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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Kilka słów o tramwaju na Azory
Mamy za sobą spotkania konsultacyjne przedstawiające trzy warianty przebiegu nowej nitki tramwaju. Czuję się zobowiązany przekazać informację, który wariant, a przede
wszystkim dlaczego został wybrany przez naszą Radę Dzielnicy. Rada jednogłośnie zawnioskowała o realizację tramwaju w wariancie A. Wariant ten spotkał się z największym
poparciem podczas spotkań konsultacyjnych oraz w ocenie Rady Dzielnicy IV cieszył się
największym poparciem wśród lokalnej społeczności. Jednocześnie należy zauważyć, iż
wariant ten wydaje się być najlepszy z uwagi na następujące czynniki: czas przejazdu,
ergonomia przejazdu (najmniejsza liczba zakrętów), najmniejsza ingerencja w istniejącą
przestrzeń (osiedla i parki), najmniejsza liczba wycinanych drzew i krzewów, najmniejsza
liczba przecięć jezdni, najmniejszy koszt wykonania, (co daje szanse na przedłużenie
trasy), oferuje najlepsze opcje przesiadkowe oraz w przyszłości daje możliwość skierowania tramwaju do Górki Narodowej. Trasa w wariancie A jest trasą, która funkcjonuje w świadomości
mieszkańców od
30–40 lat. Nie bez
znaczenia jest najłatwiejsze ustawienie
na skrzyżowaniach
priorytetu przejazdu
dla tramwaju właśnie przy realizacji
wariantu A.
Zamieszczam
poniżej również
wnioski, które skierowaliśmy do przygotowanej koncepcji wraz z komentarzem do niektórych
z nich.

Spotkanie konsultacyjne na Azorach

1. Przy budowie tramwaju na Azory należy od razu poprowadzić tramwaj w okolice
Galerii Bronowice, równocześnie poprowadzić odnogę w kierunku ul. Radzikowskiego
z pętlą przy ul. Rydla / Radzikowskiego. W razie braku realizacji obu odnóg tramwaju,
zrealizować choćby jedną z nich.
2. Zmienić zakończenie trasy tramwaju na Azory na pętlę, a w przypadku braku
takiej możliwości przewidzieć zamówienie specjalnego taboru tramwajowego nowej
generacji (cichego i niskopodłogowego) z drzwiami po obu stronach wagonu (tylko
w przypadku niespełnienia wniosku 1).
3. Budowa parkingu podziemnego dla mieszkańców osiedla Azory pod skrzyżowaniem ul. Weissa oraz Różyckiego.
4. Zaprojektowanie przynajmniej czterech poziomów parkingu w systemie P&R.
W razie braku możliwości zbudowania parkingu podziemnego dla mieszkańców parking P&R powinien zostać wykonany od razu, jako czteropoziomowy i powinien być
ogólnodostępny.
5. Utrzymanie dwóch pasów wyjazdowych na ul. Weissa w kierunku do ul. Opolskiej
/ Conrada.
6. Zaprojektowanie i wykonanie wind zjazdowych z wiaduktu na ul. Weissa celem
zapewnienia dogodnego i szybkiego dojścia do tramwaju od strony ul. Chełmońskiego
i Stelmachów, czyli od strony sklepu IKEA (tylko w przypadku niespełnienia wniosku 1).
7. Wykonanie kładki lub windy, lub przejścia podziemnego przez ul. Opolską w rejonie skrzyżowań Opolska/Mehoffera oraz Opolska / Batalionu „Skała” AK / Wyki.

www.dzielnica4.krakow.pl

8. Prowadzenie rękawów do prawoskrętu z ul. Batalionu „Skała” AK w tzw. Starą
Opolską oraz ze Starej Opolskiej w Batalionu „Skała” AK.

Na okładce: szopka autorstwa Stanisława Malika
– I nagroda w kategorii szopek średnich 2015

9. Rozważyć powstanie toru technicznego na północ od planowanego przystanku
końcowego (tylko w przypadku niespełnienia wniosku 1).
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10. Wprowadzić sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Weissa / Różyckiego.
11. Mieszkańcom protestującym w związku z bliskością torów tramwajowych od
budynków mieszkalnych zaproponować wyjazd studyjny do budynku położonego
przy torach nowej generacji (w Krakowie bądź w innym mieście).

DYŻURY
STRAŻY MIEJSKIEJ

Ad 1. Biorąc pod uwagę rangę i wielkość przedsięwzięcia oraz czas, po jakim nastąpi przedłużenie tras tramwajowych, wydaje się konieczne poprowadzenie od razu
trasy tramwaju w okolice Galerii Bronowice, celem obsługi kilkutysięcznego, ciągle
rozbudowującego się osiedla. Jednocześnie odnoga w kierunku południa os. Azory
wydaje się jedynym rozwiązaniem powalającym obsługiwać całe Azory wraz z nową
częścią przy ul. Radzikowskiego (Azory – Zachód).
Ad 2. Wprowadzenie pętli tramwajowej na Azorach należy traktować jako wariant
najgorszy, ale awaryjny dla punktu nr 1/Ad 1. Pętla pozwoli na zapewnienie obsługi
najnowszym taborem tramwajowym.
Ad 3 i 4. Budowa stosownych parkingów wydaje się być koniecznością. Należy
pamiętać, iż os. Azory jest najgorszym osiedlem zabudowy blokowej pod względem
liczby przypadających miejsc parkingowych na 100 mieszkańców (na podstawie analizy
zabudowy blokowej osiedli dokonanej na potrzeby programu rehabilitacji/rewitalizacji
osiedli budowanych od lat 60. do 80.).
Ad 5. W każdym roku obserwujemy wzrost natężenia ruchu samochodowego
w rejonie os. Azory. Obserwowane jest to właśnie na ślimaku wyprowadzającym ruch
na ul. Opolską/Conrada (ul. Weissa). Tylko dwa pasy wyjazdowe na tej ulicy pozwolą
uniknąć korków przed oknami bloków mieszkalnych, a jak wiadomo korki to spaliny
i zanieczyszczenie powietrza.

Spotkanie konsultacyjne na Krowodrzy Górce

Ad 6. Windy na
perony tramwajowe z kładki na
ul. Opolskiej staną
się koniecznością
w przypadku braku
przedłużenia trasy
w okolice Galerii
Bronowice. Mieszkańcy osiedli położonych między
ul. Chełmońskiego i Stelmachów
już dziś (przy złym
dojściu oraz komunikacji autobusowej) przechodzą na
Azory, by korzystać

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

Najbliższa sesja
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały:
18 stycznia
(poniedziałek), godz. 18.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3

4

3/2015 zima

GAZETA LOKALNA

BEZPŁATNE
KONSULTACJE
PRAWNE
Zapraszamy do

§

Biura Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały
ul. Białoprądnicka 3
w środy
w godz. 14.00–17.00
3
2
6
4
1

lutego
marca
kwietnia
maja
czerwca

Porad udzielają prawnicy
z Kancelarii Radcy Prawnego
Agnieszki Rembiesy,
Kraków, ul. Skawińska 22/5

TERMINY SPOTKAŃ W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
25 stycznia 2016, godz. 18.00
Tonie, ul. Łokietka 267
Krowoderska Biblioteka Publiczna Filia nr 17
27 stycznia 2016, godz. 18.00
Prądnik Biały Wschód, ul. Mackiewicza 22,
Zespół Szkół nr 5
8 lutego 2016, godz. 17.00
Azory, ul. Chełmońskiego 24
XIV Liceum Ogólnokształcące
10 lutego 2016, godz. 18.00
Prądnik Biały Zachód, ul. Pigonia 2
Szkoła Podstawowa nr 58
22 lutego 2016, godz. 18.00
Krowodrza Górka, ul. Kluczborska 3
Gimnazjum nr 12
24 lutego 2016, godz. 18.00
Żabiniec, Siemaszki, Prądnicka, ul. Zdrowa 6
Szkoła Podstawowa nr 107
SPOTKANIA KONSUTLACYJNE
w siedzibie rady dzielnicy
15, 22, 29 marca 2016; w godz. 17.00-18.00

z komunikacji miejskiej. Tym samym należy dojście to ułatwić, najkrótszą drogą.
W obecnej koncepcji wydaje się, iż obsługa mieszkańców tego rejonu nie została
zupełnie przewidziana.
Ad 7. Stosowne kładki nad lub przejścia pod ul. Opolską to zwykła konieczność.
Takie rozwiązania powinny być naturalną i komplementarną częścią inwestycji takiej
jak tramwaj. Szczególnie, iż w części miejsc rozważano czy też planowano takie rozwiązania. Tego typu przejście to bezpieczeństwo oraz udrożnienie ul. Opolskiej.
Ad 8. Takie rozwiązanie zapewni lepszą obsługę komunikacyjną mieszkańców
ul. Opolskiej oraz częściowo zmniejszy korki, a może przede wszystkim poprawi przepustowość skrzyżowania ulic Opolskiej/Batalionu „Skała” AK.
Zdaję sobie sprawę, iż nie każdemu spodobają się wnioski Rady Dzielnicy IV, jednak
w naszej ocenie wariant A jest najrozsądniejszy oraz najmniej konfliktowy. Nie bez
znaczenia jest również fakt, że jako jedyny znajduje się w Studium zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa.

