy ślad pozycji obronnej w tym miejscu pochodzi z roku
1870. – To okres, kiedy po wojnie prusko-austriackiej zmienia
się całkowicie konfiguracja tak polityczna, jak i technologiczna.
Z powodu zwiększenia donośności artylerii, Austriacy podjęli
decyzję o budowie ostatniego jak się potem okazało, trzeciego
pierścienia fortów. To jest fort, który znajdował się już w odległości 6-7 kilometrów od miasta. Granica rosyjska była stąd
oddalona o ok. 3 kilometry. Jest to więc ostatnia, najbardziej
wysunięta pozycja możliwa do wybudowania – mówi Andrzej
Zaręba z Fundacji Janus, znawca historii i architektury Austro-Węgier, doktorant historii kultury Akademii Ignatianum. Druga
rzecz, na którą zwraca uwagę, to lokalizacja fortu w pobliżu
węzła drogowego z Prus przez Mysłowice, obrona linii kolejowej, a przede wszystkim konieczność osłony najkrótszej drogi
północ-południe. W tych czasach zacieśniały się związki między
Niemcami a Austro-Węgrami.
Na początku była tu ziemna bateria, posiadająca kilkanaście
dział o dalekim zasięgu. W latach 1881-1885 powstał pierwszy
stały fort artyleryjski z dużymi koszarami szyjowymi, które, co
podkreśla Andrzej Zaręba, do dziś imponują wielkością – mają
prawie 250 m długości u podstawy. Między 1902 a 1908 fortyfikacji zostaje nadana forma, jaką znamy dzisiaj. – Fort posiada
trzy charakterystyczne obiekty w postaci punktu obserwacyjnego
z małym punktem oporu dla piechoty i dwoma bateriami oraz
osławionymi reliktami baterii chowanych armat przeciwpiechotnych firmy Škoda z 1902 roku – mówi Andrzej Zaręba. To one
są główną „atrakcją”, dla której do Toń przyjeżdżają wycieczki
pasjonatów. Wyprodukowano je w dziesięciu zaledwie egzemplarzach, jako eksperyment. W Toniach zachowały się cztery
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relikty armat w różnym stanie, co prawda bez luf, które zostały
zniszczone prawdopodobnie w międzywojniu.– Armaty były
bardzo nowoczesne technologicznie, niezwykle skomplikowane,
ale praktycznie stały się przestarzałe już w dniu, kiedy je tu przywieziono. Ale to jest taka cecha ówczesnych czasów, że wszystko
robiło się przestarzałe niebywale szybko – dodaje Zaręba.

Twierdza się sprawdziła

W Twierdzy Przemyśl armaty Škody zostały użyte do obrony
przed szturmami rosyjskimi, w październiku 1914. W forcie Tonie
tak się nie stało, pełnił on jednak funkcje bojowe. Był częścią
systemu wojskowego, który jako jeden z niewielu spełnił swoje
zadanie w stu procentach. – Twierdza Kraków sprawdziła się
w roku 1914, doprowadzając do tego, że Rosjanie nie rozerwali
austriackiego frontu, który już wtedy „chwiał się” w posadach.
Twierdza dokonała siłami artylerii, opartej o fortece, za pomocą
osłony oddziałów, wspierania tych oddziałów logistycznie, także
przy pomocy Fortu Tonie, rzeczy niezwykłej – zatrzymała Rosjan
na granicy Wisły. Następnie zadano im bardzo dotkliwe uderzenie w bitwie pod Limanową i Łapanowem. Dzięki temu w 1914
roku krakowscy radni miejscy nie musieli uczyć się rosyjskiego
– żartuje Andrzej Zaręba.

Powojenne zniszczenia

Fort Tonie praktycznie nie ucierpiał w czasie obu wojen. Do
początku lat 90. XX w., jako obiekt wojskowy był zamknięty
i niedostępny. Zdaniem Fundacji Janus największych zniszczeń
dokonało tu wojsko w latach 60. I 70. – niezliczonych wyburzeń,
przeróbek, odstrzeliwania elementów pancernych. – Uważam,
że była to potworna dewastacja. Oczywiście z punktu widzenia
kubatury, nic złego nie nastąpiło. Prawie wszystkie elementy
murowane zachowały się. Ale np. zniszczono mury kazamatowe,
musieliśmy je pieczołowicie odtwarzać. Nie ma żadnego trwałego elementu metalowego, który nie wymagałby naprawy. Kompletnie zostały zmienione również formy ziemne obiektu – mówi
Andrzej Zaręba. – To nie Niemcy wysadzili wieże obserwacyjne
– stwierdza Janusz Leśniewicz Prezes Fundacji Janus. – W latach 70. rozpoczęto przebudowę fortu na potrzeby magazynu
amunicji. Wtedy zniszczono m.in. nawierzchnie, okna, kamionkowe toalety i kominy. Ich fragmenty udało się odnaleźć m.in.
w szambach, pozostałości leżą zeskładowane na paletach obok
budynków administracyjnych Fundacji Janus – dodaje. W tej
chwili trwa usuwanie betonowych posadzek, wtórnie wylanych
przez wojsko w schronach. Po odkuciu posadzek pokazały się
ślady po legarach. W to miejsce wrócą deski, tak jak to było sto
lat temu. – Okna w koszarach, jedyne tego typu okna w Twierdzy
Kraków, były małe, zabezpieczone pancerzem, który miał prawie
10 cm grubości. Pod koniec lat 60. zostały zezłomowane. Na
szczęście w zeszłym roku udało się znaleźć w Wiedniu plany
takich okiennic, dzięki temu można je odtworzyć – mówi Janusz
Leśniewicz.
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same wady, ziarna piasku, zatarcia, co w epoce budowy fortu.
Opieram się na analizie starego tynku i oczekuję tego samego
efektu – podkreśla prezes fundacji. Na razie nie znalazł dobrej kopii
starego szkła, a szkło z epoki praktycznie nie poddaje się docinaniu.
W lewej baterii udało się zachować oryginalne okna, które zostały
wzmocnione i pozostaną w forcie tak długo, jak będzie to możliwe.

