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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Nasza dzielnica w budżecie miasta
Budżet Miasta Krakowa podobnie jak każdy budżet można dzielić na różne sposoby.
Jednym z nich jest podział na zadania strategiczne oraz programowe. Wśród zadań
przewidzianych do realizacji w budżecie miasta na rok 2016, w naszej dzielnicy realizowane będą jedne i drugie. Należy jednak zauważyć, że efekty niektórych z nich nie
będą widoczne już w tym roku, gdyż część zadań to zadania wieloletnie.
Wśród zadań strategicznych większości mieszkańców są zapewne dobrze znane
dwa, oba dotyczą budowy tramwajów.
Pierwsze z nich to budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka
– os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej. Efektem zdania budżetowego w roku 2016 ma być uzyskanie ostatecznej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

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

Drugie zadanie to budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka – Azory).
W tym roku, tak jak przy poprzednim zadaniu, będzie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i opracowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy. Oprócz tego
– powstanie studium wykonalności oraz będzie zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

13 maja; 9, 23 czerwca
7 lipca; 25 sierpnia
od godz. 17.00

Trzecie z zadań jest zapewne mniej znane, a dotyczy rozbudowy ul. Łokietka – od
ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki. W roku 2016 ma uzyskać decyzje o Zezwoleniu na
Realizację Inwestycji Drogowej.

(w pierwszej kolejności przyjmowane
będą osoby umówione telefonicznie)

Pozostałe zadania dotyczące naszej dzielnicy, a znajdujące się w budżecie miasta na rok
2016 należą do zadań programowych. Wśród nich możemy wyróżnić następujące pozycje:

Jakub Kosek

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

13, 27 maja; 10, 24 czerwca
8, 22 lipca; 12, 26 sierpnia
w godz. 16.00-17.00
Hermina Bulka
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

31 maja, 28 czerwca
26 lipca, 30 sierpnia
w godz. 18.00-19.00
Krystyna Karabuła
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

10 maja, 7 czerwca, 5 lipca, 2 sierpnia
w godz. 17.00-18.00

www.dzielnica4.krakow.pl

1. Utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza;
2. Kontynuacja rozbudowy ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania
z ul. Bociana i Jabłonną. To zadanie o charakterze wieloletnim, jednak trwają starania
o jego przyspieszenie i zakończenie całości do czerwca 2016 roku;
3. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do
ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) oraz budową ścieżki rowerowej, stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą. Zadanie wieloletnie
podzielone na etapy;
4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik. Zadanie jednoroczne, powinno wydatnie poprawić bezpieczeństwo szczególnie pieszych
w okolicy cmentarza na Pasterniku;
5. Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej
miejsce parkingu. Zadanie jednoroczne, zamierzenie przewiduje utworzenie miejsc
postojowych w miejscu rozebranej hydroforni;
6. Rozbudowa ul. Witkowickiej. Zadanie wieloletnie, w bieżącym roku ma zostać uzyskana decyzja ZRID, realizacja w latach kolejnych;
7. Rozbudowa ul. Chylińskiego. Zadanie wieloletnie, w bieżącym roku ma zostać uzyskana decyzja ZRID,
realizacja w latach
kolejnych;
8. Budowa połączenia drogowego ul.
Szafirowej z ul. Jabłonną. Uzyskanie
decyzji ZRID z realizacją w kolejnych
latach. Zadanie
pozwoli utworzyć
trzeci wyjazd z ulicy
Siewnej;
9. Budowa kładki
dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – ul. Langiewicza). Kwota

Wyburzenie hydroforni przed budynkiem przy ul. Krowoderskich
Zuchów 15 umożliwi budowę w jej miejsce parkingu
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100 tys. zł pozwoli
na wykonanie koncepcji. Na chwilę
obecną brak zabezpieczonych środków na realizację
zadania;
10. Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogilskim i w parku
Witkowickim. Zadanie dotyczy naszej
dzielnicy w zakresie parku leśnego
w Witkowicach;

11. Oświetlenie parku Wyspiańskiego.
W bieżącym roku
będą środki na projekt oświetlenia, realizacja nastąpi w roku 2017;

Boiska w parku Krowoderskim wymagają modernizacji

12. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk. Zadanie wieloletnie,
w bieżącym roku zamierza się uzyskać pozwolenie na budowę;
13. Budowa szatni sportowej przy KS Bronowickim. Zadanie jednoroczne;
14. Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych. W ramach programu zostanie
wykonana rewitalizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12
oraz Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigonia 2;
15. Program remontów nakładkowych. W ramach zadania w naszej dzielnicy mają zostać
wyremontowane ulice: Fieldorfa „Nila” i Weissa.
16. Przebudowa boisk w parku Krowoderskim. Zadanie wieloletnie polegające na modernizacji trzech boisk. Trwają starania o przyspieszenie realizacji zadania z wykonaniem
całości w roku 2016;

Najbliższe sesje
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały:
16 maja
13 czerwca
11 lipca
29 sierpnia
(poniedziałki), godz. 18.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3

DYŻURY
STRAŻY MIEJSKIEJ

17. Modernizacja parku Krowoderskiego w zakresie pielęgnacji zieleni oraz remontu
alejek parkowych;
18. Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”;
19. Utworzenie filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Chełmońskiego.
Nie jest znana lokalizacja proponowanej filii, należy się spodziewać, iż zadanie może
zmienić nazwę, z uwagi na zmianę lokalizacji;
20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych. Zadanie dotyczy naszej dzielnicy w zakresie termomodernizacji budynku przychodni przy ul. Rusznikarskiej 17;
Warto wspomnieć o zdaniu, które również jest procedowane (decyzja środowiskowa),
jednak w budżecie figuruje z kwotą 0 zł, mowa tu o rozbudowie al. 29 Listopada. Inną
ciekawostką są dalsze koszty rozbudowy węzła Ofiar Katynia. Pieniądze mają zostać
przeznaczone na wypłatę odszkodowań. O efektach realizacji lub etapie, na jakim
znajdują się dane zadania będę się starał informować Państwa w kolejnych numerach
„Gazety Lokalnej”.

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały

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

fot. MARIUSZ BEMBENEK

PROJEKTY DZIELNICOWE
Nabór wniosków do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego już zakończony. W naszej dzielnicy najprawdopodobniej zgłoszono największą liczbę
wniosków dzielnicowych, 34 z nich przeszły pozytywnie wstępną weryfikację.
Teraz do 31 maja odbędzie się weryfikacja formalna i prawna dokonana przez
odpowiednie wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Krakowa. 13 czerwca
zostanie ogłoszona lista projektów, które zostaną poddane głosowaniu. Już
dziś zapraszamy do głosowania na projektami, które odbędzie się w dniach
18-30 czerwca.
Poniżej przedstawiamy losowo tytuły wniosków złożonych do budżetu na
poziomie dzielnicowym, z krótkimi opisami przygotowanymi przez autorów
projektów:

1. Budowa piłkochwytów Bronowicki – przedmiotem projektu będzie budowa
piłkochwytów na boisku KS Bronowicki przy ulicy Jasnogórskiej (dz. nr 1512/1,
która jest własnością Gminy Miejskiej Kraków, a Klub Sportowy Bronowicki ma
podpisaną umowę dzierżawy z ZIS)
2. Międzypokoleniowy mural – przedmiotem projektu jest stworzenie wielopokoleniowego muralu na ścianie budynku przy ul. Ks. Siemaszki 31. Dzieci
wspólnie z dorosłymi oraz seniorami stworzą dzieło, które stanie się kolejnym,
pięknym miejscem w naszej dzielnicy
3. Sprzęt sportowy dla KS Bronowicki – przedmiotem projektu jest zakup sprzętu
sportowego dla klubu KS Bronowicki
4. Budowa brakującego odcinka chodnika przy ul. Grażyny – przedmiotem
projektu jest budowa brakującego odcinka chodnika przy ul. Grażyny w miej-
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scu gdzie jest „dziura” w ciągłości chodnika, czyli na działkach nr 771, 897.
Ze względu na spory ruch samochodowy w okolicy placu wpłynęłoby to na
znaczą poprawę bezpieczeństwa
5. Żabiniec bez barier – projekt dotyczy budowy pochylni z osiedla Żabiniec do
przystanków MPK przy ul. Opolskiej i na Plac Imbramowski, celem umożliwienia
osobom niepełnosprawnym, na wózkach inwalidzkich, rodzicom z wózkami,
osobom starszym bezpiecznego zejścia
6.Siłownia pod chmurką przy ulicy Zdrowej – projekt dotyczy wymiany czterech
starych, niesprawnych urządzeń siłowych znajdujących się u styku ulic Bobrzeckiej i Zdrowej na nowoczesne dwustanowiskowe urządzenia siłowe do ćwiczeń
7. Kwitnące Parki Dzielnicy IV – park Kościuszki, Krowoderski i Wyspiańskiego
mogą rozkwitnąć tysiącem barw. Celem projektu jest nasadzenie wielobarwnych
kompozycji kwiatowych w trzech dzielnicowych parkach
8. Budowa brakującego chodnika wzdłuż ul. Stawowej – budowa chodnika
wzdłuż ul. Stawowej na dł. ok. 160 m celem poprawy komunikacji pieszej oraz
zapewnienia dzieciom bezpiecznego dojścia do przedszkola i szkoły, a mieszkańcom do przystanku, sklepu, poczty i Punktu Obsługi Mieszkańców UMK
9. Bezpieczne dojście do przystanku „Prądnicka” – codziennie wielu mieszkańców nowych osiedli przy ulicy Żabiniec boryka się z problemem dojścia na
przystanek tramwajowy „Prądnicka” – wiodąca doń droga prowadzi wzdłuż
nasypu kolejowego, jest nieutwardzona, nieoświetlona, często można tu
spotkać bezdomnych
10. Ogrodzony teren rekreacyjny dla psów – teren jest jedyną szansą, aby
pies mógł swobodnie pobiegać pod nadzorem właściciela, może posłużyć do
zabawy, szkolenia i socjalizacji. Projekt godzi
częściowo interesy właścicieli psów oraz
osób, które nie posiadają zwierząt
11. Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów – stworzenie przyjaznego
miejsca odpoczynku poprzez odnowienie
istniejącego zieleńca między blokami przy
ul. Krowoderskich Zuchów 13, 15 oraz ul.
Kluczborską 5 (pielęgnacja drzew, nasadzenie
krzewów ozdobnych, rekultywacja trawnika,
naprawa alejek)
12. Monitoring boiska przy Szkole Podstawowej nr 119 – monitoring boiska szkolnego
w celu zapewnienia komfortu i poczucia bezpieczeństwa dla uczniów i mieszkańców korzystających z Orlika przy SP nr 119. System
kamer jest w stanie zarejestrować wiele rozmaitych zagrożeń i aktów wandalizmu
13. Tego jeszcze nie było w parku Krowoderskim! – zagospodarowanie obrzeży
parku Krowoderskiego. W skład projektu wchodzą: plenerowe warsztaty dla
mieszkańców, zespołowa budowa zielonej altanki, tablica informacyjna dla
mieszkańców i co najważniejsze w tym miejscu – ogólnodostępna toaleta
14. Zainstalowanie dwóch lamp na słupach na ulicy Potoczek – brak lamp to
gorsza widoczność i brak bezpieczeństwa
15. „Starszaki Ćwiczą” – projekt polega na stworzeniu grupy 90 osób w wieku
50 plus, które będą ćwiczyć podczas zająć organizowanych pod nadzorem
wykwalifikowanych trenerów. Proponowane zajęcia to: piłka nożna, siatkówka,
rehabilitacja, siłownia, aerobik, tańce świata, lekkoatletyka, ringo
16. Warsztaty bębniarskie w Dzielnicy IV – projekt dotyczy organizacji plenerowych ogólnodostępnych warsztatów bębniarskich dla dzieci i młodzieży
w Dzielnicy IV Prądnik Biały
17. Znajdź swoje miejsce! – parking przy ul. Pielęgniarek – przedmiotem projektu
jest budowa miejsc parkingowych przy ulicy Pielęgniarek w celu odciążenia
ulic Pielęgniarek i Prądnickiej z zaparkowanych samochodów na chodnikach
oraz jezdni. Projekt także ma za zadanie zwiększyć komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców
18. Zielony Zaułek Prądnicka – projekt dotyczy zagospodarowania terenu między
budynkami Prądnicka 68 i 68A, stworzeniu tam estetycznej ogólnodostępnej
zielonej przestrzeni. Będzie on sprzyjał integracji mieszkańców, dawał poczucie
wytchnienia przy ulicy o wysokim natężeniu ruchu
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19. Ławki młodzieżowe oraz osiedlowa tablica ogłoszeń – doposażenie istniejącego miejsca do gry w tenisa i w piłkarzyki o trzy sztuki ławek młodzieżowych
bez oparcia z podporami na stopy oraz montaż osiedlowej tablicy ogłoszeniowej,
a także kosza na śmieci przy styku ulic Bobrzeckiej i Zdrowej
20. Siłownia, stoły do gry w szachy, gry kreatywne na Żabińcu – projekt dotyczy
rewitalizacji i rozbudowy terenu rekreacyjnego przy ul. Konecznego, ze względu
na zwiększającą się liczbę mieszkańców Żabińca, i zakłada wzbogacenie go
o gry kreatywne, stoły do gry w szachy/warcaby i chińczyka oraz o siłownię
zewnętrzną
21. Chodnik wzdłuż ul. Górnickiego – na odcinku od ul. Głogowej do ul. Rokosza jest niezbędny dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. Ten odcinek nie
posiada utwardzonego pobocza, mieszkańcy nie mogą w sposób bezpieczny
wyjść z domu
22. Budowa chodnika przy ul. Łokietka – budowa chodnika (długości 520 m) po
jednej stronie ulicy Łokietka od przejazdu kolejowego przy ulicy Rybałtowskiej
w kierunku Toń do przystanku autobusowego „Chabrowa”
23. Street Workout, czyli drążki gimnastyczne na Żabińcu – projekt dotyczy budowy
przy ul. Konecznego urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych
i poprzecznych, drabinek, poręczy dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych
24. Mali ratownicy – szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED dla dzieci
szkół oraz przedszkoli przeprowadzone przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
25. Miejskie grille – projekt polega na przygotowaniu dwóch ogólnodostępnych
miejsc do grillowania, po jednym w parku Białoprądnickim i parku Krowoderskim
26. Zrób to sam – samoobsługowa stacja naprawy rowerów – 4 stacje naprawy
rowerów winny być z pełnym wyposażeniem serwisowym. Zostaną zaopatrzone
w podstawowe narzędzia takie jak: pompka
stacjonarna, kompresor, klucze imbusowe,
nastawne i śrubokręty. Byłaby też możliwość
powieszenia roweru, dla łatwej naprawy
27. Nie tylko chleb prądnicki. Opowieści
o dawnym Prądniku – przedmiotem projektu
są wycieczki, popularyzujące wśród mieszkańców Dzielnicy IV lokalne dziedzictwo
kulturowo-przyrodnicze
28. Remont elewacji i tynkowanie SP nr 58,
ul. Pigonia 2 – uzyskanie funduszy na remont
i renowację zniszczonej i nieestetycznej
elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 58
29. Ulepszenie przejścia kładką nad ul. Opolską – zakładane ulepszenie polega na instalacji przezroczystych ekranów na
poziomie kładki (wzdłuż jej pomostu) dla ochrony pieszych przed częstym tu
wiatrem, a także dla odcięcia możliwości zrzucania z kładki przedmiotów na
drogę
30. Wznowienie nakładu monografii „Prądnik Biały” z 2004 r. – wznowienie
wydania I z drobnymi uzupełnieniami fotograficznymi oraz krótkimi opisami
klubów sportowych i istniejącej infrastruktury umożliwiającej aktywny wypoczynek (szczególnie seniorów) na terenie Dzielnicy IV
31. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gaik (od ul. Potoczek do numeru 76) – ulica
Gaik obecnie stanowi północną obwodnicę Krakowa, o ogromnym natężeniu
ruchu. Brak chodnika powoduję bardzo duże zagrożenia dla mieszkańców
poruszających się wzdłuż ulicy
32. Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży tzw. tyrolka – montaż urządzenia tj.
linozjazdu przewidziano na działce nr 278/19 znajdującej się przy ulicy Zdrowej
za boiskiem. Celem projektu jest ożywienie martwego terenu znajdującego się
przy boisku poprzez rozszerzenie strefy, w której będzie można rozwijać nowe
umiejętności
33. Automatyczna toaleta miejska na Azorach – projekt dotyczy postawienia
toalety na pętli autobusowej przy ulicy Weissa
34. Park Leśny Witkowice – rewitalizacja polegająca na: budowie kamiennych
łukowych mostków nad rzeką Bibiczanką, budowie ścieżek dla biegaczy, rowerzystów i pieszych, budowie szlabanów uniemożliwiających wjazd samochodów
i motocykli, pielęgnacja zieleni.
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XVII SESJA
21 grudnia 2015 r., podczas XVII sesji radni podjęli 7 uchwał.
I Wnioskowano (po konsultacjach z mieszkańcami dzielnicy)
• O postawienie słupków przy ul. Zdrowej, pomiędzy przejściem dla pieszych,
a schodami prowadzącymi do ul. Opolskiej.
• O montaż dwóch progów zwalniających na ul. Budrysów:
- przed ul. Szarotki, od dużej kapliczki przy ul. Ojcowskiej,
- na wysokości budynku nr 10 przy ul. Budrysów.
• O montaż progów wyspowych na ul. Ojcowskiej – 3 szt.:
– na wysokości Placu Omłotowego,
– na wysokości ul. Nawojowskiej,
– w okolicy numeru 27 przy ul. Ojcowskiej przed przejściem dla pieszych.
• O montaż znaku zatrzymywania się do jednej minuty na odcinku ul. Ojcowskiej, od ul. Chełmońskiego do ul. Budrysów, w kierunku ul. Jasnogórskiej.
• Do ZIKiT-u wnioskowano o montaż trzech kompletów wyspowych progów
zwalniających na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.
• Radni poparli starania Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kluczborskiej 5
i wnioskowali o rozbiórkę nieczynnej hydroforni znajdującej się przy budynkach
mieszkalnych przy ul. Kluczborskiej 5 i ul. Krowoderskich Zuchów 15, w celu
utworzenia miejsc parkingowych.
II Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, dojściami i wjazdem
przy ul. Stachiewicza i ul. Chełmońskiego”. Powodem negatywnej decyzji
były protesty okolicznych mieszkańców, zbyt zintensyfikowana zabudowa
w sąsiedztwie inwestycji, brak rozwiązań infrastrukturalnych oraz niedostateczna obsługa komunikacyjna i drogowa. Oprócz tego – zbyt duża wysokości
planowanej inwestycji, niewpisująca się w istniejący ład infrastrukturalny,
a także kolidowanie z planami infrastrukturalnymi gminy.