Budżet Obywatelski – każdy projekt ma dwie szanse
Jest mi niezmiernie miło, że mogę poinformować Państwa o przystąpieniu przez naszą
dzielnicę do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego 2017. Data może być nieco myląca,
gdyż wskazuje termin realizacji zadań w ramach BO. Jednak faktycznie cała procedura
zgłaszania projektów oraz ich wyłaniania w procesie głosowania odbędzie się w roku
2016. Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały przeznaczyła na zadania, które zostaną zrealizowane w 2017 roku kwotę 400 tys. zł, co stanowi ponad 11% dzielnicowego budżetu. Już
dziś chciałbym zaprosić i zachęcić wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach
informacyjnych. Daty, godziny oraz miejsca spotkań zamieszczamy obok. Spotkania w
ramach BO to nie tyko możliwość poznania harmonogramu, procedury oraz sposobu
wypełniania wniosku, ale również świetna okazja do porozmawiania z sąsiadami o problemach, które można próbować rozwiązać właśnie poprzez złożenie projektu w ramach
BO. Projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim to nie tylko szansa ich wybrania
w głosowaniu przez
mieszkańców, ale także
świetna baza skosztorysowanych i przygotowanych zdań do realizacji. Znamy przypadki,
w których jednostki
miejskie realizowały
konkretne zadania z
BO mimo, iż nie wygrały one głosowania.
Zapewne decydujące w
takiej sytuacji były dwa
czynniki. Po pierwsze
duże zainteresowanie danym projektem
w skali lokalnej (np.
danego osiedla) oraz
obiektywna zasadność
wykonania danego zadania. Przykłady takich
realizacji to na poziomie
budżetu dzielnicowego
– wykup działki stanowiącej dojście do ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha od strony bloku Kuźnicy
Kołłątajowskiej 6 (dojście po wykupionej działce zostanie zrealizowane ze środków rady
dzielnicy w roku 2016) oraz na poziomie budżetu miejskiego – remont pawilonu przy ul.
Elsnera (zadanie podzielone na etapy, pierwszy etap – rok 2015 oraz drugi etap – rok
2016). Oba projekty nie wygrały odpowiednio w skali dzielnicy oraz skali całego miasta,
jednak lokalnie cieszyły się na tyle dużym zainteresowaniem, że mimo to udało się je
zrealizować. Tak więc składając projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego dajemy
mu dwie szanse zrealizowania. Jedną w wyniku głosowania, a w razie niepowodzenia
istnieje szansa jego realizacji w ramach budżetów jednostek miasta. Na koniec warto
podkreślić, iż złożenie wniosku w ramach BO nie powinno być ostatnią aktywnością
projektodawców. Po złożeniu wniosku warto zadbać o jego promocję wśród sąsiadów,
informując o możliwości głosowania na zgłoszony przez nas projekt.
Na chwilę obecną nie możemy podać Państwu szczegółów procedury Budżetu
Obywatelskiego, gdyż w momencie wydawania gazety nie był jeszcze uchwalony regulamin jego kolejnej edycji. Nie mniej wszelkie potrzebne informacje otrzymają Państwo
na spotkaniach z mieszkańcami (terminy w ramce obok) lub znajdą je na stronach
internetowych dzielnicy, urzędu miasta lub stronie dedykowanej BO.

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

SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze „Gazety Lokalnej” (nr 2/2015) w artykule na temat Zarządu Zieleni Miejskiej („Okiem przewodniczącego”) podany został numer telefonu do
zarządu, który nie jest telefonem ogólnodostępnym. W związku z powyższym podajemy telefony kontaktowe znacznie bardziej użyteczne dla mieszkańców:
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
• sekretariat: 12 34 18 516
• obsługa mieszkańców i dziennik podawczy: 12 34 18 514
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XIII SESJA
W czasie XIII sesji, która odbywała się 14 września 2015 r., podjęto 13
uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015 (szczegóły – Uchwała nr
XIII/163/2015).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (szczegóły – Uchwała nr
XIII/164/2015).
• Dokonano korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2015–2018 w zadaniach
zgodnie z poniższym zestawieniem:
5. Wykonanie dojścia do ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha od
strony bloku Kuźnicy Kołłątajowskiej 6 oraz alejek na terenie ogródka,
6. Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej,
7. Budowa siłowni z elementami street work out w parku Kościuszki,
8. Modernizacja psiego wybiegu w parku Krowoderskim,
9. Wykonanie projektu ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego
i jego realizacja,
10. Wykonanie koncepcji wraz z realizacją dla terenu miedzy budynkami
przy ul. Siemaszki 27a i ul. Reja 12,
11. Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej,
Zmieniono jednostkę realizującą te zadania na Zarząd Zieleni Miejskiej.
• Przyjęto zgodę na udostępnienie mieszkańcom miejsc postojowych według
Zarządzenia nr 2267/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 21.08.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostepnienie w formie użyczenia
mieszkańcom Dzielnicy IV Prądnik Biały miejsc postojowych zlokalizowanych
na nieruchomości przy ul. Czerwieńskiego 16, stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Kraków. Szczegółowe zasady określa załącznik nr 1 do Uchwały
nr XIII/169/2015.
II Wnioskowano
• Do ZIKiT-u o ograniczenie parkowania poprzez ustawienie znaku B–36
na półmetrowym bezpieczniku przy ul. Bociana, na odcinku 10 metrów
po prawej stronie od wyjazdu z posesji ul. Bociana 6a. Uchwała została
zaproponowana w odniesieniu do pisma mieszkańców, skarżących się na
trudności w poruszaniu się ul. Bociana oraz zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane samochodami parkującymi w sposób ograniczający widoczność.
ZIKiT w przesłanym do Rady Dzielnicy piśmie uznał zasadność ograniczenia
parkowania na tym odcinku.
• Do ZIKiT–u (na wniosek mieszkańców) o montaż lamp na istniejących
słupach przy ulicach: Poziomkowej – 2 szt. oraz Potoczek – 2 szt.
• Radni wnioskowali do ZIKiT–u o zamontowanie bariery energochłonnej
na ul. Maciejkowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
i pieszych.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Park” pod warunkiem wnioskowanych zmian (Uchwała nr
XIII/166/2015).
• Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Azory – rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego” pod warunkiem wnioskowanych zmian (Uchwała nr XIII/167/2015).
• Możliwość dzierżawy zatoki postojowej położonej w pasie drogowym drogi
publicznej w rejonie ul. Jasnogórskiej.
• Poparto starania mieszkańców w sprawie montażu progów zwalniających
na ul. Witkowickiej.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji „Budowa zespołu budynków
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mieszkalnych wielorodzinnych (do czterech budynków) wraz z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz drogami wewnętrznymi
przy ul. Pękowickiej”.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Zbycie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków w celu
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego osoby prawnej przy ul.
Pachońskiego.
Radni Elżbieta Ryba, Krystyna Karabuła, Jakub Kosek, Joanna Sadowy oraz
Tomasz Regulski zgłosili interwencje do służb ze swoich rejonów. Jakub
Kosek poinformował radnych o spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami
we wrześniu i październiku.