Stuprocentowy zabytek

Tynk z ziarnami piasku

Fundacja Janus zarządza fortem od 2009 roku. Dzierżawi go od
Zarządu Budynku Komunalnych, podobnie jak inne fortyfikacje:
Winnicę, Dłubnię, Krępak, Rajsko i Barycz. Od kilku lat w Toniach
powstaje Muzeum Otwarta Twierdza, którego celem jest pokazanie
fortu z wszelkimi detalami, w historycznej formie. Koszary szyjowe
zostały doprowadzone do stanu, w którym widać, jak wyglądały
za czasów swej świetności, usunięto nawisy ziemne ze stropów,
zrekonstruowano cztery izby kazamatowe. Odkryto bruki, przywrócono kształty fos. – Udało się zatrzymać dewastację wnętrz
fortu, przywrócić urządzenia betonowe do stanu – nazwijmy to
– zerowego, który teraz wymaga konserwacji, a nie rewaloryzacji
– mówi Andrzej Zaręba.
Materiały na temat Twierdzy Przemyśl trafiły do wiedeńskich
archiwów. Do dziś można tam znaleźć książki budowlane, książki
rozkazów, opisy detali architektonicznych, składniki materiałów
budowlanych, co jest kopalnią wiedzy dla kogoś, kto chce
odtwarzać fort. – Dla Krakowa takich materiałów nie ma, bo po
odzyskaniu niepodległości dokumenty trafiły do władz polskich
i były przechowywane w archiwum Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie. Archiwum spłonęło w Powstaniu Warszawskim –
mówi Janusz Leśniewicz.
Na szczęście niektóre firmy, produkujące elementy wyposażenia
fortów wciąż jeszcze istnieją. Na Słowacji działa rodzinny zakład,
który produkował okucia drzwiowe i okienne zastosowane w forcie
Tonie. Dziś zajmuje się produkcją pamiątek metaloplastycznych, ale
posiada dokumentację, narzędzia i wzorniki i jest w stanie wykonać
brakujące elementy metalowe. Prezesowi fundacji zdarzyło się
odrzucić cegły „historyczne”, wykonane przez bardzo renomowaną cegielnię. Dopiero za drugim razem udało się wyprodukować
takie, jak na początku XX wieku. Żeby osiągnąć odpowiedni efekt,
przy tynkowaniu murarze posługiwali się pacami drewnianymi,
a nie współczesnymi – ze styropianu. – Dzięki temu tynk ma te

Jednym z przewodników był Andrzej Zaręba

Skąd taka dbałość o historyczne szczegóły? – Przyjęliśmy, że
fort to stuprocentowy zabytek i tak go taktujemy. Nie braliśmy pod
uwagę, że wprowadzimy tutaj np. funkcję komercyjną. Dla mnie
jest rzeczą niezwykle satysfakcjonującą, że po latach rozmaitych
rozmów, kiedy nasze stanowisko na temat zabytków techniki było
znane i jednoznaczne – trzeba je szanować na równi z innymi
zabytkami i traktować jako dziedzictwo – udało się doprowadzić
obiekt do takiego stanu, w którym zamiast mówić o czymś, możemy to pokazać – podkreśla Andrzej Zaręba.
Kolejne prace zależą oczywiście od środków. Do tej pory wsparcia udzielał Urząd Marszałkowski oraz Społeczny Komitet Odnowy
Zabytków Krakowa. Dotacje sięgały 30-40 proc kwot potrzebnych na rewaloryzację. Obecnie fundacja celowo zrezygnowała
z dotacji SKOZK-u, którego wymagania, zdaniem Janusa lepiej
pasują np. do adaptacji fortyfikacji przy Kopcu Kościuszki czy na
potrzeby Hotelu Zielonki i szuka innych źródeł finansowania prac.
– Jestem przejściowym
opiekunem obiektu, który należy do Skarbu Państwa. Wykonujemy pracę społecznie
użyteczną, żeby zachować
obiekt i wypracować formułę
udostępnienia. Nie da się
zbudować muzeum w ciągu
roku czy dwóch. Przykładem
może być Muzeum Inżynierii
Miejskiej, które pracowało 11 lat, nie wpuszczając
zwiedzających i prowadząc
prace remontowe. Etapami
odtwarzamy stan historyczny
całego obiektu. Prace będą
trwały jeszcze przez lata i ludzie będą oglądali ich efekty.
To jest oczywiście jedna z
formuł udostępniania. Natomiast ostateczną formułę muzeum musimy wypracować. Idziemy
własną drogą, obserwując różne przykłady, z których staramy
się czerpać. Każde udostępnienie przynosi nowe pytania i nowe
odpowiedzi. Zwiedzający mogą pokazać nam, czego oczekują
– mówi Janusz Leśniewicz.
Obecnie fort można zwiedzać okazjonalnie. Nie nadaje się
jeszcze do swobodnego wprowadzenia zwiedzających, jak do
parku, m.in. ze względu na ich bezpieczeństwo. Jest to również
strefa ochrony przyrodniczej. Żyją tu borsuki i wiele gatunków
chronionych ptaków.
– Chciałbym dożyć takiej chwili, kiedy u nas będzie tak jak
w Czechach, Wielkiej Brytanii czy Francji, gdzie na widok kogoś, kto pieczołowicie odnawia jakiś obiekt związany z techniką
wojskową czy cywilną, nie będzie złośliwych komentarzy i pytań
o sens prowadzonych prac. Żyjemy w epoce postindustrialnej.
Moim zdaniem to niesłychanie ważne, żeby istniały możliwości
zobaczenia, dotknięcia prawdziwej kultury industrialnej. Inne forty
zostały skazane na powolną śmierć. Założyliśmy, że będziemy się
starali chronić przed taką śmiercią sześć z naszego punktu widzenia – najcenniejszych obiektów związanych z okresem pierwszej
wojny. Czy nam się to uda? Nie wiem – mówi Andrzej Zaręba.

JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Usuwamy

bazgroły
Na osiedlu Azory odbył się piknik sąsiedzki połączony z zamalowywaniem
bazgrołów szpecących budynki położone
przy ul. Wielkotyrnowskiej 39, ul. Makowskiego 18 i ul. Makowskiego 20. Impreza
odbywała się 29 sierpnia. Przy dźwiękach
muzyki mieszkańcy osiedla, pracownicy lokalnej firmy Mercator
Medical S.A. oraz radni dzielnicy, Anna Dunajska – przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki
z Bazgrołami Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Daria Sękowska-Kosek – członkini komisji oraz przewodniczący Rady Dzielnicy IV
– Jakub Kosek, zamalowywali wulgarne napisy i rysunki.
Na zamalowujących bohomazy wolontariuszy czekał ufundowany przez Radę Dzielnicy IV Prądnik Biały poczęstunek:
kiełbaski z grilla i woda mineralna. Najaktywniejsi uczestnicy pikniku sąsiedzkiego otrzymali Certyfikaty Honorowego Pogromcy
Bazgrołów oraz pamiątkowe koszulki. Był to kolejny już piknik
sąsiedzki prowadzony w ramach współpracy z Pogromcami
Bazgrołów.

Dewastacja przestrzeni publicznej przez wandali ze sprejami
to bardzo szkodliwe zjawisko społeczne. Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały przyłączyła się zatem do walki o czyste elewacje i w tym celu zawiązała koalicję z Pogromcami Bazgrołów.
Specjalna komisja została powołana w tym roku, a jej pracom
przewodniczy radna Anna Dunajska. Członkami komisji są radni:
Daria Sękowska-Kosek, Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Dominik Fran-

czak, Mariusz Bembenek i Michał Kończakowski-Dziób. Komisja
współpracuje ze Strażą Miejską, Policją, spółdzielniami mieszkaniowymi na terenie dzielnicy, szkołami, mieszkańcami. Celem
tej współpracy jest ograniczenie zjawiska niszczenia przestrzeni
publicznej bohomazami, zainteresowanie mieszkańców Dzielnicy
IV problemem wandalizmu miejskiego, wywołanie swoistej mody
na dbanie o najbliższą okolicę, blok, ulicę. Komisja zaprasza
wszystkich mieszkańców do współpracy w tej sprawie.
Kim są Pogromcy Bazgrołów? Koalicją ludzi dobrej woli: sąsiadów, artystów, a także urzędników i pracowników instytucji
miejskich. Pogromcy Bazgrołów współpracują ze szkołami, spółdzielniami mieszkaniowymi, krakowskimi dzielnicami, zarządcami budynków, artystami, wolontariuszami, wszystkimi, którym na
sercu leży estetyczny wygląd Krakowa. Radna Anna Dunajska
jest współorganizatorem miejskiej akcji Pogromcy Bazgrołów.
Elementami akcji Pogromców Bazgrołów są przede wszystkim
pikniki sąsiedzkie przy udziale mieszkańców Krakowa, podczas
których zamalowywane są bazgroły oraz zbiórki farb pozostałych
po remontach, które służą bieżącemu usuwaniu bazgrołów.
Efekty współpracy Rady Dzielnicy IV z Pogromcami Bazgrołów to:
• piknik sąsiedzki, podczas którego powstał mural na przychodni
zdrowia przy ul. Pachońskiego 12,
• akcja zamalowywania bazgrołów i wykonania murali przy
ul. Mackiewicza 23, przy udziale radnych Dzielnicy IV Prądnik
Biały i Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód,
• akcja malowania muralu z uczniami Szkoły Podstawowej
nr 113,
• wspólne zamalowanie bazgrołów na budynkach przy ul. Jaremy 14, 14a i 14b,
• wspólne zamalowanie bazgrołów na budynku przy ul. Stachiewicza 19,
• wspólne zamalowanie bazgrołów na budynkach przy ul. Wielkotyrnowskiej 39 i Makowskiego 18 i 20.
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Aleja głogowa
na krakowskich Azorach

Komisja ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
i Walki z Bazgrołami dodatkowo informuje, że poprzez aplikację
www.bazgroly.krakow.pl, prowadzoną przez Straż Miejską można
anonimowo zgłosić akt dewastacji elewacji budynku nie tylko na
terenie naszej dzielnicy, ale także całego miasta.
Zapraszamy również wszystkich mieszkańców Dzielnicy IV do
udziału w miejskim plebiscycie „Front Malina”, w ramach którego
każdy mieszkaniec może zgłosić i zagłosować na swoim zdaniem
najbrzydszą i najbardziej pobazgraną elewację w mieście. Zwycięzca plebiscytu, w przypadku nieusunięcia bazgrołów otrzyma
od Pogromców Bazgrołów „antynagrodę” w postaci kilograma
cytryn, natomiast ten, który niezwłocznie usunie bazgroły, otrzyma
tytuł Honorowego Pogromcy Bazgrołów.

Na osiedlu Azory zakończył się trwający od października
ubiegłego roku projekt „Aleja głogowa”, realizowany przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, panie Ewę Zalewską i Katarzynę Kiwałę oraz klub dziecięcy Momi Klub, z udziałem dzieci
z Przedszkola „Kraina Uśmiechu” i Szkoły Podstawowej nr 119.
W przedszkolu i szkole prowadzone były zajęcia edukacyjne pt.
„Babcia Ewa uczy nas jak kochać zwierzęta, drzewa i las”, z cyklem zajęć ukazujących, jak rodzi się książka oraz nawiązywaniem
więzi międzypokoleniowej dziecko – senior. Zajęcia przyrodnicze
prowadzone były również w Muzeum Przyrodniczym.
Dzieci uczestniczyły w konkursie rysunkowym, a ich prace
zilustrowały książkę pt. „Leśne wybory” autorstwa Ewy Zalewskiej. Do konkursu przystąpiło stu uczniów. W Zespole Szkół
Poligraficznych odbyły się warsztaty z grafikiem komputerowym,
podczas których dzieci oglądały swoje prace w komputerze,
grafik dokonywał przekształcenia rysunków i tekstu, objaśniając
znaczenie szaty graficznej książki. Książka została przetłumaczona na język angielski i w maju 2015 r. w wersji dwujęzycznej
ukazała się drukiem.