XVIII SESJA
18 stycznia 2016, podczas pierwszej sesji w Nowym Roku, Rada Dzielnicy IV
podjęła 11 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (szczegóły w treści Uchwały
nr XVIII/228/2016)
II Wnioskowano
• Do ZIKiT-u o wytyczenie przejścia lub przejść dla pieszych w rejonie
skrzyżowania ulic Łokietka, Na Zielonki i Gaik, zgodnie z projektem organizacji ruchu dla tego rejonu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym.
Wnioskowano również do ZIKiT-u o wytyczenie przejścia dla pieszych przez
ul. Meiera, w rejonie skrzyżowania z ul. Meiera boczną, w celu umożliwienia
bezpiecznego przejścia dla osób przemieszczających m.in. z centrum miasta
oraz ze sklepu Biedronka (na wniosek mieszkańców).
• Do ZIKiT-u o budowę sygnalizacji wzbudzanej dla pieszych przez ul. Jasnogórską w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmońskiego (na wniosek mieszkańców
oraz ze względu na niedawny śmiertelny wypadek).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Wygaszenie prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu na nieruchomości w sąsiedztwie Dworku Białoprądnickiego, z jednoczesnym ustanowieniem prawa trwałego zarządu na rzecz
Zarządu Zieleni Miejskiej.
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych położonych przy ul. Fe-

5

lińskiego (dwa lokale) oraz przy ul. Marczyńskiego (jeden lokal).
• Wygaszenie prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu na nieruchomości (park Wyspiańskiego) z jednoczesnym
ustanowieniem prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej na
tej nieruchomości.
• Ustanowienie prawa użytkowania na okres 10 lat na działce stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy al. 29 Listopada, z przeznaczeniem na prowadzenie istniejącej stacji paliw.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz budowa zjazdu,
budowa chodnika i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy
ul. Grabczaka. Zdaniem radnych osiedle jest mocno zabudowane, brakuje
miejsc parkingowych oraz alternatywnego wyjazdu z planowanej inwestycji.
Nie ma też zapewnienia o wybudowaniu drogi asfaltowej.
Radni: Anna Dunajska, Grzegorz Chmurzyński i Małgorzata Palimąka zgłosili
interwencje do służb mundurowych ze swoich rejonów. Ne sesję przyszło 28
osób ze środowiska Gimnazjum nr 12, z prośbą o poparcie protestu przeciw
likwidacji placówki.

XIX SESJA
Podczas XIX sesji, która odbyła się 15 lutego 2016 r., rada dzielnicy podjęła
18 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (szczegóły – Uchw. nr XIX/239/2016).
• Przeniesiono środki na obsługę Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2016 r.
(szczegóły – Uchwała nr XIX/240/2016).
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o kontynuowanie działań rozpoczętych
w 2008 r. przez zlecenie „Wstępnego studium wykonalności dla premetra
w Krakowie”, zmierzających do wprowadzenia opracowanego studium
w życie. Jednocześnie wnioskowano o zwiększenie bezkolizyjności i stopnia
odseparowania od innego ruchu odcinków przebiegających zaproponowanymi
tunelami tramwajowymi m.in. poprzez budowę estakad/tuneli tramwajowych
na skrzyżowaniach o największym obciążeniu ruchem samochodowym.
• Do ZIKiT-u o wytyczenie przejścia dla pieszych na ul. Weissa, w obrębie
skrzyżowania z ul. Radzikowskiego. Brak przejścia, z uwagi na wysokie
natężenie ruchu naraża na niebezpieczeństwo pieszych poruszających się
ul. Radzikowskiego, w tym osób starszych zmierzających do położonej
w rejonie ulicy Nałkowskiego przychodni.
• Do ZIKiT-u o zamontowanie progów zwalniających wyspowych na
ul. Łokietka na odcinku od przystanku autobusowego „Gospodarska” do
przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kaczorówka. Brak chodnika naraża na
niebezpieczeństwo dzieci podążające z przystanku do Szkoły Podstawowej
nr 67 przy ul. Kaczorówka.
• Do ZIKiT-u o uwzględnienie w wytycznych do planu budowlanego tramwaju
na Górkę Narodową chodników i ramp zjazdowych umożliwiających komfortowe dojście do planowanego po wschodniej stronie trasy tramwajowej
chodnika pomiędzy ulicami Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
• Do ZIKiT-u o wytyczenie przystanków „na żądanie” na al. 29 Listopada,
na wysokości skrzyżowania z ul. Banacha dla poprowadzonych tamtędy
linii aglomeracyjnych (217, 247, 257, 277, 280). Linie, które obsługiwałyby
ten przystanek mają charakter aglomeracyjny, jednak Gmina Kraków ponosi
koszty ich utrzymania wewnątrz granic administracyjnych miasta.W związku
z tym Rada Dzielnicy IV uważa za zasadne, by linie zapewniały obsługę komunikacyjną również dla mieszkańców Krakowa. W bezpośrednim sąsiedztwie
proponowanej lokalizacji przystanku znajduje się duża liczba budynków
mieszkalnych, zaś odległość do sąsiednich przystanków tych linii wynosi
około 500 metrów w obu kierunkach.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych położonych przy ul. Batalionu „Skała” AK, ul. Felińskiego (3 lokale), ul. Krowoderskich Zuchów,
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ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej oraz ul. Marczyńskiego .
• Starania Casinos Poland Sp. z o.o. w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu „Dwór Kościuszko” przy ul. Papierniczej 3.
• Przekazanie prawa trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Łokietka na
rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku handlowo-wystawowego (salon meblowy) wraz z zagospodarowaniem terenu,
drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, zbiornikiem retencyjnym
i pylonem reklamowym, przy ul. Sosnowieckiej”, pod warunkiem budowy
chodnika.
• Przekazanie prawa trwałego zarządu nieruchomości stanowiących ciąg
spacerowy „Młynówka Dominikańska” na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej
• Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Tonie – Łąki” pod warunkiem przeznaczenia części terenów na zieleń parkową
(załącznik graficzny do Uchwały nr XX/259/2016).
Elżbieta Ryba podziękowała rodzicom, nauczycielom oraz radnym za wsparcie
sprzeciwu w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 12.

XX SESJA
7 marca 2016 r. w czasie XX sesji rady dzielnicy, podjęto 7 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano dalszej korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (szczegóły – Uchwała
nr XX/257/2016).
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na
lata 2015-2018 następujących zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1. Ulica Łokietka – montaż oświetlenia na istniejących słupach (ZIKiT):
2015 – rozpoczęcie wykonania projektu (1000 zł), 2016 – zakończenie
wykonania projektu i realizacja inwestycji (35 000 zł).
2. Ulica Ojcowska – budowa oświetlenia (ZIKiT): 2015 – wykonanie
projektu (6 000 zł), 2016 – realizacja inwestycji (21 000 zł).
3.Wykonanie dojścia do ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha od
strony bloku Kuźnicy Kołłątajowskiej 6 oraz alejek na terenie ogródka (Zarząd Zieleni Miejskiej): 2016 – projekt i realizacja inwestycji (225 000 zł).
4. Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej (Zarząd Zieleni
Miejskiej): 2015 – projekt (4 000 zł), 2016 – realizacja inwestycji I etap
(0 zł), 2017 – realizacja inwestycji II etap (320 000 zł).
5. Budowa siłowni z elementami street work out oraz modernizacja placu
zabaw w parku Kościuszki (Zarząd Zieleni Miejskiej): 2015 – projekt
(4 000 zł), 2016 – realizacja inwestycji (281 000 zł).
6. Modernizacja psiego wybiegu w parku Krowoderskim (Zarząd Zieleni
Miejskiej): 2016 – modernizacja m.in. wykonanie oświetlenia i piaskownicy
(4 000 zł), 2017 – realizacja inwestycji (90 000 zł).
7. Wykonanie projektu ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego i jego
realizacja (Zarząd Zieleni Miejskiej): 2016 – wykonanie projektu (4 000 zł),
2017 – realizacja inwestycji (300 000 zł).
8. Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej (Zarząd Zieleni Miejskiej): 2015 – projekt (4 000 zł), 2016 – realizacja inwestycji
(185 000 zł).
9. Ul. Czerwieńskiego – projekt i wykonanie miejsc postojowych ( Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu): 2016 – wykonanie projektu
(32 000 zł), 2017 – realizacja inwestycji (200 000 zł).
10. Ul. Krowoderskich Zuchów 19 – projekt i wykonanie lamp (Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu): 2016 – wykonanie projektu
(4 000 zł), 2017 – realizacja inwestycji (60 000 zł).
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do rozpoczęcia sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Opolską i Wyki, z jej ekstrapolacją oraz torami kolejowej
linii obwodowej, z wyłączeniem fragmentu obszaru z obecnie obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Pachońskiego. Uchwała została podjęta w celu ochrony jednorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej i zachowania obecnego charakteru tego obszaru.
• Do ZIKiT-u o wybudowanie chodnika wzdłuż ul. Chełmońskiego. Zdaniem
radnych zadanie wymaga pilnej realizacji, jednak przekracza możliwości
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finansowe dzielnicy, w związku z czym wnioskowano o współfinansowanie.
• Do ZIKiT-u o montaż lustra dla samochodów wyjeżdżających z ul. Grabczaka,
w ul. Meiera, w celu poprawy widoczności i zapewnienia bezpieczeństwa.
III Zaopiniowano negatywnie
• Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Stachiewicza.
Joanna Sadowy zgłosiła brak oświetlenia na przejściu na skrzyżowaniu ulic
Jaremy i Weissa. Jakub Kosek poinformował o szkoleniu z zasad udzielania
dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta
Krakowa i przedstawił propozycje spotkań z mieszkańcami.