XIV SESJA
Podczas XIV sesji rady dzielnicy, 12 października, podjęto 13 uchwał.
I Przyjęto
• Zmieniono nazwę Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
i Walki z Bazgrołami na: Komisja ds. Pogromców Bazgrołów i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015 (szczegóły w tekście Uchwały nr
XIV/176/2015).
• Rozdzielono środki finansowe przeznaczone na obsługę dzielnic dla
Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2016 r. (szczegóły w tekście Uchwały nr
XIV/178/2015).
• Na wniosek zainteresowanego wykreślono ze składu Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Walki z Bazgrołami członka rady
Mariusza Bembenka.
II Wnioskowano
• O korektę podziału środków finansowych przeznaczonych na obsługę
dzielnic dla Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2015 r. (szczegóły w tekście Uchwały
nr XIV/177/2015).
• O wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa w 2016 r. zadań:
– Wykonanie termomodernizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 53 (ul. Stawowa 179).
– Wykonanie termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 119 (ul. Czerwieńskiego 1).
– Wykonanie termomodernizacji w Katolickim Stowarzyszeniu Kultury
i Sportu w Toniach (ul. Łokietka 267).
Zdaniem radnych zadania te są bardzo pilne, ze względu na stan techniczny
elewacji oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków w ciągu zimy.
• Wnioskowano do ZIKiT-u o montaż progów zwalniających na ul. Chabrowej,
od strony ul. Łokietka, a także montaż progów zwalniających na ul. Jabłonnej
oraz Pod Fortem.
• Wnioskowano do ZIKiT-u o ograniczenie prędkości do 40 km/h na całej
długości ul. Siewnej (po przeprowadzanych konsultacjach społecznych).
• Również po konsultacjach społecznych wnioskowano do ZIKiT–u o wyznaczenie nowych przejść dla pieszych na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, na
wysokości posesji nr 88 (róg ul. Natansona) oraz w okolicy Przedszkola
„Dorotka”. Oprócz tego, o dołożenie znaków ograniczających prędkość do
40 km/h na całej długości ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej oraz oznakowania
„uwaga dzieci” przy Przedszkolu „Dorotka”.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji „Budowa obiektów małej
architektury w miejscu publicznym – doposażenie istniejącego ogródka
jordanowskiego, rejon ul. Siewnej”.
• Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji „Budowa obiektów małej
architektury w miejscu publicznym – doposażenie ogródka jordanowskiego
w parku Kościuszki”.
• Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji „Budowa obiektów małej
architektury w miejscu publicznym – doposażenie istniejącego ogródka
jordanowskiego, rejon ul. Gdyńskiej”, pod warunkiem uwzględnienia zmian
(szczegóły w tekście Uchwały nr XIV/187/2015).
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W ramach pytań do służb mundurowych radni Małgorzata Palimąka, Jakub
Kosek, Elżbieta Ryba, Anna Dunajska i Krystyna Karabuła zgłosili interwencje
ze swoich rejonów. Wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik
przedstawił radnym plan działalności jednostki oraz przyjął zgłoszenia dotyczące rewitalizacji zieleni na terenie Dzielnicy IV.

XVI SESJA

XV SESJA

I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015 (szczegóły – Uchwała
nr XVI/206/2015).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (szczegóły – Uchwała
nr XVI/207/2015).
• Określono wysokość środków przeznaczonych do rozdysponowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 r. na kwotę 400 000 zł.

9 listopada 2015 r. zwołano XV sesję rady dzielnicy. Radni podjęli 17 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2015. (szczegóły – Uchwała
nr XV/189/2015).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (Uchwała nr XV/190/2015).
• W ramach korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015–2018,
anulowano zadanie:
10. Wykonanie koncepcji wraz z realizacją dla terenu miedzy ul. Siemaszki 27a i ul. Reja 12, jednostka realizująca: ZIKiT, 2016 – wykonanie
koncepcji i realizacja – 90 000 – środki wydzielone do dyspozycji Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały.
II Wnioskowano do ZIKiT–u:
• O montaż progów zwalniających na ulicy Jaremy (próg między blokiem
Jaremy 23 a 25, próg w połowie bloku Jaremy 21).
• O zaprzestanie wydawania kolejnych zezwoleń firmie Ren–Bet na poruszanie się po drodze wewnętrznej przy ul. Starego Wiarusa. (szczegółowe
uzasadnienie – Uchwała nr XV/193/2015).
• O montaż progów zwalniających na ul. Pod Fortem i ul. Zimorowicza.
• O montaż słupków parkingowych przy ul. Turystycznej, w rejonie budynku
przy ul. Bursztynowej 3 oraz o montaż progów zwalniających na ul. Łokietka.
• O przeniesienie przystanku „Tonie Gliniki” w stronę Krowodrzy Górki,
z obecnej lokalizacji do poprzedniej, funkcjonującej od 1987 roku.
• O montaż progów na ul. Maciejkowej, ze szczególnym uwzględnieniem
odcinka pomiędzy ul. Łokietka a kościołem Św. Stanisława oraz o montaż
lustra na wlocie ul. Maciejkowej do ul. Łokietka.
• O umieszczenie betonowych separatorów uniemożliwiających wjazd na
teren dawnej pętli linii 120 przy ul. Gaik.
• O zmianę oznakowania poziomego w rejonie skrzyżowania ul. Weissa
z ul. Chełmońskiego w celu przywrócenia możliwości wykonania manewru
zawracania.
• O zaproponowanie rozwiązania w celu umożliwienia bezpiecznego przejścia
przez ul. Białoprądnicką w rejonie skrzyżowania z ul. Bularnia.
• O zamontowanie słupków przy ul. Papierniczej na wysokości posesji
nr 5.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Lokalizację szaletu w parku Krowoderskim pod warunkiem przeniesienia
obiektu na skrzyżowanie ul. Łokietka/Makowskiego od strony ul. Palacha, na
wysokości przejścia dla pieszych na ul. Łokietka. Jednocześnie wnioskowano
o zaprojektowanie znaków informacyjnych na terenie parku Krowoderskiego
doprowadzających do toalety.
• Ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości na okres 20 lat stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej pawilonem
handlowo-usługowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
usługowo-produkcyjnej, przy ul. Piotra Wysockiego, pod warunkiem wyeliminowania uciążliwych skutków działalności produkcyjnej gastronomicznej
lub jej zaprzestania.
• Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego „Budowa boiska spor towego (przy budynku zespołu
szkolno-przedszkolnego na os. Gotyk) wraz z zagospodarowaniem terenu
(budowle i urządzenia sportowe, mała architektura, urządzenia budowlane
i budowle: mury oporowe w granicy) i budową infrastruktury technicznej
przy ul. ks. Meiera”.
Radni Dzielnicy IV zgłosili służbom mundurowym interwencje ze swoich
rejonów.

Podczas sesji, która odbywała się 4 grudnia 2015 r., radni Dzielnicy IV
podjęli 16 uchwał.

II Wnioskowano
• O realizację wariantu A zamierzenia inwestycyjnego „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Azory)” wraz z wnioskami
(szczegółowe informacje – w tekście Jakuba Koska „Kilka słów o tramwaju
na Azory”na str. 2, uzasadnienie w treści Uchwały nr XVI/205/2015).
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata
2015 –2018 zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:
– Anuluje się zadanie „Ul. Weissa – projekt i wykonanie miejsc postojowych”, jednostka realizująca ZIKiT (2016 – wykonanie projektu – 4 000
zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
2017 – realizacja inwestycji – 80 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
– Dodaje się zadanie „Ul. Czerwieńskiego – projekt i wykonanie miejsc
postojowych”, jednostka realizująca ZIKiT (2016 – wykonanie projektu
– 32 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik
Biały, 2017 – realizacja inwestycji – 200 000 zł – środki wydzielone do
dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
• Na wniosek mieszkańców zwrócono się do do ZIKiT-u o ustanowienie
zakazu ruchu samochodów ciężarowych na ul. Białoprądnickiej, Górnickiego,
Pachońskiego i Pleszowskiej.
• Wnioskowano o montaż progów zwalniających z oznaczeniem ograniczającym prędkość do 20 km/h na ul. Piaskowej i Stelmachów w pobliżu
Katolickiej Szkoły Podstawowej, przy ul. Stelmachów 137. Wnioskowano
także o ustawienie luster poprawiających widoczność przy wyjeździe z ulicy
Stelmachów 137 oraz likwidację słupków na ul. Stelmachów i Piaskowej,
zamontowanych przez właścicieli posesji znajdujących się w pobliżu szkoły.
• Do ZIKiT wnioskowano o ustawienie znaku B-36 w ul. Bociana, od
ul. Siewnej na wysokości ul. Jabłonnej, do łuku drogi w kierunku siedziby
firmy Bruk-Bet Sp. z o.o.
• Do ZIKiT-u o montaż progów zwalniających na ul. Chełmońskiego, między nr 72
a ul. Piaskową oraz o postawienie słupków na ul. Chełmońskiego, od nr 130 do 140.
• O postawienie słupków przed pawilonem handlowym (ul. Makowskiego 6).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Poparto starania rodziców dzieci z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2
przy ul. Porzeczkowej 3 o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu
linii 115 w godzinach: 7-9 oraz 14-17. Jednocześnie wnioskowano o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu linii 169 w godzinach: 7-9.
• Koncepcję przebudowy ul. Conrada i Opolskiej w celu dostosowania do
ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej,
pod warunkiem uwzględnienia następujących uwag:
1. Zamiany stron ciągu rowerowego z ciągiem pieszym od wiaduktu
w stronę ul. Weissa,
2. Zaprojektowania wind lub specjalnych pochylni przy schodach tak,
by umożliwić korzystanie z przejścia nad wiaduktem osobom niepełnosprawnym i matkom z dziećmi.
• Sprzedaż nieruchomości przy ul. Danka.
• W związku z brakiem odpowiedzi ze strony ZIKiT–u ponownie poparto starania mieszkańców o wytyczenie strefy zamieszkania dla drogi wewnętrznej
na ul. Paszkowskiego.
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych przy ul. Siemaszki oraz
ul. Palacha.