ANNA DUNAJSKA
przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami

fot. POGROMCY BAZGROŁÓW

O kolejnej akcji zamalowywania bazgrołów w Dzielnicy IV,
w Szkole Podstawowej nr 58, przy ul. Pigonia 2 napiszemy w następnym numerze „Gazety Lokalnej”.
• Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały i Pogromcy Bazgrołów zachęcają mieszkańców Krakowa do zgłaszania aktów wandalizmu miejskiego Straży Miejskiej
Miasta Krakowa (tel. 986) i Policji (tel. 997). Każdy może zostać Pogromcą
Bazgrołów.
• W związku z działalnością społeczną założyciel Pogromców Bazgrołów,
pan Waldemar Domański został mianowany Przewodniczącym Zespołu
Zadaniowego ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie, w którego skład
weszły najważniejsze instytucje w mieście. Członkinią Zespołu jest też radna
dzielnicy Anna Dunajska.
• W ramach Budżetu Obywatelskiego pt. Pogromcy Bazgrołów 2014/2015
miasto przeznaczyło kwotę 400 000 zł na usuwanie bazgrołów z elewacji
budynków komunalnych, w szczególności szkół, przedszkoli, przychodni
zdrowia oraz bibliotek publicznych, a także na kampanię społeczną.
• W trakcie pikników sąsiedzkich Pogromcy Bazgrołów zapraszają mieszkańców zaatakowanych sprejami budynków do zamalowania wulgaryzmów,
mowy nienawiści i innych znaków graficznych. Tym wydarzeniom towarzyszy
muzyka i poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla.
• Farby pozostające mieszkańcom po niedawnym remoncie, zwykle trafiają
do garażu lub piwnicy. Tam po kilku miesiącach „leżakowania” często nie
nadają się do użycia. Dlatego namawiamy krakowian, aby wykorzystać farby,
nim skończą się daty ich przydatności. W przyszłości zgromadzoną farbę
Pogromcy Bazgrołów chcą przeznaczyć na doraźną pomoc mieszkańcom
budynków, których elewacje zaatakowali wandale.
Więcej informacji na temat akcji Pogromców Bazgrołów i zrealizowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej: www.pogromcybazgrolow.com,
adres e-mail: pogromcybazgrolow@gmail.com. Pogromcy Bazgrołów są także
dostępni na Facebooku.

Jesienią w parku azorskim podczas pikniku zorganizowanego
przez Radę Dzielnicy IV, dzieci z rodzicami oraz seniorami z Klubu
Seniora Azory pod nadzorem Towarzystwa na Rzecz Ochrony
Przyrody posadziły 30 drzewek głogu. Smutna dotychczas aleja
przyjęła nazwę alei głogowej.
Wiosną, na terenie Przedszkola „Kraina Uśmiechu” odbyły
się warsztaty ekologiczne, na które zaproszeni zostali leśnicy
z Nadleśnictwa Krzeszowice. Były przeznaczone dla dwóch grup
szkolno-przedszkolnych i połączone z piknikiem oraz rozdaniem
wydrukowanych w ramach programu książek. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Rady
Dzielnicy IV i Klubu Seniora Azory. Dzieci wystawiły dla gości dwa
spektakle teatralne o tematyce przyrodniczej.
Celem projektu było nauczenie i utrwalenie pracy zespołowej
mieszkańców osiedla Azory, stworzenie trwałego i przyjaznego
miejsca łączącego pokolenia, a także czynne zaangażowanie
w życie osiedla. Chodziło też o kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez rozbudzenie wyobraźni twórczej dzieci.
Projekt został zrealizowany w ramach Konkursu na dofinansowanie miniprojektów społecznych w ramach Programu Aktywna
Społeczność w Krakowie dzięki wsparciu finansowemu Fundacji
British Council (5 000 zł).