XXI SESJA
4 kwietnia 2016 r., w czasie XXI sesji radni podjęli 9 uchwał
I Przyjęto
• Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały z bieżącej działalności
Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za rok 2015 (szczegóły – załącznik do uchwały XXI/267/2016).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (szczegóły – uchwała XXI/268/2016)
• Dokonano korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2015-2018
w następujących punktach:
6. Modernizacja psiego wybiegu w parku Krowoderskim – 2016 – Modernizacja m.in. wykonanie oświetlenia i piaskownicy – 20 000 zł (było 4 000 zł)
9. Ul. Czerwieńskiego – projekt i wykonanie miejsc postojowych – 2016
– wykonanie projektu – 0 zł ( było 32 000 zł), 2017 – realizacja inwestycji
– 232 000 zł (było 200 000 zł).
II Wnioskowano
• O wytyczenie progów zwalniających wyspowych na ulicy Dożynkowej
w rejonie skrzyżowania z ulicą Porzeczkową. Uchwała została przygotowana
w odpowiedzi na wniosek dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,
w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci w rejonie szkoły.
• Ponownie wnioskowano do ZIKiT-u o postawienie słupków na ul. Makowskiego przed pawilonem handlowym.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Użyczenie 13 działek na rzecz Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie,
w celu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Gotyk.
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Makowskiego.
• Ustanowienie prawa użytkowania na okres 10 lat na stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Kraków działce przy al. 29 Listopada, z przeznaczeniem na
prowadzenie istniejącej stacji paliw.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o rozdzielenie
ulicy Danka i wyeliminowanie ruchu tranzytowego pomiędzy ulicami
Pachońskiego i Nad Sudołem. Proponowane przez ZIKiT rozwiązanie
umożliwi obsługę inwestycji przy ul. Danka od strony ul. Pachońskiego,
co doprowadzi do dewastacji połączenia drogowego wybudowanego
na własny koszt przez inwestora, na prawej pierzei ul. Danka. Propozycja ZIKiT-u budzi zdecydowany sprzeciw mieszkańców. Ul. Danka
jest krótka, wąska i ślepa. Dodatkowe obciążenie jej obsługą komunikacyjną po zakończeniu inwestycji przez Krak Kolor jest niemożliwe.
Teodozja Maliszewska, Elżbieta Ryba, Krystyna Karabuła, Tomasz Regulski
oraz Anna Dunajska zgłosili interwencje do służb mundurowych ze swoich
rejonów. Obecni na sesji mieszkańcy Żabińca wnioskowali o kary dla
właścicieli psów, które zanieczyszczają osiedle. Teodozja Maliszewska
zaprosiła radnych na XIII Zlot Jerzyków w SP nr 68, zaplanowany 25
kwietnia, a Anna Dunajska – na spotkanie z organizacjami pozarządowymi
11 kwietnia w Dworku Białoprądnickim. Krystyna Karabuła zapowiedziała
akcję sprzątania brzegów Sudołu i Białuchy, 22 i 23 kwietnia, natomiast
Jakub Kosek poinformował o akcji sprzątania brzegów Bibiczanki, 9
kwietnia oraz propozycji budowy psiego wybiegu na tyłach Szpitala im.
G. Narutowicza.
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Wieczór z NGO
W Dworku Białoprądnickim 11 kwietnia spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Dzielnicy IV
i współpracujących z Białoprądnickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Były też osoby z innych organizacji, zainteresowane
realizacją wspólnych projektów. Spotkanie przygotowała Anna
Dunajska, radna dzielnicy i przewodnicząca Komisji ds. Pogromców Bazgrołów i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz
Dorota Halberda ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dworku Białoprądnickiego i Stowarzyszenia „Kotłownia”, które działa w Bochni.
– Na terenie dzielnicy już od lat mamy wiele cennych inicjatyw,
które są mądre, dobre, pożyteczne i potrzebne. Chcemy poznać
ich pomysłodawców. Chcemy się dowiedzieć, jakie projekty realizują w tej chwili, jakie mają plany i jakie potrzeby – mówiła radna
dzielnicy Anna Dunajska. Członkowie organizacji pozarządowych
otrzymali ankiety, w których mogli napisać o tym, co utrudnia
im działalność, a także o swoich oczekiwaniach wobec mieszkańców, rady dzielnicy i innych instytucji na Białym Prądniku.
Część z nich przygotowała prezentacje dotyczące realizowanych
w mieście projektów. Zaprezentowały się m.in. Fundacja Wielokulturowy Kraków, pokazująca różnorodność etniczną, narodową
i wyznaniową naszego miasta, Fundacja Art Forum, organizator
Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego i Stowarzyszenie Centrum Autyzmu, które na terenie dzielnicy prowadzi przedszkole dla
dzieci autystycznych. Monika Doroszkiewicz – przedstawicielka
Ambasady Krakowian oraz Fundacji Głos Serca i inicjatorka
projektu Ogród Społeczny opowiadała o planach stworzenia
takich ogrodów – dostępnych dla wszystkich mieszkańców, na

terenie Dzielnicy IV. Ogrody społeczne istnieją już w Krakowie,
m.in. na Krzemionkach.
– 4 maja zaplanowano w dzielnicy konsultacje społeczne,
na których, wraz z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej
postaramy się zaprojektować przestrzeń skweru Insurekcji Kościuszkowskiej. Osoby z Azorów zapraszamy już 26 kwietnia do
Punktu Aktywności Lokalnej przy ul. Jaremy, gdzie odbędzie
się pierwsze spotkanie z mieszkańcami poświęcone pomysłowi
utworzenia ogrodu przy ul. Lenza i Jaremy, przed boiskiem –
mówiła Monika Doroszkiewicz.
Do Dworku przybyły również organizacje działające na rzecz
seniorów – Fundacja Nie Dzieli Nas Wiek, która prowadzi Centrum Aktywności Seniora przy ul. Weissa, Fundacja Uskrzydleni
Wiekiem, która w Uskrzydlonym Centrum przy ul. Rusznikarskiej
realizuje zajęcia aktywizujące dla osób starszych oraz Klub Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały – Wschód.
– Z naszej oferty korzysta regularnie ok. 80 osób. W programie
mamy m.in. kurs tańca, kurs obsługi tabletów, nordic walking,
wyjścia do teatru i kina. We współpracy z gimnazjum planujemy wolontariat międzypokoleniowy – wyliczała Krystyna Cygal
z Uskrzydlonego Centrum.
W listopadzie 2015 w Dworku powstało Białoprądnickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
Krakowskie NGO mogą w nim nieodpłatnie wynająć salę, aby
przeprowadzić warsztaty w ramach realizowanego projektu albo
zorganizować spotkanie.
– Dysponujemy dwoma pomieszczeniami. Jeśli dane stowarzyszenie czy fundacja nie może sobie pozwolić na wynajęcie lokalu
albo zorganizowanie zaplecza technicznego, może zgłosić się
do nas. Centrum to również platforma wymiany idei, pomysłów,
projektów – zapraszała Dorota Halberda.

JOANNA DOLNA

fot. MARIUSZ BEMBENEK

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW
BRONOWIC WIELKICH
serdecznie zaprasza na

BEZPŁATNE
KONSULTACJE PRAWNE

FESTYN
POWITANIE LATA 2016

Zapraszamy do
Biura Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
ul. Białoprądnicka 3

12 czerwca 2016
w godz 14.00-22.00
Plac Omłotowy
ul. Ojcowska

w środy, w godz. 14.00–17.00

4 maja, 1 czerwca

§

Porad udzielają prawnicy z Kancelarii Radcy Prawnego
Agnieszki Rembiesy, Kraków, ul. Skawińska 22/5
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Dusza moja jest
złączona z Panem
i tak mi upływają
dni w tym szpitalu
ŚW. SIOSTRA FAUSTYNA NA PRĄDNIKU
Od grudnia 2015 w Kościele katolickim trwa Rok Miłosierdzia,
który ogłosił papież Franciszek. Przed zbliżającą się wielkimi
krokami jego wizytą w Krakowie warto przypomnieć, że mamy
w Dzielnicy IV miejsce, w którym powstawało orędzie Bożego
Miłosierdzia. To tutaj, w szpitalu na Białym Prądniku św. Siostra
Faustyna Kowalska doznawała objawień i pisała szóstą część
„Dzienniczka”.
W latach międzywojennych dzisiejszy Krakowski Szpital im.
Jana Pawła II, a wówczas Zakłady Sanitarne na Białym Prądniku
znajdowały się na terenach podmiejskich.
Placówka miała charakter sanatorium, przede wszystkim dla
chorych na gruźlicę i szkarlatynę. Siostra Faustyna przebywała
tu dwukrotnie: od 9 grudnia 1936 r. do 27 marca 1937 r. oraz
od 20 kwietnia do 17 września 1938 r. Chorowała na zaawansowaną gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. Na Prądniku
spędziła na leczeniu w sumie ponad osiem miesięcy. Do dziś
z czasów jej pobytu w Miejskich Zakładach Sanitarnych zachowała się m.in. kaplica z 1917 r. pw. Najświętszego Serca Jezusa,
w której się modliła. Kaplica sąsiaduje z obecnymi budynkami
szpitalnymi. Na jednym z klęczników, po prawej stronie ołtarza