JD
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Interpelacje
RADNYCH MIEJSKICH
będących radnymi Dzielnicy IV Prądnik Biały

w sprawach naszej dzielnicy, w 2015 roku
TEODOZJA MALISZEWSKA

1. Kontroli nowych nasadzeń zieleni (dotyczy całego miasta,
ale też naszej dzielnicy)
2. Przedsiębiorców działających w okolicy skrzyżowania ulic
Makowskiego i Stachiewicza
3. Pozyskania działek na dojście do przystanku autobusu linii 169
4. Braku odpowiedzi na pisma mieszkańców dotyczące wydzierżawienia części działki nr 278/19 obr. 44 Krowodrza – okolice ul. Zdrowej
5. Budowy tramwaju na Górkę Narodową oraz proponowanych
rozwiązań na pętli Krowodrza Górka
6. Wycinki drzew w parku Kościuszki
7. Alejek w parku Kościuszki
8. Budowy chodnika przy ul. Chełmońskiego od nr 72 do
ul. Piaskowej
9. Kładki z os. Żabiniec w stronę placu Imbramowskiego
10. Wniosku o wykup działki pod zieleń publiczną przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
11. Budek handlowych przy pętli Krowodrza Górka
12. Koszenia traw
13. Wyprowadzania psów przy ul. Nad Sudołem
14. Muru przy skrzyżowaniu ul. Władysława Łokietka i ul. Chabrowej

15. Udostępnienia wszelkich dokumentów z lat 1990–2000
dotyczących ustanowienia i funkcjonowania układu drogowego
ulic Władysława Łokietka i Orlich Gniazd
16. Ustalenia warunków zabudowy w obszarze ograniczonym
ulicami: Conrada, Jasnogórską, Łokietka i od północy potokiem Sudoł
17. Przycięcia dzikiej zieleni przy ul. Wodzinowskiego
18. Stanu drzew przy ul. Prądnickiej
19. Przebudowy ul. Stelmachów
20. Umów infrastrukturalnych dla obszaru ograniczonego ulicami: Josepha Conrada, Jasnogórska, Władysława Łokietka
i potokiem Sudoł
21. Stanu czystości ul. Bursztynowej
22. Utrzymania skarpy przy ul. Stachiewicza
23. Rehabilitacji osiedla Azory
24. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 119
przy ul. Czerwieńskiego 1
25. Budowy centrum monitoringu wizyjnego (dotyczy całego
miasta, ale też naszej dzielnicy)
26. Ogólnodostępnego parkingu na północnej części działki nr
658/1 obr. 41 Krowodrza przy ul. Czerwieńskiego 16
27. Montażu wiaty na przystanku autobusowym „Makowskiego”
przy ul. Makowskiego w kierunku Azorów
28. Modernizacji pawilonu handlowego przy ul. Elsnera 3
29. Utrzymania ogródków jordanowskich oraz czystości
w ogródku jordanowskim przy ul. Gdyńskiej
30. Ograniczenia wjazdu na ul. Zimorowicza
31. Przejścia pieszego przez tory kolejowe w ciągu ul. Racławickiej
32. Planów budowy drogi po jego północnej stronie – od wiaduktu przy rondzie (ul. Siewna)
33. Przyłączy kanalizacyjnych do budynków Siewna 4 i 6
34. Nowych nasadzeń drzew w ogródku jordanowskim
– ul. Zdrowa / Bobrzeckiej

Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych
Radna Miasta Krakowa Teodozja Maliszewska w kwietniu
złożyła do Prezydenta Miasta Krakowa interpelację w sprawie
korzystania przez mieszkańców dzielnicy z parkingu na działce
gminnej przy ul. Czerwieńskiego 16, obok byłego Gimnazjum
nr 14, obecnie siedziby Zarządu Budynków Komunalnych. Z odpowiedzi, która przyszła w tym samym miesiącu, dowiadujemy
się, że parking przy byłej szkole będzie w pierwszej kolejności
przeznaczony dla osób załatwiających sprawy w ZBK oraz urzędników, m.in. po to, aby odciążyć miejsca parkingowe na osiedlu. Na skutek działań Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz
radnych miejskich, ZBK wraz z prezydentem wyraził zgodę na
udostępnienie nieodpłatnie mieszkańcom miejsc postojowych
po godzinach pracy urzędu, według Zarządzenia nr 2267/2015
Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 21.08.2015 r. Szczegółowe
zasady określa załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/169/2015.

Interpelacja w sprawie budowy centrum monitoringu wizyjnego
Radny Miasta Krakowa Jakub Kosek zgłosił w sierpniu
interpelację, w której poprosił o informację na temat aktualnego
stanu i harmonogramu budowy systemu monitoringu wizyjnego
dla Miasta Krakowa. Wskazywał, że to inwestycja istotna dla
poprawy bezpieczeństwa oraz że jest to zadanie wybrane przez
mieszkańców podczas referendum lokalnego. W odpowiedzi
wiceprezydent Tadeusz Trzmiel poinformował, że w 2016 roku
zostanie wykonana koncepcja techniczno–organizacyjna oraz
projekt techniczny. W kolejnych latach rozpocznie się budowa
systemu monitoringu wizyjnego oraz nabór i szkolenie jego
operatorów. Zakończenie budowy jest zaplanowane na rok
2018. Ponadto w 2016 roku, w związku ze Światowymi Dniami
Młodzieży powstanie dodatkowy system 20 kamer monitoringu
wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który uzupełni 341
kamer już funkcjonujących.

Interpelacja w sprawie:
1. Fortu Tonie
2. Niewykorzystywania limitów dotyczących przyznawania
posiłków uczniom na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub
przedszkola (dotyczy całego miasta, ale też naszej dzielnicy)
3. Parku leśnego Witkowice
4. Parkingu przy ul. Czerwieńskiego
5. Dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 113
6. Prędkości i tonażu przy ul. Rybałtowskiej

JAKUB KOSEK
Interpelacja w sprawie:

8

GAZETA LOKALNA

3/2015 zima

Co udało się zrobić
w 2015 roku
Ulice i chodniki wyremontowane przez dzielnicę
• Ukończenie budowy chodnika przy ul. Radzikowskiego
• Modernizacja ul. Różyckiego i Palacha,
• Remont chodnika obok Przedszkola nr 138, wzdłuż bloku
przy ul. Krowoderskich Zuchów 17
• Remont chodnika między ul. Stachiewicza 19
a ul. Stachiewicza 31

Ul. Różyckiego

• Remont alejki asfaltowej wzdłuż ul. Wybickiego (koło placu
po spalonym Gigancie)
• Kompleksowa naprawa szutrowego odcinka ul. Meiera
• Ul. Siemaszki 25a – remont jezdni i części chodników
• Ul. Budrysów – nowa nakładka na części ulicy
• Ul. Jarzynowa – remont
• Ul. Zdrowa 13 – remont chodnika
• Chodnik przy blokach ul. Siemaszki 41 i 37
• Ul. Nad Sudołem – od ul. Pleszowskiej – kolejny etap
remontu
• Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Gnieźnieńskiej oraz
ul. Opolskiej
• Remont nakładki na ul. Imbramowskiej (odcinek równoległy
do ul. Mackiewicza)

Chodnik, ul. Zdrowa

Wyremontowano boiska przy szkołach
• Gimnazjum nr 12 (środki dzielnicy)
• Zespół Szkół nr 5 (na wniosek dzielnicy)
• Szkoła Podstawowa nr 119
• Szkoła Podstawowa nr 107
Inne zadania
• Kontynuacja modernizacji ogródka jordanow-