MARIUSZ WASZKIEWICZ
prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Bronowicki jubileusz
20 LAT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW BRONOWIC WIELKICH
Stowarzyszenie Miłośników Bronowic Wielkich powstało dwadzieścia lat temu w nietypowych okolicznościach. Jako radna
z tego rejonu Krakowa interesowałam się planami rozbudowy
Bronowic Wielkich i okazało się, że są chętni do zabudowy Placu
Omłotowego, a przetarg na jego sprzedaż tuż, tuż.
Zebraliśmy grupę znaczących ludzi z Bronowic i po rozmowie
z prezydentem Krakowa Józefem Lassotą wywnioskowaliśmy, że
jedynie zarejestrowanie Stowarzyszenia upoważni nas do starań
o dzierżawę tego placu na rzecz społeczności bronowickiej.
W czerwcu 1995 roku zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Stowarzyszenie Miłośników Bronowic Wielkich. Celem jego
działalności było m.in. zintegrowanie społeczności lokalnej, poprawa warunków życia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
środowiska oraz pomoc w wychowaniu młodzieży przez pracę,
zabawę i sport we współpracy ze Szkołą Podstawową, Klubem
Sportowym Bronowicki i parafią. Priorytetem było wstrzymanie
sprzedaży Placu Omłotowego. Aby uchronić ten jedyny zielony
teren przed zabudową, by mógł nadal służyć wszystkim mieszkańcom, trzeba było wielu starań.
Dzięki działaniom grupy ludzi zrzeszonych w stowarzyszeniu
Gmina Miejska Kraków poparła dwuletnie starania i przekazała
nam plac wraz z budynkiem gospodarczym w użytkowanie na
10 lat.  Następnie dzięki staraniom ówczesnej prezes stowarzyszenia Marii Filipowskiej dzierżawa została przedłużona na czas
nieokreślony. Udało się wstrzymać sprzedaż placu!
W grupie ludzi bardzo zaangażowanych w początkowe prace
byli m.in. Małgorzata Szymczyk, Zofia Jaworska, Michalina Kula,
Janina Baczyńska, Marianna Ziarko, ojciec Jacek Koman, dr Józef
Jarosz, Józefa Pietrzyk, Zbigniew Ziarko, Józef Gałązka, Grażyna
Palka, Regina Kotarba, Maria Filipowska, Łukasz Cepuch, Urszula
Patena, śp. Jacek Łabuda i Józef Adamski.
Bardzo dużą pomoc w pierwszych działaniach okazał nam
ówczesny proboszcz naszej parafii ojciec Jacek Koman. Udostępnił młodzieży salkę w podziemiu kościoła na próby jasełek,
wypożyczał nagłośnienie na festyny, po prostu był jednym z nas,
za co do dzisiaj jesteśmy mu bardzo wdzięczni.
Wiele wysiłku i czasu zajęły nam prace remontowe na terenie
placu. Wykonaliśmy przy udziale Rady Dzielnicy IV ogrodzenie,
wyremontowaliśmy szopę, w której wcześniej młócono zboże
(stąd nazwa Plac Omłotowy), doprowadziliśmy prąd. Gmina
wspólnie z Dzielnicą IV wspierały nas finansowo i merytorycznie.
Kolejno zostało wykonane boisko do koszykówki i mini boisko
do piłki nożnej, wybudowana została estrada, na której co roku
odbywają się festyny. Ludzie w stowarzyszeniu pokazali, jak wiele
można osiągnąć, pracując wspólnie.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej,
a wszystko jest dziełem bezinteresownych starań i trudu tych,
którzy chcą zmienić coś na lepsze w swoim otoczeniu. Nie ma
dochodów, a jedynym jego majątkiem są ludzie i ich ręce do pracy.
Należy też przypomnieć, że w pierwszej kadencji nawiązaliśmy
ścisłą współpracę z Klubem Sportowym Bronowicki, którego
prezesem był Marian Ćwiertniak. Jako radna załatwiłam dofinansowanie z Gminy Kraków na remont bardzo zniszczonego budynku
klubu. Wspólnie z Marianem Ćwiertniakiem, Cześkiem Bartosikiem, Małgosią Szymczyk dopilnowywaliśmy prac remontowych.
W zamian za pomoc stowarzyszenia w remoncie podpisaliśmy
z klubem sportowym umowę na 10 lat bezpłatnego użyczenia
dużej sali. Mieliśmy na 10 lat swoje lokum.
W klubie, którego salę nazwaliśmy „Bronowicką Chatą” organizowaliśmy jasełka, wieczory kolęd, potańcówki dla młodzieży,
przez pewien czas odbywały się zajęcia fitness dla pań.
Organizowaliśmy tutaj liczne spotkania okolicznościowe. Niektórzy może jeszcze pamiętają przepięknie zorganizowany Dzień
Seniora, w czasie którego wspomnieniom nie było końca. Ludzie
przynieśli dawniej używany sprzęt domowy, maślnice, żarna, kołowrotki, stroje bronowickie, chusty, gorsety, korale, zapaski a także
slajdy ze zdjęciami Placu Omłotowego, na którym widoczne były
jeszcze niezasypane stawy.
Na naszych spotkaniach często gościli zapraszani przedstawiciele magistratu, dyrektorzy różnych wydziałów Urzędu Miasta
Krakowa, radni miejscy i dzielnicowi.
Z naszymi gośćmi dyskutowaliśmy o potrzebach i sprawach
do załatwienia dla Bronowic. Była to okazja do tego, aby przybliżyć problemy związane z osiedlem, a także udowodnić, że warto
pomagać tym, którzy sami chcą sobie pomóc.
Jednym z najważniejszych problemów była sprawa budowy
wodociągu i kanalizacji w Bronowicach Wielkich. Sprawa ta
od wielu lat nie była możliwa do załatwienia. Tłumaczono nam
w magistracie, że Bronowice Wielkie to najbardziej depresyjny
teren w Krakowie i nasz plan jest raczej niemożliwy do zre-
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alizowania. Bronowice były terenem pozbawionym miejskiej
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a gospodarstwa domowe
posiadały studnie z wodą niezdatną do spożycia, nawet po
przegotowaniu. Ścieki odprowadzane były do przydomowych
szamb, najczęściej nieszczelnych, skutecznie zanieczyszczających środowisko.
Wobec niewielkich możliwości inwestycyjnych miasta, Bronowice do zmiany sytuacji miały przed sobą perspektywę dziesiątek
lat. W ramach programu inwestycyjnego noszącego nazwę Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (lokalne inwestycje realizowane
przy współudziale gminy) w Bronowicach zawiązał się komitet, do
którego przystąpiła zdecydowana większość mieszkańców. Tak
więc społeczność lokalna zjednoczyła się, mając na względzie
wspólny cel. Za własne pieniądze komitet zlecił wykonanie projektu budowy kanalizacji i wodociągów dla Bronowic. Wówczas
była to karta przetargowa do rozmów z Gminą Kraków. I udało się.
Dużą pomoc w realizacji tej sprawy okazał nam były wiceprezydent
Krzysztof Adamczyk oraz ówcześni radni miasta Andrzej Ciepiela
i Barbara Mirek-Mikuła.
Pamiętamy festyn bronowicki, na którym prezydent wręczył
nam prawomocną decyzję dotyczącą budowy kanalizacji i wodociągu dla Bronowic Wielkich. Być może niektórzy powiedzą,
że prace trwają zbyt długo. Obecnie zakończono je na ul. Sosnowieckiej i częściowo ul. Okrężnej. Wiele spaw nie zależy od
komitetu bronowickiego, a budowa w dalszym ciągu prowadzona
jest etapami.
W ciągu 20 lat działalności stowarzyszenie zorganizowało wiele pięknych pikników i festynów.
Mogliśmy zawsze liczyć na pomoc szkoły i Klubu
Sportowego Bronowicki. Młodzież ze szkoły i
dzieci z przedszkola przygotowywały specjalne
programy artystyczne. Szczególnie wzruszające
były maluszki, które wczuwały się w role jak
prawdziwi aktorzy. Chłopcy z klubu sportowego
przed festynem mają rozgrywki sportowe. Panie
ze stowarzyszenia pieką ciasta, przygotowują
poczęstunek, to wszystko daje nam satysfakcję.
Wyjątkowo uroczysty charakter miał festyn
w 2010 r. Prezydent Miasta Krakowa Jacek
Majchrowski wręczył odznaczenia „Honoris Gratia” za społeczną
działalność na rzecz środowiska lokalnego. To wyjątkowe wyróżnienie za całokształt pracy otrzymali: Zofia Jaworska, Małgorzata
Szymczyk, Maria Filipowska, Marianna Ziarko, Tadeusz Zdziarski,
Urszula Patena, Regina Kotarba, Grażyna Palka, Roman Dziedzic
i Kazimierz Trzaska.
Na festynie obecny był także Wojewoda Małopolski Stanisław
Kracik, który wraz z ówczesną wiceprzewodniczącą Rady Miasta
Krakowa Martą Pateną wręczył wyróżnienia za wkład pracy na
rzecz społeczności lokalnej. Otrzymali je: Michalina Kula, Ewa
Chudzik, Józefa Pietrzyk, o. Jacek Koman, Józef Jarosz, Józef
Stachnik, Zbigniew Ziarko, Łukasz Cepuch, Robert Konik i Marian
Ćwiertniak.
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W Bronowicach na różnych okolicznościowych spotkaniach
naszymi gośćmi byli wszyscy urzędujący prezydenci Miasta
Krakowa, radni Miasta i Dzielnicy IV. Zawsze mogliśmy liczyć na
pomoc w trudnych sprawach m.in. Teodozji Maliszewskiej i Marty
Pateny. Bardzo Wam dziękujemy.
Wspominając minione 20 lat nie sposób szczególnie wyróżnić
zaangażowania Małgorzaty Szymczyk. Wszystkie najtrudniejsze
sprawy w początkowym okresie przez pierwsze 10 lat rozwiązywałyśmy wspólnie z Małgosią, która wspierała nas także w Radzie
Dzielnicy IV podczas swojej kadencji.
Mamy obecnie bardzo aktywnego radnego
Tomka Regulskiego, który jest także prezesem
stowarzyszenia. Pilnuje naszych bronowickich
spraw w Radzie Dzielnicy IV, a także inspiruje
naszą działalność. W bieżącym roku ma być
postawione ogrodzenie na placu zabaw na
ul. Nawojowskiej, a także wykonane nowe ogrodzenie Placu Omłotowego.
Wiele z zamierzeń stowarzyszenia jest realizowanych. Mamy swoją małą ojczyznę i nie
narzekamy. Staramy się wspólnie coś robić. Aby
odnieść sukces, potrzebny jest upór, ogromna
motywacja, czasem poświęcenie, zużycie sił
i umiejętność podejmowania ryzyka, trwające często lata.
Bardzo dużo zmieniło się w minionym czasie, a my staliśmy
się także starsi, ostrożniejsi… Serce jednak pozostało to samo.
Dobrze, że są ludzie, którym zależy, by pomagać sobie wzajemnie,
aby żyło się nam lepiej i wygodniej, żeby serdeczność i uśmiech
były codziennością.
Mamy przesłanie dla młodych – nie czekajcie – bieżcie sprawy
w swoje ręce, praca społeczna nie hańbi lecz dodaje sił, stwarza
także barierę przed agresją bezimienności, jaką niesie aglomeracja wielkiego miasta, gdzie sąsiad często nie zna sąsiada, a byt
jednostki staje się produktem.
Z biegiem lat, niepostrzeżenie miasto „przybliżyło” się na tyle,
by Bronowice stały się jego częścią. Zmieniły się realia życia,
a w konsekwencji charakter osiedla. Nastąpiły zmiany ułatwiające życie. Jednak ciągle jest to miejsce peryferyjne, skazane
na braki finansowe, ale także miejsce dające szanse, by uczynić
życie lepszym.
Można wymienić jeszcze wiele spraw czekających na realizację
i wiele inicjatyw, które zainspirowaliśmy. Cieszymy się z tego, co
udało się nam osiągnąć, czekamy na młodzież, która przejmie tę
piękną inicjatywę.
Nie wiem czy nie pominęłam kogoś, czy należycie uhonorowałam wszystkich pracujących na rzecz SMBW, czy oczekiwania
wszystkich zostały spełnione. Pewnie nie, dużo jeszcze można
zrobić dla siebie i innych. Dołączcie do nas, zapraszamy.
Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy nam sprzyjają.