Kaplica szpitalna

znajduje się pamiątkowa tabliczka. W ołtarzu umieszczono
relikwie św. Faustyny, które przekazało Zgromadzenie Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia. Na zewnątrz można znaleźć tablicę
pamiątkową, z cytatem z „Dzienniczka”: Powiedział mi Pan –
potrzeba mi cierpień twoich dla ratowania dusz.
Siostra Faustyna zajmowała separatkę w I i III baraku gruźliczym. Oba znajdowały się blisko kaplicy. Zostały wyburzone
w czasie II wojny, gdy szpital zajęli Niemcy.
– Dziś 9 grudnia wyjeżdżam na kurację na Prądnik,
zaraz poza Kraków, mam tam pozostać 3 miesiące. (…).
Przyjęłam tę łaskę kuracji, ale jestem zupełnie zdana na
łaskę Bożą, niechaj Bóg zrobi ze mną, co Mu się podoba
– napisała w „Dzienniczku”, którego spora część powstała
na szpitalnym łóżku. Chorą, podobnie jak innymi pacjentami
opiekowały się wówczas siostry sercanki. Gdy tylko miała
wystarczająco dużo siły, uczestniczyła w nabożeństwach,
które odprawiano w kaplicy o 6 rano. Cierpiała bardzo, gdy
nie mogła przyjść. W tamtych czasach kapelan nie roznosił
komunii świętej po salach, można ją było przyjąć jedynie
w świątyni. Gdy Faustyna była zbyt słaba, by wstać z łóżka,
komunię świętą miał jej przynosić anioł Serafin. Często modliła się za chorych i umierających. Wiąże się z tym jedno z jej
doświadczeń mistycznych – dar bilokacji. W „Dzienniczku”
czytamy, że znajdowała się w szpitalu, a jednocześnie udawała się do miejsc, gdzie ktoś chory albo na łożu śmierci
potrzebował daru jej modlitwy. W „Dzienniczku” opisuje
szpitalne realia: – Separatka moja jest obok sali mężczyzn,
nie wiedziałam, że mężczyźni są takimi gadułami, od rana
do późnej nocy rozmowy na różne tematy, o wiele jest ciszej
Fragment ewidencji szpitalnej z 1938 r. na sali kobiet. Zawsze kobietę stawia się pod ten zarzut, jed-
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nak miałam sposobność się przekonać. Trudno mi się skupić
do modlitwy wśród tych śmiechów i dowcipów. Wtenczas mi
nie przeszkadzają kiedy mnie bierze łaska Boża w całkowite
posiadanie, bo wówczas nie wiem co się wkoło mnie dzieje.
Mój Jezu, jak ci ludzie mało mówią o Tobie. O wszystkim, tylko nie o Tobie, Jezu. A jak mało mówią, to pewnie i nie myślą
wcale, cały świat ich zajmuje, a o Tobie Stwórco, milczenie.
W innym miejscu czytamy: – Radio gra zawsze po południu,
więc odczuwam brak ciszy. Do południa ustawiczne, rozmowy
i gwary – mój Boże, cieszyłam się na tę ciszę, że będę tylko
z Panem rozmawiać, a tu, przeciwnie. Jednak teraz nic mi nie
przeszkadza, ani rozmowy, ani radio. Jednym słowem – nic.
Łaska Boża to sprawiła, że kiedy się modlę, to nawet nie wiem
gdzie jestem, wiem tylko to, że dusza moja jest złączona z Panem i tak mi upływają dni w tym szpitalu.

9

Szpital przy ul. Prądnickiej 80, którego patronem jest obecnie Jan
Paweł II powstał w latach 1913-1917, jako Miejskie Zakłady Sanitarne,
uchwałą Rady Miasta Krakowa z 22 lipca 1913 r. Autorem projektu był
Jan Zawiejski, główny architekt miasta. Zakłady, które w chwili otwarcia
mogły przyjąć prawie 250 pacjentów, obejmowały sanatorium gruźlicze,
sanatorium szkarlatynowe, laboratorium bakteriologiczne, kuchnię i pralnię.

Brama wjazdowa do Miejskich Zakładów Sanitarnych

Inicjatorem powstania placówki był Tomasz Janiszewski, wybitny lekarz,
uczeń pierwszego polskiego bakteriologa – Odona Bujwida. Zanim trafił do
Krakowa, działał w Zakopanem, gdzie wybudował szpital i we Lwowie, gdzie
założył jedną z pierwszych w Polsce poradnię przeciwgruźliczą. W 1909 r.
objął stanowisko naczelnego lekarza miejskiego w Krakowie. Stworzył m.in.
przepisy dotyczące zwalczania chorób zakaźnych, otwarł miejską pracownię bakteriologiczną i założył Krakowskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze.

Co roku, 17 września w szpitalu na Prądnickiej obchodzony
jest Dzień św. Siostry Faustyny, na pamiątkę dnia, w którym
w 1938 r. opuściła szpital. Zmarła w klasztorze w Łagiewnikach,
niedługo potem, 5 października 1938 r.
Lekarz, który zajmował się św. Siostrą Faustyną, dr Adam
Silberg, na pożegnanie poprosił o obrazek z wizerunkiem
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, który stał na szpitalnej szafce
zakonnicy. Chciał, by wisiał na ścianie nad łóżkiem jego dziecka. Gdy jedna z pielęgniarek zwróciła uwagę, że należy go dla
bezpieczeństwa zdezynfekować, lekarz stwierdził, że święci nie
zarażają. Nie wiedział, że jego słowa się sprawdzą. 18 kwietnia 1993 r. Faustyna została beatyfikowana, a 30 kwietnia 2000 r.
kanonizowana przez papieża Jana Pawła II.

MARIUSZ BEMBENEK
fot. MARIUSZ BEMBENEK, ARCHIWUM

Sala chorych w Miejskich Zakładach Sanitarnych

W ramach zakładów uruchomił pierwsze miejskie sanatorium przeciwgruźlicze. W czasie II wojny część personelu była niemiecka, a szpital
służył głównie żołnierzom – rannym i cierpiącym na choroby zakaźne. Po
wojnie, do 1948 r.działał pod nazwą Miejski Szpital Zakaźny. Od 1948 r. nosił
nazwę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, a od 1951 r. – Miejski Szpital
Specjalistyczny im. dr Anki, czyli Heleny Wolff, lekarki z Armii Ludowej.
W 1990 r. jego patronem został Ojciec Święty Jan Paweł II. 9 czerwca
1997 r. gościł w szpitalu i poświęcił nowoczesną Klinikę Kardiochirurgii.
Dziś szpital posiada 19 oddziałów opieki całodobowej, w tym 6 oddziałów
klinicznych, oprócz tego – specjalistyczne poradnie i pracownie. Specjalizuje się w kardiologii i kardiochirurgii – rocznie dokonuje się tu m.in. ok.
700 wszczepień rozruszników serca.
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Telewizory, butelki
i stare opony
przed oknami
Kilkadziesiąt worków – w sumie prawie tonę śmieci zebrali
uczestnicy akcji sprzątania brzegów Bibiczanki.
W sobotę 9 kwietnia, pomimo deszczowej pogody grupa
kilkunastu osób przez kilka godzin zbierała śmieci porzucone
na brzegach rzeki Bibiczanki, wzdłuż ulic Górnickiego i Wądół.
Akcja zorganizowana została przez mieszkańców i Towarzystwo
na Rzecz Ochrony Przyrody. Pomogła Rada Dzielnicy IV, którą
reprezentowali przewodniczący Jakub Kosek i radny Mariusz
Bembenek. Jednorazowe rękawiczki zapewnił Zarząd Zieleni
Miejskiej, a worki na śmieci – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które następnie wywiozło odpady na wysypisko.
– Końcem marca, podczas spaceru wzdłuż Prądnika, za parkiem Kościuszki zauważyłem, że jest masa śmieci. Skrzyknąłem
parę osób i zebraliśmy kilkanaście worków, które odebrało MPO.
Bibiczanka niestety wygląda podobnie, dlatego zdecydowaliśmy
się tu dzisiaj przyjść – mówił Maciej Chwała, mieszkaniec dzielnicy
i jeden z pomysłodawców akcji, którą wymyślił z Urszulą Sieńkow.
Oboje podkreślają, że nie należą do żadnej organizacji, bo jak
mówią żeby wziąć się za sprzątanie kawałka świata wokół siebie,
nie trzeba nigdzie należeć.

Przemieszczając się od skrzyżowania ul. Górnickiego i Stefanowicza, uczestnicy sprzątania zebrali m.in. stare opony (w tym
jedną od traktora, którą z trudem udało się przetoczyć przez rzekę), części od telewizorów, butelki, siatkę ogrodzeniową, dywany,
plastikowe opakowania, puszki, wiaderka. W krzakach nad rzeką
natrafili na starą kosiarkę, telefon komórkowy i kartę jednego
z banków. Wszystko zostało zapakowane w worki i zeskładowane
na poboczach. Uczestników akcji najbardziej denerwowało to,
że sprzątają komuś pod oknami. Komuś, kto nawet jeśli sam nie
podrzuca śmieci, to nie widzi albo nie chce widzieć problemu.
Przy ul. Wądół natrafiono na dzikie wysypisko, którego nie dało
się usunąć ręcznie.
– Znaleźliśmy m.in. rozbite szyby, które ciężko zapakować do
plastikowych worków. Oprócz tego – odpady z remontów – farby,
tynki, które też ciężko zebrać. Ludzie nie do końca mają świadomość, że MPO jest w stanie to wszystko odebrać. Nawykiem
zakorzenionym od lat wyrzucają śmieci do lasu, za płot – uważa
Maciej Chwała.
Rada dzielnicy przypomina, że zużyty sprzęt RTV można zgłosić do bezpłatnego odbioru, dzwoniąc na numer Elektrobrygady
MPO – 801 084 084. Odpady (m.in. zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki, odpady niebezpieczne – przeterminowane lekarstwa i odczynniki fotograficzne,
środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, opakowania po
farbach, lakierach itp., oleje odpadowe, rozpuszczalniki, meble,
drewno itp., gruz ceglany i odpady z betonu, zużyte opony i felgi, tworzywa sztuczne, metale, makulatura) przyjmuje, również
bezpłatnie Lamusownia przy ul. Nowohuckiej 1.