Boisko, Zespół Szkół nr 5

skiego przy
Bobrzeckiej
• Dofinansowanie zakupu dwóch
radiowozów
dla Policji

fot. JOANNA DOLNA

Ul. Gnieźnieńska, wymiana opraw oświetleniowych

Ogródek jordanowski, ul. Bobrzeckiej
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Białoprądnickie
Centrum
Organizacji
Pozarządowych
Chodnik obok Przedszkola nr 138, wzdłuż bloku przy ul. Krowoderskich Zuchów 17

Boisko, Szkoła Podstawowa nr 107

Chodnik, ul. Siemaszki

W Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Papierniczej
2, 17 listopada 2015 r. rozpoczęło działalność Białoprądnickie
Centrum Organizacji Pozarządowych. Jest to przyjazne i nowocześnie wyposażone miejsce współpracy organizacji pozarządowych z mieszkańcami Dzielnicy IV Prądnik Biały.
Celem działalności centrum jest tworzenie warunków do
powstawania, funkcjonowania i rozwoju obywatelskich grup
inicjatywnych i organizacji pozarządowych działających na
rzecz mieszkańców Dzielnicy IV oraz zwiększenie dialogu obywatelskiego.
Inicjatorami projektu powstania Białoprądnickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych są Zarząd i Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.
W uroczystości otwarcia wziął udział Andrzej Kulig, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Marzena
Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny,
radni Dzielnicy IV Prądnik Biały, przedstawiciele krakowskich
organizacji pozarządowych i mieszkańcy dzielnicy.

Pomieszczenia Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych udostępniane są organizacjom pozarządowym na
wniosek, nieodpłatnie, na potrzeby spotkań, konsultacji, szkoleń,
warsztatów, w ramach działalności statutowej tych organizacji.
Podmioty zainteresowane korzystaniem z pomieszczeń
Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych mogą
dokonać rezerwacji pocztą elektroniczną, pisząc na adres:
rada@dzielnica4.krakow.pl lub osobiście w siedzibie Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały. Szczegółowe zasady korzystania
z pomieszczeń określone są w Regulaminie Białoprądnickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych, dostępnym na stronie
internetowej Dzielnicy IV www.dzielnica4.krakow.pl (zakładka
Organizacje Pozarządowe).

ANNA DUNAJSKA
przewodnicząca Komisji ds. Pogromców Bazgrołów
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Chodnik, ul. Wybickiego

fot. CK DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI
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W krainie pszczół
Taki tytuł nosi projekt integrujący społeczność lokalną osiedla
Azory. Koordynatorem przedsięwzięcia jest opiekun Klubu Seniora
„Azory”, a także radna Dzielnicy IV – Joanna Sadowy. Wspólnie
z Radą Dzielnicy IV Prądnik Biały i klubem zaprosiła do udziału
w zabawie mieszkańców osiedla, jak również partnerów działających na tym terenie i poza nim: Filię nr 2 MOPS, Punkt Aktywności Lokalnej „Azory”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Świetlicę
i Przedszkole „Chatka Puchatka”, Przedszkole Niepubliczne
„Kraina Uśmiechu”, Szkołę Podstawową nr 119, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 5 oraz firmy Apipol i Dendro Service.

3/2015 zima

ka” autorstwa Ewy Zalewskiej (seniorki z klubu seniora „Azory”),
prelekcję o życiu pszczół Ryszarda Tomaszewskiego, szefa firmy
Apipol oraz Stefana Kisielowskiego, wielickiego rzeczoznawcy,
dendrologa, propagatora zakładania pasiek i znawcy życia
pszczół. Była też wystawa prac konkursowych „W królestwie
pszczół” dzieci ze Świetlicy i Przedszkola „Chatka Puchatka”,
Przedszkola Niepublicznego „Kraina Uśmiechu” oraz Szkoły
Podstawowej nr 119. Najlepsze prace zostały nagrodzone.
W programie znalazły się również gry i zabawy animacyjne, radosne, rodzinne pląsy, malowanie buziek w wykonaniu animatorek
z PAL „Azory” i TPD „Chatka Puchatka”. Nie mogło zabraknąć
słodkiego poczęstunku. Wspaniałe ciasto upiekły panie z Nie-

Pierwsza część projektu rozpoczęła się 17 października piknikiem sąsiedzkim pt. „W krainie pszczół”.
Impreza odbywała się na Alejkach Azorskich, gdzie całymi
rodzinami posadzono 20 drzewek (lipy i graby, już teraz nazwanymi „drzewkami rodzinnymi”), pod czujnym okiem zastępcy
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasza Pawlika. Rodziny
sadzące drzewa zostały obdarowane pamiątkowymi koszycz-

kami wyplecionymi przez panie seniorki, a wypełnionymi łakociami i produktami firmy Apipol oraz kwiatami – też rękodziełem
z pracowni Klubu Seniora.
Druga część imprezy, dzięki życzliwości pani dyrektor odbyła
się w Szkole Podstawowej nr 119. Program obfitował w atrakcje:
przedstawienie w wykonaniu dzieci ze Świetlicy „Chatka Puchat-

publicznego Przedszkola „Kraina Uśmiechu”, a sympatyczna
pszczoła w osobie Marzeny Bugaj (pracownika PAL) rozdawała
cukierki. Maskotkami imprezy były balonikowe pszczoły, które
otrzymało każde dziecko.
Trzecia część tego projektu to wykonanie pod kierunkiem
artysty malarza Ryszarda Mazurkiewicza ( senior z osiedla Azory)
muralu w parku Azorskim.
13 grudnia w Zajeździe Kościuszkowskim na posumowaniu
tego programu, który – co podkreślali organizatorzy, w żadnym
wypadku nie jest zakończeniem współpracy, spotkali się wszyscy jego uczestnicy. Przewodniczący Rady Dzielnicy IV Jakub
Kosek wręczył podziękowania i upominki dorosłym biorącym
udział w przedsięwzięciu. A dzieci od św. Mikołaja otrzymały
ekologiczną bajkę „Opowieści Babci Ewy – w krainie pszczół”,
napisaną przez Ewę Zalewską, a zilustrowaną przez członków
Klubu Seniora „Azory”, a także drobne prezenty. Upominki –
zabawki, z których będą mogły korzystać dzieci uczęszczające
na zajęcia, otrzymały również współpracujące z Klubem Seniora

3/2015 zima
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MŁODZI
POGROMCY
BAZGROŁÓW
Są już kolejne efekty współpracy Rady Dzielnicy IV Prądnik
Biały z Pogromcami Bazgrołów. Kilka dni przed rozpoczęciem
roku szkolnego 2015/2016 wandale zaatakowali sprejami mury
Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Pigonia 2. 1 września 2015 r.
Przewodniczący Rady Dzielnicy IV Jakub Kosek i Ewa Zalewska

„Azory” placówki. Uroczystość ubarwił występ najmłodszych
uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej nr 119, w przedstawieniu „Leśne wybory”, które było teatralną adaptacją pierwszej książeczki dla dzieci autorstwa Pani Ewy, pod tym samym
tytułem. Następnie seniorzy, dzieci, ich opiekunowie i rodzice
spotkali się przy słodkim poczęstunku. Wydarzeniu towarzyszyła
wystawa – fotograficzna relacja ze wspólnych działań najstarszych i najmłodszych mieszkańców Dzielnicy IV. Całość projektu
sfinansowano ze środków Rady Dzielnicy IV oraz Sponsorów.

w szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku. Podczas apelu
na sali gimnastycznej Pogromcy Bazgrołów zwrócili się z pytaniem do młodzieży, czy pomoże w zamalowaniu brzydkich
wyrazów i mowy nienawiści. Na sali można było zobaczyć las
rąk uczniów chętnych do wzięcia udział w akcji. 3 września
o godz. 10.00 na szkolnym placu zgromadzili się uczniowie całej
szkoły. Pogromcy Bazgrołów wykonali zdjęcie na tle wulgarnych
bazgrołów, po czym wybrana wcześniej grupa młodzieży ze

JOANNA SADOWY, JOANNA DOLNA
fot. ORGANIZATORZY, MARIUSZ BEMBENEK

starszych klas, za zgodą rodziców, przystąpiła do zamalowania
wulgaryzmów. Teren został zabezpieczony folią, przywieziono
farbę, zmieszano pigmenty. Młodzież dostała gotowy sprzęt
malarski i w ciągu godziny zamalowała wszystkie napisy. W na-