ZOFIA JAWORSKA
prezes honorowy stowarzyszenia
fot. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW BRONOWIC WIELKICH
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Spotkanie przy szachownicy
Na osiedlu Azory powstało miejsce dla miłośników rozgrywek
szachowych i innych gier logicznych. Od lipca mieszkańcy mogą
grać w parku Krowoderskim na dużej, ogólnodostępnej planszy.
Obiekt, który znajduje się na parkowym skwerze przy ul. Makowskiego otwarto 4 lipca podczas pikniku zorganizowanego pod
hasłem „Szachy między nami”.
Pomysłodawczynią imprezy i wybudowania w tym miejscu szachownicy jest mieszkanka Dzielnicy IV, Katarzyna Kiwała. W ubiegłym
roku wzięła udział w konkursie „Aktywna Społeczność w Krakowie”,
zorganizowanym przez British Council i urząd miasta. Jej projekt
rewitalizacji osiedli okazał się najlepszy i otrzymał wsparcie w wysokości 5 tys. zł.
– Założenia konkursowe były takie, żeby wykorzystać zasoby,
które są dostępne. Na Azorach można było grać w szachy m.in.
w Punkcie Aktywności Lokalnej przy ul. Modrzejewskiej oraz w Klubie
Seniora. Natomiast już w ramach projektu przez pół roku odbywały
się warsztaty gry w szachy dla dzieci ze Świetlicy „Chatka Puchatka”
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w Szkole Podstawowej nr 113 przy
ul. Stachiewicza. Ale nie chodzi tu tylko o szachy – szachownica
będzie przeznaczona także do innych gier logicznych – wyjaśniała
Katarzyna Kiwała. Będzie można przynieść swoje pionki albo wypożyczyć je z pobliskiej biblioteki. Pierwsi gracze pojawili się tuż po
uroczystym przecięciu wstęgi wokół szachownicy.