JOANNA DOLNA

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Prądnicki Dzień Ziemi
Wiosenna pogoda i wspaniała atmosfera towarzyszyły dwudniowej
akcji sprzątania brzegów rzek Sudół oraz Białucha, które płyną
przez Dzielnicę IV Prądnik Biały. Akcja została zorganizowana
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, który obchodzony jest na
świecie 22 kwietnia.
W pierwszym dniu, czyli w piątek do udziału zaproszono
uczniów. Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Do sprzątania zgłosiło się aż dwieście dzieci. Serdeczne
podziękowania należą się uczniom oraz nauczycielom ze Szkół
Podstawowych nr 21, 58, 68, 109 oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 2. Dzięki dużej grupie uczestników, oprócz brzegów
Sudołu, udało się dodatkowo posprzątać park Kościuszki.

W sobotę radni oraz mieszkańcy dzielnicy sprzątali ścieżkę
prowadzącą wzdłuż rzeki Białuchy, począwszy od ul. Opol-
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Przy Młynówce
Dominikańskiej
powstał zielony zakątek
W czasie „Warsztatów żywej architektury”, obok alejki
spacerowej, pomiędzy ul. Bursztynową a Zespołem Szkół
nr 5 stanęły dwie ławeczki i altana z wikliny. Gdy gałązki się
ukorzenią, powstanie zielony zakątek, w którym będzie można
usiąść i odpocząć. Organizatorami warsztatów, które odbyły
się 15 kwietnia był Zarząd Zieleni Miejskiej, Rada Dzielnicy IV
oraz Żywa Pracownia – zespół architektów krajobrazu, artystów i plecionkarzy, którzy prowadzą akcje integrujące różne
społeczności.

skiej w stronę Żabińca. Zebrano kilkanaście worków śmieci.
W sobotnim sprzątaniu udział wzięli także podopieczni Punktu
Aktywności Lokalnej „Sami dla siebie” z ul. ks. Siemaszki 31.
Po zakończeniu akcji uczestników zaproszono do siedziby Rady
Dzielnicy IV, gdzie czekał drobny poczęstunek.
Pomysłodawczynią wydarzenia była radna Krystyna Karabuła, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Planowania
Przestrzennego. W jego organizację zaangażowała się także
radna Katarzyna Gajus-Wyrwicz z Komisji ds. Ogródków Jordanowskich. Partnerami akcji było Centrum Kultury „Dworek
Białoprądnicki” oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w Krakowie, które wszystkim uczestniczącym w akcji dzieciom
podarowało książeczkę o segregowaniu śmieci.

KATARZYNA GAJUS-WYRWICZ
przewodnicząca Komisji ds. Ogródków Jordanowskich
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
fot. TOMASZ REGULSKI, MARIUSZ BEMBENEK

Początkowo zielony zakątek miał powstać obok placu
zabaw, między ul. Zgody i ul. Grażyny. Mieszkańcom bloku
przy ul. Grażyny, sąsiadującego z alejkami spacerowymi nie
podobała się ta lokalizacja. Stwierdzili, że wierzbowa konstrukcja może zasłonić im okna, a ławeczki staną się miejscem
spotkań osób nadużywających alkoholu. Dlatego w ostatniej
chwili, mimo kilkudniowych przygotowań, lokalizacja musiała
zostać zmieniona, a prace przygotowawcze przeprowadzone
od początku.
– 8 kwietnia w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Mackiewicza zorganizowaliśmy spotkanie szkoleniowo-projektowe dla mieszkańców dzielnicy, w czasie którego mogli dowiedzieć się, na czym
polega technika tworzenia altanek i ławek z żywej wierzby oraz
zaprojektować te, które dziś wykonujemy – mówiła Magdalena
Żyłka, architekt krajobrazu z Żywej Pracowni. Oprócz mieszkańców dzielnicy i członków Zielonej Pracowni, w pracach wzięli
udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kurdwanowa.
Ławeczki i altana powstały w ramach projektu „Zielony
Zakątek – wspólnie rewitalizujemy przestrzeń zieloną poprzez
tworzenie ławek i altany z żywej wierzby” finansowanego z budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

JD

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Metro
na Prądniku Białym?
Rada Dzielnicy IV podjęła uchwałę skierowaną do Prezydenta
Miasta Krakowa (z 15 lutego 2016) w sprawie kontynuowania
działań rozpoczętych w 2008 roku, wraz ze zleceniem wstępnego
studium wykonalności dla premetra w Krakowie.
Metro wywodzi się od angielskich słów „metropolitan railway”, zaś w języku francuskim przyjęła się skrócona nazwa
„metro”. Oznacza nic innego, jak wydzielony system szybkiej
kolei metropolitalnej, pozwalającej na szybkie i bezkolizyjne
przemieszczanie pasażerów z jednego końca miasta na drugi.
Metro może być więc podziemne, naziemne, jak i nadziemne
(na estakadzie). Kluczowe jest jednak odseparowanie od innego
ruchu. Metro dzieli się na ciężkie i lekkie. Różnice pomiędzy
nimi występują w zakresie parametrów technicznych pojazdów,
przede wszystkim ich wielkości i masy oraz parametrów pochodnych, jak np. skrajnia pojazdu.
Metro ciężkie w zasadzie wpisuje
się w definicję kolei, która na świecie też potrafi pełnić funkcję metra.
Jedyna różnica polega na źródle
zasilania. Typowe ciężkie metro
jest zasilane z tzw. „trzeciej szyny”,
kolej – z górnej sieci. W praktyce
również te różnice bywają zatarte,
np. w Hamburgu zarówno S-Bahn
(szybka kolej miejska), jak i U-Bahn
(metro), nie różnią się od siebie
w zasadzie niczym, obie sieci zasilane są z trzeciej szyny, obie
przebiegają zarówno pod ziemią,
jak i na estakadach, a nawet mają
zintegrowane przystanki.

Co to jest metro lekkie?

Lekkie metro w sensie funkcjonalności nie różni się od ciężkiego.
Może mieć trochę częściej przystanki, co około 700-800 metrów,
podczas gdy dla ciężkiego metra
jest to 1 km, a dla tradycyjnego
tramwaju 500 metrów. Jednak
długość składów może być równie imponująca, co przy metrze
ciężkim. Lekkie metro posiada
z reguły mniejszą skrajnię oraz
niskie perony, aczkolwiek zdarzają
się też wysokoperonowe (np. Hannower). Może je stanowić zarówno lekka kolejka, która również
może być zasilana z trzeciej szyny, jak i zwykły, lub specjalnie
przystosowany tramwaj. Dla przykładu w USA takie tramwaje
nazywane są lekką kolejką, a cały system po prostu metrem.
W teorii, nawet gdy system lekkiego metra stanowi tramwaj, cała
sieć powinna być wydzielona. W praktyce z reguły tak nie jest.
Oczywiście w Krakowie z uwagi na rozwiniętą sieć tramwajową,
nie ma realnej możliwości odseparowania całej sieci tramwajowej od pozostałego ruchu. Tutaj jednak Zachód po raz kolejny
pokazuje, że w życiu jest inaczej niż na papierze i powszechne
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jest stosowanie infrastruktury typowo kolejowej dla systemów
tramwajowych, jak np. szlabany na przejazdach.

A zatem premetro?

Czym się różni premetro od metra? W dużym skrócie tym, że
odseparowana od innego ruchu jest część sieci transportowej
danego środka transportu, a nie cała sieć. Siłą rzeczy z definicji
premetrem może być więc tylko lekkie metro. Jednak odcinki
tunelowe premetra nieraz buduje się z myślą o przekształceniu
w przyszłości w tradycyjne metro.
Odwołując się do przykładów lekkiego metra w postaci tramwaju, którego sieć z reguły nie jest w całości wydzielona, po raz
kolejny obserwujemy, jak niewiele wspólnego z rzeczywistością
mają papierowe definicje. W praktyce więc między premetrem
a lekkim metrem nie ma żadnej różnicy.

Co z referendum?

Pytanie „czy jesteś za budową metra w Krakowie” miało
wydźwięk bardzo ogólny i było niedoprecyzowane. W polskim
prawie nie istnieje definicja metra, jak i tramwaju, natomiast ruch
zarówno metra oraz tramwajów definiowany jest przez ustawę
Prawo o ruchu kolejowym z dnia 28 marca 2003 r., a wszystkie
torowiska w świetle prawa są drogą kolejową.
Zgodnie z tą ustawą zarówno tramwaj, jak i metro oraz inne
pojazdy szynowe, w świetle prawa są pojazdami kolejowymi.
Ciężko więc mówić o pociągnięciu
do odpowiedzialności prawnej
władz Miasta Krakowa w kwestii
realizacji wiążącego referendum.
Na Zachodzie, w tym w krajach
UE pod pojęciem metra funkcjonuje
zarówno ciężkie metro, premetro,
kolej miejska, jak i szybki tramwaj.
Jednak w odniesieniu do ogólnej
definicji szybkiego tramwaju, definicji tej nie spełnia Krakowski Szybki
Tramwaj, lub spełnia ją na granicy
progu. Jednak definicję dotyczącą
minimalnej prędkości handlowej
spełnia też jedna linia w Warszawie,
która nie jest nazywana szybkim
tramwajem. Reasumując, tam gdzie
tych kwestii nie regulują przepisy,
nazywanie czegoś szybkim tramwajem, lekką koleją, czy też metrem, jest kwestią w dużej mierze
umowną i zależy przede wszystkim
od lokalnych władz.

Jaka koncepcja dla Krakowa?