Ewa Zalewska: Wszystko zaczęło się w 2014 od posadzenia Alei Głogowej, projektu, którego byłam pomysłodawczynią. Wtedy rozpoczęła
się współpraca między Przedszkolem „Kraina Uśmiechu” i SP 119.
Pozyskałam i sponsorów, i ludzi dobrego serca, którzy pomogli. Poznałam
Joannę Sadowy i rozwinęłam działania z seniorami. Pierwszą książeczkę
„Leśne wybory” ilustrowały dzieci. Przetłumaczono ją na język angielski, bo została przygotowana w ramach projektu British Council. Obie
książeczki, także „W krainie pszczół” są sygnowane przez Towarzystwo
na Rzecz Ochrony Przyrody jako przyjazne dzieciom i to jest dla mnie
bardzo cenne. To bajki ekologiczne, które i bawią i uczą.

grodę za udział w akcji uczniowie otrzymali pamiątkowe certyfi-

Joanna Sadowy: Jak się to udało? Poszłyśmy do placówek i zaprosiłyśmy je do współpracy. Nie dość, że wszyscy się zgodzili, to podpowiadali,
co jeszcze można razem zrobić. Poprzez „pszczeli” temat chcieliśmy
uczulić dzieci i dorosłych na kwestię zanieczyszczenia powietrza. Dzięki
uczestnictwu w projekcie azorscy seniorzy zintegrowali się z dzieciakami.
Przychodzą do nich, czytają bajki, pomagają im. Myślę że poczuli się
młodziej, poczuli się potrzebni.

cjami Pozarządowymi. Akcja w szkole finansowana była ze

katy oraz koszulki i opaski odblaskowe Pogromców Bazgrołów,
a Pani Marii Ulaniek, Zastępcy Dyrektora Szkoły za wzorową
pomoc w organizowaniu akcji wręczono statuetkę Pogromców
Bazgrołów. W ten sposób cała szkoła została przyjęta do grona
krakowskich Pogromców Bazgrołów. Gratulujemy! Oby było
więcej takich uczniów i nauczycieli w Krakowie. Współorganizatorką akcji ratowania szkoły przed bazgrołami była radna
Dzielnicy IV Prądnik Biały Anna Dunajska, Przewodnicząca
Komisji ds. Pogromców Bazgrołów i Współpracy z Organizaśrodków Budżetu Obywatelskiego Pogromców Bazgrołów
2014, w ramach którego Miasto Kraków przeznaczyło kwotę
400 tys. zł na usuwanie bazgrołów ze szkół i przedszkoli oraz
na kampanię społeczną.

ANNA DUNAJSKA
fot. POGROMCY BAZGROŁÓW
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ZAWODY STRZELECKIE UBIERALI DRZEWA
Komisja Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały we współpracy z Ligą Obrony Kraju Kraków – Krowodrza zorganizowała
świąteczny turniej strzelecki dla młodzieży gimnazjalnej i dla
seniorów. W turnieju uczestniczyli uczniowie gimnazjów nr: 12,
14, 82, 83 z naszej dzielnicy wraz z opiekunami. Zawody odbyły
się 11 grudnia na strzelnicy przy ul. Pomorskiej 2. Strzelano
do tarczy sportowej TS 2 z karabinka typu iż, z podpórki, na
odległość 10 metrów.
Oceniane było 5 najlepszych strzałów z 10 oddanych. Nad
przebiegiem turnieju czuwali radni: Joanna Sadowy oraz Mieczysław Dzierżak. Zawody obsługiwali instruktorzy z LOK.

I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 12, II miejsce przypadło zawodnikom z Gimnazjum nr 14, a III miejsce na podium
wystrzelali uczniowie Gimnazjum nr 82.
W strzelaniu indywidualnym wśród dziewcząt pierwsze
miejsce ex aequo zajęły: Monika Ciepiela (Gimnazjum nr 83)
i Jennifer Schmidt (Gimnazjum nr 12), drugie – Weronika Skóra
(Gimnazjum nr 14), trzecie, z taką samą liczbą punktów: Julia
Regulska (Gimnazjum nr 82), Ewelina Pilch (Gimnazjum nr 12)
i Zuzanna Sporszil (Gimnazjum nr 83).
W kategorii chłopców najlepszym okazał się Dawid Ogarek
z Gimnazjum nr 14, II miejsce zajął Jakub Smoliński z Gimnazjum
nr 14, a III – Kacper Kubik z Gimnazjum nr 12.
Wśród seniorów I miejsce zajął Andrzej Surówka, a wśród
pań Anna Surówka.
Dziękujemy władzom Zarządu Powiatowego LOK Kraków
– Krowodrza za sprawną obsługę turnieju.

JOANNA SADOWY
fot. JOANNA SADOWY, MARIUSZ BEMBENEK

Starsi i młodsi kojarzą zimę z ciepłymi czapkami, swetrami
i warstwami ciepłej odzieży. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki zebrało niepotrzebną garderobę od dzieci i rodziców,
żeby uszyć z niej (skrojone na miarę) ciepłe „ubrania” dla drzew
otaczających dworek. Z dokładnie 1677 kwadratów materiału
powstały kolorowe wdzianka. 12 grudnia, na powitanie najchłodniejszej pory roku zorganizowano rodzinny piknik „Ubierz drzewo
na zimę”. Rozpoczęły go świąteczne warsztaty plastyczne dla

najmłodszych. Następnie dzieci, razem z rodzicami, kolejno
ubierały drzewa rosnące od frontu Dworku Białoprądnickiego,
aby w wielobarwnych strojach mogły czekać na wiosnę. Dla
zmarzniętych przygotowano ciepłe napoje, a dla wszystkich –
wyśmienite ciasteczka. Przy okazji pikniku można było wspomóc
Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”. Na stoisku fundacji działającej
przy hospicjum dla darczyńców, którzy wrzucili do puszki datek
na rzecz podopiecznych czekały bożonarodzeniowe ozdoby. Po
zmroku, gdy drzewa były ubrane, a uczestnicy pikniku rozgrzani
gorącą herbatą, Teatr Jednej Miny zaprezentował ognisty spektakl fire show, pełen tańca, akrobacji i efektów pirotechnicznych.