Katarzyna Kiwała

wojów z bractwa rycerskiego
Wytęga. Był też poczęstunek
– kiełbasa z grilla i zdrowe dania przygotowane przez firmę
cateringową Gama Smaków
z produktów dostarczonych
przez Bank Żywności. Podczas pikniku zaprezentowali
się również motocykliści
ze Stowarzyszenia Grupa
Południe.
– Marzy mi się, aby piknik
był tu organizowany co roku,
na rozpoczęcie wakacji – mówiła Katarzyna Kiwała. Impreza cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców dzielnicy, być może
rzeczywiście stanie się tradycją. Związaną nie tylko z grą
w szachy.
JD
fot. JOANNA DOLNA

Rodzinny piknik parafialny
W piękne niedzielne popołudnie 14 czerwca, po raz trzeci
w parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela Człowieka – Redemptor Hominis przy ul. Stelmachów odbył się Parafialny Piknik Rodzinny.
Rozpoczął się konkursem wiedzy o Janie Pawle II i Krakowie,
następnie Zespół Galicja z Lidią Jazgar bawił nas pięknymi
pieśniami. W programie znalazł się też pokaz rock’n’rolla akrobatycznego, a po nim występy młodych talentów. Dla najmłodszych był kącik plastyczny, mydlane bańki, malowanie twarzy,
orgiami, konkursy zręcznościowe, balonowe kreacje i wiele
innych atrakcji. Dla nieco starszych przygotowano masaż leczniczy i relaksacyjny, porady kosmetyczne i zdrowotne, porady
dla rodziców. Podczas pikniku kusiły i przyciągały wspaniałe
przysmaki, m.in. kawa i słodkie ciasta, kiełbaski z grilla, a także
żywność ekologiczna. Uczestnikom konkursów i zabaw rozdano
wiele wspaniałych nagród.

Piknik zorganizowano przy współpracy Punktu Aktywności Lokalnej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzięki środkom
z projektu British Council oraz wsparciu sponsorów. Atrakcji nie brakowało. MOPS, Sklep Animatora, Momi Klub oraz „Chatka Puchatka”
przygotowali dla najmłodszych m.in. malowanie twarzy, konkursy,
puszczanie baniek mydlanych oraz naukę zumby.
– Mamy dwie placówki wsparcia dziennego – Akademię Młodzieży przy ul. Radzikowskiego i Chatkę Puchatka w SP 113. Dzieci
i młodzież przychodzą tu popołudniami, żeby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, ale przede wszystkim pomagamy
im w nauce. W wakacje spotykamy się przed południem. Ciągle
się rozwijamy, uczestniczymy w różnego rodzaju projektach m.in.
szachowym, współpracujemy z lokalną społecznością, aby wzbogacić naszą ofertę – mówiła Ewa Stec, kierownik „Chatki Puchatka”,
zachęcając do udziału w zajęciach.
Edukacyjne stoiska przygotowały Straż Pożarna, Straż Miejska
oraz Policja, a także Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Armii
Krajowej, Centrum Języków Słowiańskich Slavia oraz Aero Team
z Akademii Górniczo-Hutniczej. Mieszkańcy dzielnicy mieli również
możliwość wypowiedzenia się w ankiecie na temat inicjatywy rewitalizacji Azorów. Członkowie Klubu Seniora na Azorach zaprezentowali
wystawę rękodzieła. Poza rozgrywkami na nowo otwartej szachownicy w parku Krowoderskim można było potrenować nordic walking
albo postrzelać z łuku razem z rekonstruktorami średniowiecznych

W organizacji tegorocznego pikniku wzięło udział ponad 80
osób, a przygotowania trwały kilka tygodni. Dzięki zaangażowaniu parafian i niezastąpionego księdza proboszcza, impreza
nasza z roku na rok jest coraz większa, ciekawsza i „smakowitsza”. Mieszkańcy dzielnicy i goście – jak zwykle – bardzo licznie
przybyli, pogoda tego popołudnia była wspaniała, więc uczestnicy korzystali do woli z piknikowych atrakcji. Datki zbierane
do puszek zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów pikniku
i pracę duszpasterską z dziećmi i młodzieżą naszej parafii.

MARIA SMOLEŃ
fot. ORGANIZATORZY
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Jak zwalczyć

Nasze miasto podejmuje działania na rzecz poprawy tej
sytuacji, oferuje system dopłat do wymiany pieców węglowych
na bardziej ekologiczne. Jednak oprócz promocji zdrowego
stylu ogrzewania należy po prostu zabrać się do konkretnych

SMOG?

działań. Ciekawa sytuacja jest np. w Nowej Hucie, gdzie jest
względnie czyste powietrze. Wynika to z tego, że produkcja
przemysłowa obecnie nie jest tak dokuczliwa dla środowiska,
nie ma kamienic wielorodzinnych, domy jednorodzinne nie są
aż tak liczne, a większość bloków jest podłączona do miejskiej