Uzasadnienie plusów przedstawionej koncepcji premetra dla
Krakowa, to temat co najmniej
na osobny artykuł, zaś spora ich
część wymieniona została w uzasadnieniu do wspomnianej na początku uchwały. W dużym skrócie,
koncepcja tuneli tramwajowych w centrum pozwala na dużo
efektywniejsze wykorzystanie obecnie istniejącej sieci tramwajowej, co oznacza, że obszar oddziaływania i pozytywnych
efektów inwestycji będzie dużo większy od obszaru oddziaływania proponowanej koncepcji ciężkiego metra, stanowiącego
oddzielny system.
Koncepcja budowy dwóch tuneli: wschód – zachód (rondo
- Mogilskie – AGH) o długości 3,9 km oraz północ – południe
(Nowy Kleparz – Rynek Podgórski) o długości 4,9 km, z przystankami usytuowanymi co 700-800 m i dwupoziomowym

1/2016 wiosna

GAZETA LOKALNA

podziemnym węzłem przesiadkowym w rejonie Dworca Głównego, wyceniona została na 2,5 mld zł. Pozwala na lepsze
i efektywniejsze zaspokojenie potrzeb transportowych Krakowa,
w tym także Dzielnicy IV Prądnik Biały, zwłaszcza w kontekście
planowanych tras tramwajowych do Górki Narodowej oraz
na Azory. Stale rozwijająca się sieć, wynikający z tego ogólny
wzrost liczby tramwajów oraz niewydolna infrastruktura tramwajowa sprawiają, że budowa tuneli w centrum jest niezbędna.
Sama liczba tramwajów sprawia, że nie jest możliwe zapewnienie efektywnego działania priorytetów sygnalizacyjnych dla
tramwajów na dużych skrzyżowaniach. Specyfika Królewskiego
Miasta Krakowa sprawia, że wszystkie duże potoki pasażerskie
przecinają obszar centrum, jednak większość podróży przez
centrum to podróże przelotowe lub przesiadkowe. Budowa tuneli tramwajowych ma więc nie tylko usprawnić sam dojazd do
centrum, ale umożliwić szybkie jego pokonanie. Wybudowanie
tuneli i skierowanie do niego głównych linii wschód – zachód
i północ – południe sprawi również, że pozostałe linie w innych
relacjach (np. Nowa Huta – Ruczaj) pozostające w centrum na
powierzchni, będą mogły się poruszać szybciej i sprawniej,
z uwagi na wyeliminowanie problemu przeciążonych torowisk.
Umożliwi to również efektywnie wykorzystanie priorytetu sygnalizacyjnego.

Dlaczego nie metro ciężkie?

Pomijając ogromne koszty inwestycyjne, niemożliwe do
pokrycia dla miasta bez wsparcia środków centralnych i UE,
jest też kilka innych istotnych aspektów. W Krakowie charakter
„wielkomiejski” mają tylko punkty w obrębie centrum, jak np.
rondo Mogilskie, Dworzec Główny, czy Teatr Bagatela. Poza
obszarem centrum nie istnieją dostatecznie duże węzły przesiadkowe, które wymagałyby szybkiego połączenia z centrum.
Trzeba więc pamiętać, że linia metra poza centrum to rzadziej
zlokalizowane przystanki (co ok. 1 km) oznaczające konieczność dłuższych podróży pieszych w celu dotarcia do pociągu.
To także konieczność pokonania dużej liczby schodów i sporej
różnicy poziomów, co na krótkich dystansach eliminuje zysk
czasu wynikający z szybszego przemieszczania.
Specyfika Krakowa sprawia, że potrzebne są linie, które na
początkowych i końcowych odcinkach zatrzymywałyby się na
gęściej rozlokowanych, łatwo dostępnych przystankach, odcinek centralny pokonując w sposób przyśpieszony, zatrzymując
się niemal wyłącznie na głównych węzłach przesiadkowych.
W te potrzeby idealnie wpisuje się koncepcja premetra, dodatkowo będąc kilkunastokrotnie tańszą (2,5 mld za dwa tunele,
do 8-12 mld za tylko jedną linię metra). Inżynieria to sztuka
projektowania adekwatnie do potrzeb, podczas gdy przeskalowanie i przeszacowanie jest partactwem i marnotrawieniem
pieniędzy. A zaoszczędzone pieniądze, to perspektywa realizacji
także innych potrzebnych inwestycji.
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Często wymieniany jest też czynnik miastotwórczy metra.
Owszem, ma on znaczenie, ale nie aż takie, żeby wzdłuż nowopowstałej linii nagle wyrosło nowe miasto z wieżowcami
dookoła. Za czynniki miastotwórcze odpowiada przede wszystkim polityka władz miasta. Budowa metra może w minimalnym
stopniu wspomóc te procesy, jednak nie może sama w sobie
być mechanizmem je uruchamiającym, bo to jest po prostu
niemożliwe.

Jaka przyszłość dla Krakowa?

Oprócz budowy premetra należy wykorzystać również
ogromny potencjał infrastruktury kolejowej na terenie Krakowa,
przez rozbudowę Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, która może
umożliwić bardzo szybkie połączenie centrum Krakowa z Bieżanowem i Prokocimiem, Borkiem Fałęckim i os. Kliny, Azorami,
Bronowicami, Prądnikiem Czerwonym, a także os. Piastów,
Wzgórzami Krzesławickimi i Nową Hutą, wraz z obszarem objętym programem „Nowa Huta Przyszłości”. Oprócz tego istnieje
możliwość budowy nowej odnogi, która mogłaby przebiegać
w całości lub częściowo pod ziemią, nie różniąc się niczym
(poza sposobem zasilania) od typowego ciężkiego metra.
Receptą transportową dla Krakowa jest więc budowa tuneli
tramwajowych w centrum oraz parkingów P&R na obrzeżach
miasta, rozbudowa systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz
z ewentualnymi nowymi odnogami oraz parkingami P&R w gminach ościennych. Oprócz tego – dokończenie autostradowego
pierścienia obwodnicy Krakowa, przy jednoczesnej rezygnacji
z budowy przeskalowanych dróg przez miasto, finansowanych
z budżetu miasta. Gdyby nie budowa stadionów, Tauron Areny
Kraków, Centrum Kongresowego oraz dróg typu dwupasmowa
Grota-Roweckiego na Ruczaju, być może już dziś moglibyśmy
jeździć podziemnym tramwajem w centrum, oszczędzając
codziennie dużo czasu w drodze do i z pracy. Te przykłady
pokazują, jak niską wagę przykładają do kwestii transportu zbiorowego w Krakowie władze miasta oraz sugerują o kompletnym
niezrozumieniu przez nie jego priorytetowego znaczenia dla
jakości codziennego życia mieszkańców. W świetle tych faktów
myślenie o realności budowy typowego metra może zakrawać
na skrajnie nieodpowiedzialny, – nadmierny optymizm.
Ja osobiście w odpowiedzi „tak” na pytanie dotyczące metra,
widzę rozpaczliwy apel krakowian o to, aby to jednak kwestia
dobrze zorganizowanego transportu w mieście stała się głównym priorytetem dla władz Krakowa. Widzę też w tym wyraźny
sygnał, iż mieszkańcy nie dają się nabrać na hasło Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, który jest tylko prowizorycznym
udawaniem, że miasto faktycznie stawia na transport publiczny.

DARIUSZ PARTYKA
przewodniczący Komisji Infrastruktury i Transportu Publicznego
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

NOWA SIEDZIBA BIBLIOTEKI
Połączone filie Krowoderskiej Biblioteki publicznej z ulic Makowskiego 8 i Weissa 8,
30 marca wznowiły działalność w nowej siedzibie przy ul. Radzikowskiego 29.
Biblioteka oferuje różnorodny księgozbiór: literaturę piękną, popularnonaukową oraz
audioksiążki. Na miejscu czytelnicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych z bezpłatnym internetem, a w kąciku kawowym przeglądać prasę. Na najmłodszych czeka
„Tajemniczy ogród” i bogaty wybór bajek. W bibliotece będą również organizowane imprezy kulturalne dla dorosłych i dzieci, o których informacje będą zamieszczone na stronie
internetowej Krowoderskiej Biblioteki Publicznej www.kbp.krakow.pl, w bibliotece oraz na
portalach społecznościowych.
Biblioteka jest czynna: w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 9.00 do 19.00,
w czwartek od 11.00 do 16.00 oraz w sobotę od 9.00 do 14.00.

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Ze szkół i przedszkoli

Interklasa
pomoże w dysleksji
W najbliższym roku szkolnym otwieramy w XIV Liceum Ogólnokształcącym klasę dla uczniów z dysleksją. Będziemy pierwszym
liceum w mieście, które uzyskało na to zgodę Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczenia wielu lat pracy z uczniem
dyslektycznym i współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji
pozwoliły nam lepiej zauważyć możliwości i potrzeby ucznia. Od
dwóch lat współorganizujemy z Gimnazjum nr 14 w Krakowie
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Jesteśmy dobrze
przygotowani do nowego wyzwania.
Dyslektycy noszą w sobie duży potencjał, który wymaga
indywidualnej pracy. Ich wrażliwość, kreatywność, ogromna
wyobraźnia, wykształcona intuicja, czy też umiejętność poznawania poprzez wszystkie zmysły, często nie mogą zaistnieć
wśród uczniów, którzy nie są dyslektykami. By te zdolności były
właściwie wykorzystane i rozwijane, należy stworzyć odpowiednie
warunki. Pracując w jednorodnej grupie, właściwymi metodami,
skupiając więcej uwagi na takim uczniu, można osiągać lepsze
wyniki oraz korygować deficyty.
Do nowej klasy będą przyjmowani uczniowie z opinią po-

Czytali dzieciom
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci jest obchodzony na
całym świecie 2 kwietnia, w rocznicę urodzin duńskiego poety
i baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Święto zostało
ustanowione w 1967 roku. W Polsce od 2001 roku odbywa się
akcja społeczna „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Przedszkole nr
165 również bierze w niej udział. Ma uświadomić, jak ważne dla
dzieci jest poznawanie świata książek. Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku uczy je myślenia, rozwija
język, pamięć, wyobraźnię, buduje i umacnia więź pomiędzy nim
a jego rodzicem. Zapewnia też dziecku emocjonalny rozwój, po-

radni psychologiczno-pedagogicznych. Klasa będzie liczyła
15 uczniów. Program kształcenia nie będzie się niczym różnił od
programu realizowanego w pozostałych klasach. Uczeń otrzyma
kompletne przygotowanie do matury, różne zaś będą metody
i formy pracy. Tu właśnie dostrzegamy możliwości rozwoju ucznia.
Trudności w czytaniu i pisaniu nie mogą być przeszkodą dla jego
dalszej kariery. Będziemy mu w tym pomagać.