JD
fot. JOANNA DOLNA
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W NASZYM
SZCZEPIE
Szczep 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych
Aktualnie do naszego Szczepu przynależy pięć jednostek:
19 KLDH „Ptaki Polskie”, 19 KLDH „Orli Szaniec”, 19 pKLDW
„Ludzie Gór”, 19 KLDH „Kwiaty Nieba” oraz 19 KLGZ „Asy Przestworzy”. Jednostki te nie bez powodu mają w nazwie literkę „L”.
Oznacza ona lotniczą specjalizację. Pojawić się może jednak
pytanie, na czym ta specjalizacja polega?
Nasz Szczep realizuje ją poprzez organizację zawodów modeli
kartonowych, rakiet oraz balonów na ogrzane powietrze. Każdy
zastęp, przygotowując się do zawodów, tworzy własną maszynę
latającą, które potem prezentują swoje możliwości w rozmaitych
konkurencjach lotniczych podczas turnieju.
Niesamowite uczucie towarzyszy każdemu, kto widzi swój
balon klejony przez ostatnie dwa tygodnie przed startem, przelatujący nad krakowskimi Błoniami. Obserwujesz jak leci, wysoko,
i jeszcze wyżej, by wnet zdać sobie sprawę z tego, że balon
twojego zastępu właśnie wygrał konkurencję w najdłuższym
locie. Nasi wędrownicy z kolei podchodzą do lotnictwa w trochę
bardziej ekstremalny sposób, taki jak skoki na spadochronie czy
loty na paralotni.
Pisząc „mój Szczep” myślę o wspaniałych ludziach, z którymi
od lat mam przyjemność współpracować oraz o naszej harcówce,
która znajduje się przy ul. Mackiewicza 15. Jest ona naprawdę
wyjątkowa. Gdy pierwszy raz się do niej wchodzi, czuje się rzadko
spotykany w miastach harcerski klimat, który tworzą pamiątki
z obozów, stare harcerskie książki czy fotografie.
Znajdują się w niej dwa wyjątkowe przedmioty którymi nie każdy może się pochwalić. Są to sztandary 19 KLDH „Ptaki Polskie”
i 19 KLDH „Kwiaty Nieba”.
Harcerskie drużyny i zastępy mają rozmaite nazwy, zaczynając
od „Wodogrzmotów”, przez „Ogniste Wiewiórki”, kończąc na
„Zającach”. W 19-stce wszystkie zastępy dzierżą nazwy polskich
ptaków takich jak „Puchacze”, „Żurawie”, „Sokoły”, w przypadku
harcerzy, czy „Płomykówki” i „Sikorki” w przypadku harcerek.
19-stka w mediach
Podczas Zlotu 100-lecia Harcerstwa w 2011 roku byłem w zastępie „Puchacze”. Mój zastęp został wybrany do udziału w filmie
promującym ZHR. Zaraz po zlocie film został wyemitowany na
antenie TVP 1. W tym samym czasie 19-stka znalazła się na
zdjęciach w prasie internetowej i tradycyjnej.
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Nasz Szczep jest także częstym gościem parku im. Henryka
Jordana w Krakowie, w czasie wielu patriotycznych uroczystości
relacjonowanych przez TVP INFO.
Istnieje jeszcze jedno medium, w którym działamy bardzo
sprawnie, lecz już na własną rękę. Jest nim oczywiście Internet.
Od ponad roku mamy swój fanpage na Facebooku (www.facebook.com/19KDLZHR), który ma ponad 400 fanów.
Jesteśmy również na YouTube, gdzie umieszczamy filmy z naszych wyjazdów i zawodów lotniczych. Ale nie tylko! Na jednym
z zimowisk nakręciliśmy teledysk do utworu Pharrella Williamsa
„Happy”, który po harcersku nazwaliśmy „Scouts are also happy”. Nasze „Happy” brało udział w konkursie radia RMF oraz
w III Festiwalu Harcerskim w Gdyni, a teledysk obejrzało w sieci
ponad 5 tys. osób. Swego czasu miała miejsce akcja o nazwie
„Ice Bucket Challange”. Do tej akcji włączyliśmy się także i my,
kręcąc filmik pod tytułem „Ice Bucket Harc”.
Lotnicy, ale czy od zawsze?
Jak Polska długa i szeroka, gdzie bym nie pojechał ze swoją
drużyną, mało kto zwraca się per „Dziewiętnastka” czy „Dziewiętnastacy”. My dla wszystkich jesteśmy po prostu Lotnikami. Lecz
nie od zawsze nosiliśmy żółte chusty, husarskie skrzydła na rogatywkach czy lotniczą szachownicę na chuście i prawym rękawie.
Wszystko zaczęło się w roku 1931, gdy jeden z zastępów
z „Czarnej 13”, zwany „Gromadą Wybranieckich” postanowił

się usamodzielnić i tym samym powstała 19 Krakowska Drużyna Harcerzy, pod wodzą Harcerza Orlego Mariana Ryszki. Jako
barwy swojej drużyny, w odróżnieniu od 13 KDH, do czarnych
chust dodała bordowe frędzle.
Rok później, po tragicznej śmierci słynnych polskich lotników – Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, „Dziewiętnastka”
czyni ich bohaterami swojej drużyny, jednocześnie zmieniając
swoje barwy na żółte, które wówczas były barwami polskich
wojsk lotniczych.
Od 1932 roku można mówić o „Dziewiętnastce” jako drużynie lotniczej, choć nadal jest to 19 KDL a nie 19 KLDH. Zmiana
nastąpiła dopiero w 1958 roku, gdy drużynowym był dh. Marek
Kudasiewicz. Dziewiętnasta drużyna przyjęła wtedy na stałe
specjalizację lotniczą. Tym samym na chustach harcerzy pojawiła
się biało–czerwona szachownica. W 1962 roku natomiast Główna
Kwatera Harcerzy, w uznaniu za popularyzację lotnictwa, nadała
„Dziewiętnastce” honorowe wyróżnienie, jakim są husarskie
skrzydła na czapce rogatywce.
Jeżeli chcesz przeżyć prawdziwą przygodę... bez względu
na to, czy masz 8,14,czy 20 lat, „Dziewiętnastka” jest miejscem
dla Ciebie!

ćw. JAKUB MIAZGA
Drużynowy 19 KLDH „Ptaki Polskie”
fot. 19 KLDH
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SZKOLNE JUBILEUSZE
Szkoła Podstawowa nr 113
W SP nr 113, 22 października 2015 roku odbyła się uroczystość,
która zwieńczyła obchody jubileuszowe. Po mszy świętej w Kościele Świętej Jadwigi Królowej w sali gimnastycznej spotkali się
przedstawiciele społeczności szkolnej i zaproszeni goście. Spektakl
pt. „50 lat minęło” zachwycił i wzruszył. Wspomnienia powróciły
przy dźwiękach utworów muzyki polskiej w wykonaniu Szkolnego Zespołu Jubileuszowego. W sekcji instrumentalnej wystąpili
uczniowie grający na gitarach
i flażoletach, nauczyciele, a także rodzice, wśród których wielu
na co dzień występuje w zespołach rockowych. Oprawy
muzycznej dopełnił głos grupy
nauczycielsko-uczniowskiej.
Pokazy multimedialne przybliżyły obrazy szkoły dawniej
i dziś. Do naszych celów na
przyszłość nawiązała prezentacja kończąca występ. Zawarte

w niej fragmenty artykułów prasowych, mamy nadzieję, będzie
można przeczytać o naszej szkole już za kilka lat. I wtedy właśnie
rozpoczął się kolejny rozdział naszej szkolnej historii. Mamy wiele
marzeń... A marzenia się spełniają.

Szkoła Podstawowa nr 113
fot. SP nr 113

Szkoła Podstawowa nr 107
Rok 2015 jest szczególny dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego
w Krakowie, ponieważ pięćdziesiąt lat temu placówka przy ulicy
Zdrowej 6 została oficjalnie otwarta i naukę w niej rozpoczęli
pierwsi uczniowie. Uroczystości z okazji złotego jubileuszu
odbyły się 14 października.
Rocznicowe obchody rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele parafialnym. Następnie w murach odświętnie wystrojonej
szkoły miała miejsce uroczystość, którą zainaugurowało przemówienie dyrektor placówki Urszuli Guzikowskiej. Zaproszenie
na to niecodzienne święto przyjęli m.in. Małgorzata Choińska
Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Jakub
Kosek Przewodniczący Rady Dzielnicy IV i Radny Miasta oraz
byłe dyrektorki szkoły – Krystyna Grabania i Sabina Raczek.
Szacowni goście w swoich przemówieniach gratulowali naszej
placówce pięknego jubileuszu i życzyli kolejnych sukcesów.
Wśród zaproszonych nie zabrakło też absolwentów: Józefa
Rostworowskiego byłego kuratora oświaty oraz Ewy Stadtmüller, pisarki, autorki popularnych książek dla dzieci i młodzieży.
Złożyli oni na ręce pani dyrektor gratulacje oraz podzielili się
wspomnieniami z czasów szkolnych.

Zebrani goście, rodzice i uczniowie mieli okazję obejrzeć
jubileuszową prezentację multimedialną, która stanowiła sentymentalną podróż w czasie, pokazującą wydarzenia z życia
Stosiódemki na przestrzeni minionych lat. Natomiast w jubileuszowym programie artystycznym można było zobaczyć autentyczne sceny i kuplety z Kabaretu „Zielony Balonik” autorstwa
Tadeusza Boya Żeleńskiego, parafrazy utworów innych poetów
oraz fragmenty scenariuszy szkolnych przedstawień. Zarówno
uczniowie, jak i absolwenci zaprezentowali zgromadzonym
swoje talenty recytatorskie, muzyczne oraz taneczne.
Po części oficjalnej i artystycznej, goście zostali zaproszeni
do obejrzenia jubileuszowej wystawy pamiątek szkolnych
i odwiedzenia szkolnej Jamy Michalika, w której przygotowano
poczęstunek. Uroczystości jubileuszowe zakończyło ślubowanie
klas pierwszych.
Szkoła otrzymała szczególny prezent na złoty jubileusz. Było
nim otwarcie w dniu 15 października przez prezydenta Jacka
Majchrowskiego boiska wielofunkcyjnego.
Rocznica 50-lecia szkoły stała się wspaniałą lekcją historii
dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla zaproszonych
gości i grona pedagogicznego była okazją do spotkania oraz
wspomnień.