Mieszkam na Żabińcu. Za parę tygodni podobnie jak inni
mieszkańcy tego osiedla, Prądnika Białego i całego Krakowa
zacznę oddychać powietrzem coraz gorszej jakości. Tak jak
i Państwa będzie mnie ono drapało w gardło, męczyło, łzawiło oczy i niszczyło zdrowie. W naszym rejonie miasta jest to
efekt nie tylko pieców węglowych, ale i zakorkowanych ulic
prowadzących do centrum. Potrzebne są aktywne działania,
aby ten stan zmienić.
Bardzo doskwiera nam niewydolność transportu publicznego,
a zwłaszcza brak tramwajów. Owszem, jeżdżą do nas autobusy,
ale pojazdy szynowe przemierzają miasto szybciej i nie produkują spalin. Niestety, tramwajów u nas nie mamy. Prezydent Jacek
Majchrowski skupił się na południu miasta – wybudowano linie
na Ruczaj czy do Płaszowa, co dało dobrą komunikację wielu
miejscom, które do tej pory jej nie miały. Natomiast osiedla
Żabiniec, Azory, Górka Narodowa, os. Gotyk, Olsza II, Prądnik
Czerwony muszą korzystać z transportu samochodowego, który
porusza się w korkach i produkuje swoją część smogu. Cieszę
się, że radni miasta Krakowa wybrani na terenie Prądnika Białego i radni Dzielnicy IV starają się, aby tramwaje pojawiły się
i w naszej dzielnicy. To jednak nie wystarczy.
Byłem jednym z pierwszych radnych Sejmiku Województwa
Małopolskiego, którzy zajęli się tematem walki z zanieczyszczeniem powietrza. Pamiętam, jak kiedyś przyszli do mnie
przedstawiciele Krakowskiego Alarmu Smogowego. Usiedliśmy
do rozmów i jak to mawiał trener Henryk Kasperczak „zareagowałem pozytywnie”: zacząłem namawiać koleżanki radne
i kolegów radnych, abyśmy wspólnie zajęli się sprawą. Efektem
tych rozmów i mojej działalności było uchwalenie przez Sejmik
zakazu palenia węglem w Krakowie od 2018 roku.
Obecnie potrzebna jest jednak kontynuacja tych prac, aby
uchwały Sejmiku, praca samorządowców w Krakowie i działania
społeczników nie poszły na marne. Tym tematem powinien zająć się bardziej aktywnie przyszły Sejm, powołując parlamentarny zespół ds. ochrony powietrza. Problem smogu w powietrzu
i trucizn, którymi oddychają mieszkańcy sporej części Polski,
to nie tylko problem Krakowa, ale i innych miast. Nawet tych
mniejszych, bez wielkiego przemysłu, czy zatłoczonych dróg.
Często wystarczy, że są położone w dolinie, mieszkańcy palą
węglem i przez parę dni nie wieje…
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sieci ciepłowniczej. Na pewno warto zwrócić więc uwagę na
propozycję radnego miejskiego Dominika Jaśkowca, który
proponuje właśnie dofinansowanie rozwoju MPEC. Niewątpliwie, ważną rolę powinny odgrywać kontrole, aby nie palono
śmieciami. Ważny jest także dobry przykład – likwidacja pieców i kotłowni węglowych w miejskich budynkach. Przynosi
to zresztą konkretne efekty – sama tylko termomodernizacja
Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada pozwoli
wygasić kilkanaście pieców węglowych, które ogrzewały ten
budynek. Ale i tak chyba najważniejsze jest to, co zrobi prezydent Andrzej Duda z ustawą antysmogową, która do niego
wpłynęła. Mam szczerą nadzieję, że jako mieszkaniec i były
radny Krakowa ją podpisze, aby weszła w życie.
Jest ona bardzo ważna, bo pozwoli władzom gmin, a nie
tylko tym wojewódzkim na wprowadzanie regulacji dotyczących
standardów emisji zanieczyszczeń z kotłów i da samorządowcom możliwość określenia, jakim paliwem można palić w danej
gminie. Odda decyzyjność możliwie blisko obywateli.
Sytuację w północnych dzielnicach Krakowa zapewne trochę poprawi budowa wschodniej obwodnicy miasta, która już
się rozpoczęła. Niestety, nadal brakuje decyzji i konkretnych
działań w sprawie szczególnie ważnej dla obu Prądników budowy obwodnicy północnej. Sejmik nie ma takich możliwości
finansowych, aby podjąć się budowy tej trasy. Potrzebne są
decyzje płynące z Warszawy.
GRZEGORZ LIPIEC
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
mieszkaniec os. Żabiniec

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
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Święto seniorów
w Dworku
Jak co roku, w niedzielne popołudnie 27 września
w Dworku Białoprądnickim spotkali się seniorzy z Dzielnicy
IV. Impreza „Dzień Seniora – Pożegnanie lata” tradycyjnie
już była okazją do wspólnej zabawy i integracji najstarszych
mieszkańców Białego Prądnika. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby zrzeszone w klubach seniora oraz korzystające
z oferty Dziennych Domów Pomocy Społecznej. Specjalnie
dla nich w sali teatralnej Dworku wystąpił wystąpił Klub Seniora Azory, którym kieruje Joanna Sadowy, radna Dzielnicy
IV.  Azorscy seniorzy zaprezentowali się w spektaklu kabaretowym „Kobiety na pół żartem / na pół serio” autorstwa Ewy
Zalewskiej, na wesoło komentującym relacje damsko-męskie. W sali kominkowej koncert dla seniorów przygotował
duet: Magdalena Mardeusz i Szymon Wyrembak, którzy
wykonali przeboje polskich oraz zagranicznych artystów.
Przed Dworkiem Białoprądnickim, na stoiskach z rękodziełem Miejskiego Dziennego DPS przy ul. Korczaka 4
i Miejskiego Dziennego DPS nr 5 przy ul. Nad Sudołem 32
można było zakupić ozdoby i maskotki wykonane przez
pensjonariuszy. Dla wszystkich gości Dnia Seniora czekał
poczęstunek i wspólne biesiadowanie. Impreza, która z roku
na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, została
zorganizowania dzięki wsparciu finansowemu Dzielnicy IV
Prądnik Biały.

JD

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Klub MamaTon
Klub MamaTon to inicjatywa społeczna, która zrodziła się wśród kobiet i dla kobiet. Jesteśmy
mamami, które chcą aktywnie żyć, rozwijać się, wykorzystywać swój potencjał, działać dla swoich
dzieci, ale także dla siebie. Bliskie jest nam miejsce, w którym żyjemy na co dzień, dlatego klub
związany jest z dzielnicą, w której mieszkamy. Działamy od maja przy Centrum Kultury Dworek
Białoprądnicki, aktualnie współpracujemy z nowo powstałą Strefą Rodzica.
Organizujemy spotkania z innymi kobietami, by dzielić się doświadczeniem, wzajemnie się
wspierać, szukać inspiracji. MamaTon to przyjazna mamom i dzieciom przestrzeń, gdzie możemy
się spotkać, nawiązać nowe znajomości, spędzić kreatywnie czas lub po prostu się pobawić.
Jesienią planujemy między innymi warsztaty pierwszej pomocy u dzieci, spotkanie na temat
odporności w kontekście żywienia oraz wymiankę przetworów jesiennych.
Wszelkie informacje znaleźć można na naszym profilu FB (MamaTon Klub
Mam). Różnorodna tematyka sprawi, że każda mama znajdzie coś dla siebie.
Jeśli masz pomysł na spotkanie, warsztaty lub chcesz działać z nami
– zapraszamy. Jesteśmy otwarte na ciekawe pomysły i współpracę.
Kontakt: tel. 691 944 720, klub.mamaton@gmail.com

OLGA PŁUCIENNIK
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