JERZY SZOPA, nauczyciel XIV Liceum Ogólnokształcącego
fot. AGNIESZKA BOCZAR

maga w wychowaniu, ułatwia naukę w szkole, kształtuje nawyk
czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Poprzez tę akcję,
chcemy uświadomić rodzicom jak ważne jest czytanie dzieciom.
W tym roku w naszym przedszkolu wydarzenie trwało przez
cały tydzień. Do udziału w nim zaprosiliśmy rodziców i innych
członków rodziny. Oprócz tego codziennie odwiedzał nasze
przedszkole gość specjalny, który czytał dzieciom wybrany tekst.
Tydzień Czytania Dzieciom rozpoczęliśmy od spotkania z żołnierzem zawodowym płk Romanem Utrackim, który przeczytał
opowiadanie Renaty Piątkowskiej pt. „Bohater”. Dzieci mogły
zapytać o sprawy związane z pracą żołnierza. Kolejnymi gośćmi
specjalnymi byli m.in. Antoni Krupa – muzyk, kompozytor oraz
dziennikarz „Radia Kraków”, który przeczytał dzieciom opowiadanie z serii „Pan Kuleczka” oraz Katarzyna
Król, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do
spraw Edukacji i Sportu. Pani Prezydent czytała
bardzo ciekawe opowiadanie pt. „Żółw” Renaty
Piątkowskiej.
Czytelniczych atrakcji było więcej. Każde
z dzieci przyniosło swoją ulubioną książkę. Każdy dzień rozpoczynaliśmy od wspólnego czytania bajki „na dzień dobry”. Dzieci ze wszystkich
grup przedszkolnych wspólnie słuchały bajek,
baśni, opowiadań i wierszy, a potem odpowiadały na pytania konkursowe, które świadczyły
o tym jak dokładnie zapamiętały treść tekstu.
Najlepsi oczywiście zdobywali nagrody. Przy tej
okazji nasze przedszkole wzięło udział w akcji
„Zaczytani – wielka zbiórka książek dla szpitali”,
w ramach kampanii społecznej pod Patronatem
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ELŻBIETA UTRACKA, Przedszkole nr 165
fot. PRZEDSZKOLE nr 165

1/2016 wiosna

GAZETA LOKALNA

U „Noblistów” o noblistach
Życie, twórczość i działalność polskich noblistów to tematyka
Międzyszkolnego Konkursu Polscy Laureaci Nagrody Nobla.
Jego pierwsza edycja miała miejsce w bieżącym roku szkolnym
i poświęcona była postaci Henryka Sienkiewicza – z okazji 170.
rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci. Organizatorem tego
przedsięwzięcia są Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2 i Prywatne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich. W siedzibie szkół, która od września 2014
roku mieści się przy ulicy Kluczborskiej 3, odbyło się uroczyste
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród połączone z wernisażem
prac. Konkurs skierowany był do uczniów małopolskich szkół
podstawowych i gimnazjów. Jego formuła dawała możliwość
zaprezentowania talentów plastycznych (trzy konkursy tematyczne), a także literacko-oratoskich. Spośród autorów licznych
prac jury konkursowe postanowiło nagrodzić niemal 50 osób,
które 26 lutego odebrały nagrody.
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zapraszają

MIESZKAŃCÓW
NA SPOTKANIA
18.05, godz. 17.30
Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33
Azory – spotkanie w sprawie ruchu jednokierunkowego
na ul. Palacha oraz sprawy bieżące
1.06, godz. 18.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 24
Azory – spotkanie ws. progów zwalniających
na ul. Stanisławskiego oraz sprawy bieżące
2.06, godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6
Żabiniec – spotkanie ws. progów na ul. Żmujdzkiej
i zakazu parkowania na ul. Żabiniec oraz sprawy bieżące
15.06, godz. 18.00
Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3
Krowodrza Górka – spotkanie w sprawach bieżących

Konkurs poświęcony noblistom spotkał się z uznaniem
znaczących instytucji, które objęły go patronatem honorowym
– wśród nich Wojewoda Małopolski, Miasto Kraków jako partner,
Małopolskie Kuratorium Oświaty czy Muzeum Literackie Henryka
Sienkiewicza w Poznaniu. Szczególne podziękowania kierujemy
do Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, która także udzieliła nam
wsparcia w ramach patronatu honorowego. To dla nas szczególnie ważne, bo jako szkoła z tej dzielnicy chcielibyśmy wpisać
się w jej działalność kulturalną.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie już teraz
zapraszamy do jego drugiej edycji, która odbędzie się w roku
szkolnym 2016/2017. Mamy nadzieję, że będzie popularyzował
wiedzę o wybitnych Polakach, a dzieciom i młodzieży pozwoli
rozwinąć rozmaite drzemiące w nich talenty. Do tego, jako organizatorzy, serdecznie zachęcamy!

Organizatorzy konkursu
Prywatne Szkoły im. Noblistów Polskich w Krakowie

16.06, godz. 18.00
Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15
Prądnik Biały Wschód – spotkanie ws. ruchu
jednokierunkowego na ul. Turystycznej oraz sprawy bieżące
20.06, godz. 19.15
Kościół Redemptor Hominis, ul. Stelmachów 137
Spotkanie dla mieszkańców rejonu ulic Chełmońskiego
i Stelmachów ws. ruchu jednokierunkowego na odcinku
ul. Chełmońskiego oraz w sprawach bieżących
21.06, godz. 18.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 24
Azory – spotkanie w sprawach bieżących
22.06, godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2
Prądnik Biały Zachód – spotkanie w sprawach bieżących

fot. ORGANIZATORZY
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w skrócie

Zabytkowa kapliczka
zostanie odnowiona
Kapliczka z metalowym
krzyżem ufundowana przez
mieszkańców Prądnika
w 1866 roku, która stoi przy
ulicy Prądnickiej, będzie
poddana renowacji. Zarząd
Infrastruktury Komunalnej
i Transportu zarezerwował
w tym roku na remonty
i konserwacje krakowskich
przydrożnych kapliczek,
rzeźb i pomników pół
miliona złotych. Podobnych
obiektów, nieraz zaniedbanych i zapomnianych
jest w mieście około 430.
Warto pamiętać, że również
w naszej dzielnicy, przy ulicy
Dożynkowej można znaleźć
najstarszą kapliczkę, pochodzącą z 1630 roku.

Złodziej ujęty w parku Kościuszki
Pod koniec kwietnia policjantom dzielnicowym udało się
złapać złodzieja, niemal na gorącym uczynku. Prawie w samo
południe 31-letni mieszkaniec Krakowa ukradł młot elektryczny z firmy znajdującej się przy ul. Siewnej i zaczął z nim uciekać. Pracownicy firmy nie zdołali go dogonić, więc wezwali
policję. Byliśmy świadkami zatrzymania sprawcy. Skradziony
sprzęt na szczęście udało się odzyskać.

MB
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Ul. Meiera na Grzegórzkach?
Przy ul. ks. Meiera 3 można znaleźć tabliczkę, według której budynek znajduje się nie w Dzielnicy IV,
ale w Dzielnicy II. Przez lata nikt z miejskich urzędników nie zauważył pomyłki. Mieszkańcom tabliczka pewnie nie przeszkadza. Poczta dochodzi pod właściwy adres, bez względu na nazwę dzielnicy.

55+

X KONKURS FOTOGRAFICZNY
PORTRET DZIELNICY
WIOSNA OCZAMI SENIORA
X edycja konkursu fotograficznego „Portret Dzielnicy” odbywa się pod hasłem
Wiosna oczami seniora. W tym roku do fotograficznej rywalizacji zapraszamy
mieszkańców dzielnicy powyżej 55. roku życia.
Każdy uczestnik może zgłosić do trzech prac fotograficznych, które, wraz ze skanem
lub zdjęciem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia należy dostarczyć
do organizatora w formie elektronicznej, do 30 maja 2016 r. Zdjęcia można wysłać
na adres e-mail: konkurs-foto-dz4@wp.pl lub przynieść albo przesłać tradycyjną
pocztą na nośniku cyfrowym np. płycie CD, do siedziby Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
Podczas oceny prac jury weźmie pod uwagę: zgodność pracy z hasłem konkursu, oryginalne ujęcie tematu, walory artystyczne i poprawność techniczną. Zwycięzcy konkursu
otrzymają nagrody rzeczowe, a wyróżnione prace zostaną opublikowane w „Gazecie
Lokalnej”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2016 r.
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są
w biurze Dzielnicy IV oraz na stronie www.dzielnica4.krakow.pl.