MAGDALENA POPIELA, ALDONA RODAK
Szkoła Podstawowa nr 107
fot. JOANNA BABIEC-URBANEK
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Lekcje emocji
Dwie migawki z życia dzielnicy. Park, piękna jesienna pogoda. Mała Zuzia podjeżdża na nowym rowerku do piaskownicy,
w której mimo spadających liści bawi się Lila. Krótka wymiana
grzeczności:
– Cześć, daj mi łopatkę. Chcę pokopać.
– Dobra, ale ja chcę rowerek.
– Nie ma mowy, jest mój i go nie pożyczam.
I zaczyna się. Lila wpada w histerię, bo ona chce jechać na
rowerku. Przybiegają mamy – Zuzia obrywa, że jest taka skąpa
i mama się za nią wstydzi. Nie pozostaje jej nic innego, jak też
wpaść w szał i zalać się łzami. Mamy krzyczą. Dzieci płaczą.
A mogło być inaczej…
Nieopodal na chodniku przed blokiem spotykają się sąsiadki.
– Czemu Hela przestawiłaś doniczki na klatce? Pod oknem
rośliny miały więcej światła.

Niestety nikt nigdy nie uczył ich, jak radzić sobie w naładowanych emocjonalnie sytuacjach. Jak umiejętnie zarządzać
swoimi emocjami, by nie lekceważyć siebie i jednocześnie nie
ranić innych. Jak to – zapytacie drodzy Czytelnicy – to takich
rzeczy można uczyć?! Można, można. I to nawet w szkole.
Edukacja emocjonalna jako obligatoryjny przedmiot nauczania
staje się coraz popularniejsza. Niestety, jeszcze nie w naszym
kraju. A przydałoby się, sami przyznacie. Tymczasem, możemy
z zazdrością czytać o efektach systematycznych „lekcji emocji”
prowadzonych od ponad trzydziestu lat w szkołach podstawowych Pensylwanii. Restrykcyjne badania naukowe udowodniły,
że są one niezwykle skuteczne – wpływają na relacje, wyniki
w szkole, a później pozycje zawodowe, a nawet stan zdrowia.
Mamy takie marzenie, żeby w polskiej szkole również zacząć
metodycznie i celowo rozwijać kompetencje emocjonalne. Na
tę chwilę możemy zaproponować jedynie namiastkę – krótkie
artykuły w gazecie, warsztaty dla rodziców czy spotkania
z dziećmi. Będziemy cyklicznie pisać o emocjach już od następnego wydania. Dzisiaj zainteresowanych zapraszamy na
stronę internetową prowadzonej przez nas fundacji, która ma
swoją siedzibę na terenie Dzielnicy IV: www.instytutemocji.pl.
Można tam znaleźć więcej informacji o edukacji emocjonalnej
i aktualnych wydarzeniach. Do zobaczenia w Internecie.

Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej

Bo¿e Narodzenie
jest wo³aniem Boga
o mi³oœæ miêdzy ludŸmi,
o zrozumienie i ofiarnoœæ,
o wybaczenie, zgodê,
o pokój i przyjaŸñ.
Phil Bosmans

– Ale Staszek ciągle o nie zahaczał, jak wnosił rower.
– No coś podobnego, żeby tak się szarogęsić w bloku.
– Sama się Madziu szarogęsisz. Zawsze tak było. Tylko
komentarze, pretensje i zwracanie wszystkim uwagi.
– No pewnie, bo ty jesteś oczywiście najmądrzejsza i nigdy
nie masz pretensji…
Natężenie dźwięku podczas tej wymiany zdań rośnie z minuty na minutę. Emocje kipią i w końcu wybuchają: Pani Hela
idzie do domu, a Madzia wzburzona opowiada każdemu, kto
się pojawi, jaka ta sąsiadka niewychowana. A od czego się
zaczęło? Od doniczek?
Co łączy te sytuacje, spotykane na każdym osiedlu we
wszechświecie? To proste. Brak kompetencji emocjonalnych
bohaterów. Dzieciom można wybaczyć. One się dopiero wdrażają do życia w grupie. A dorosłym? Ich też trzeba zrozumieć.

GAZETA LOKALNA

W tajemnicy Narodzenia Syna Bożego,
u progu Nowego Roku
kierujemy serdeczne życzenia.
Niech te Święta będą objawieniem
Miłości dla każdego człowieka.
Niech będą zaczynem odnowy,
z której rodzi się wzajemna miłość,
zrozumienie, pojednanie, dobroć, pokój i przyjaźń.
Niech Boże Dziecię będzie źródłem wszelkich darów,
niech błogosławi i opromienia swą łaską
wszystkie dni Nowego Roku 2016.
Ze œwi¹tecznymi pozdrowieniami
Stowarzyszenie Mi³oœników Bronowic Wielkich
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ZŁOTY POCIĄG

w Dworku
Białoprądnickim

Od połowy sierpnia, kiedy w mediach pojawiła się informacja
o „odnalezieniu” w Wałbrzychu zakopanego pociągu z czasów
II wojny światowej z tajemniczą zawartością, mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju gorączki złota. Doniesienia o kolejnych
znaleziskach w Walimiu, a następnie wielokrotne badania georadarami nie dały jednoznacznej odpowiedzi, czy w Wałbrzychu
pod ziemią rzeczywiście kryje się pociąg z depozytem, a w Górach
Sowich – nieodkryte korytarze „podziemnego miasta”.
8 grudnia w Dworku Białoprądnickim zorganizowano spotkanie z Michałem Banasiem z Instytutu Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk, pt. „Złoty pociąg – krótka historia szaleństwa”. Gośćmi specjalnymi byli badacz Gór Sowich Jerzy
Cera, Wiesław Nawrocki z Zakładu Badań Nieniszczących oraz
Antoni Tokarski z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.
Michał Banaś od lat 80. bada historię Dolnego Śląska. Połączenie wiedzy historycznej z geologiczną pozwoliło mu wysnuć
wniosek, że doniesienia, którymi żyje cała Polska o depozytach
czy nieznanych wcześniej podziemnych obiektach nie mogą być
prawdziwe. Na spotkaniu można było obejrzeć zdjęcia i poznać
warunki terenowe miejsca, w którym ma się znajdować słynny
złoty pociąg. Warunki, które nie pozwalają na ukrycie pod ziemią
tak dużego obiektu. – Podczas budowy współczesnego przecież
wiaduktu przecinającego linię kolejową Wrocław – Wałbrzych,
obok którego ma być ukryty pociąg, na pewno prowadzono
prace metodami górniczymi. Doszłoby do osunięcia ziemi
i odsłonięcia znaleziska już wiele lat wcześniej – mówił Michał
Banaś. Wskazywał równocześnie, że rodzaj skał występujących
w tym miejscu jest wyjątkowo twardy. Jerzy Cera teorię istnienia
złotego pociągu podważał prostym faktem: do jego zasypania
potrzeba by było ok. 10 tys. ciężarówek z ziemią, co w warunkach
wojny byłoby praktycznie niewykonalne. Była również mowa
o pierwszej lokalizacji ukrytego pociągu, którą wiele lat temu
wskazywał górnik Tadeusz Słowikowski – bocznicy prowadzącej
do zamku Książ oraz ukrytym tunelu.Także w tym przypadku nic
nie potwierdzało jego istnienia, nawet stare niemieckie mapy.

Jerzy Cera i Michał Banaś
fot. JOANNA DOLNA

Michał Banaś pokazał też Walim, miejscowość, w której oprócz
znanych i udostępnionych turystom sztolni miałyby istnieć nieodkryte, obetonowane korytarze. W badaniach georadarem,
które nie przyniosły potwierdzenia znaleziska brał udział Wiesław
Nawrocki. Michał Banaś natomiast przeprowadził prosty test
chemiczny ziemi pochodzącej z odwiertów, który nie wykazał
istnienia w tym miejscu betonowych budowli wytworzonych
przez człowieka.
– Nieobetonowany korytarz w strukturze geologicznej, która
jest w tym miejscu zawaliłby się i nie przetrwał do naszych czasów – wyjaśniał Michał Banaś. Oprócz Wałbrzycha i Walimia,
uczestnicy spotkania w Dworku Białoprądnickim mogli zajrzeć do
na razie nieudostępnionej do zwiedzania części podziemi Zamku
Książ, w której działa obserwatorium sejsmologiczne Instytutu
Geofizyki oraz Laboratorium Geodynamiczne Centrum Badań
Kosmicznych PAN. Mogli też spróbować sowiogórskich serów
przywiezionych z gospodarstwa agroturystycznego w Walimiu.
Zdaniem Michała Banasia, to właśnie branża turystyczna najwięcej zyska na zamieszaniu medialnym wokół rzekomych odkryć.

Badania na 65. kilometrze linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych,
domniemanym miejscu ukrycia tzw. złotego pociągu
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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