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ul. Białoprądnicka 3
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(Zajazd Kościuszkowski)
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www.dzielnica4.krakow.pl

BIURO RADY
Przyjmuje strony w dni powszednie:
• poniedziałki, wtorki, środy;
w godz. 10.00-16.00
• czwartki, w godz. 13.00-18.00

DYŻURY RADNYCH
w siedzibie RADY DZIELNICY

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

6, 20 października
3, 17 listopada; 1, 15 grudnia
od godz. 17.00
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

14, 28 października
25 listopada; 9, 23 grudnia
w godz. 16.00-17.00
Hermina Bulka
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

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

4 października
8 listopada, 6 grudnia
w godz. 17.00-18.00

www.dzielnica4.krakow.pl
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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Zwycięskie projekty w Budżecie Obywatelskim
Szanowni Państwo, poniżej prezentuję projekty, które
zwyciężyły w tegorocznej
edycji Budżetu Obywatelskiego. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy wzięli
udział w przygotowaniu projektów oraz wszystkim tym,
którzy zdecydowali się oddać
głosy pozwalające wyłonić
najlepsze, Państwa zdaniem
propozycje. Wszystkie projekty wybrane w głosowaniu
będą realizowane w przyszłym roku.
• Kwitnące parki Dzielnicy IV Prądnik Biały – kwota realizacji 216 000 zł
• Rewitalizacja zielonego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów – kwota realizacji
90 000 zł
• Miejskie grille – kwota realizacji 19 500 zł
• Zrób to sam – samoobsługowa stacja naprawy rowerów – kwota realizacji 32 000 zł
• Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży, tzw. tyrolka – kwota realizacji 22 000 zł
• Monitoring boiska przy Szkole Podstawowej nr 119 – kwota realizacji 9 000 zł
• Mali ratownicy – kwota realizacji 2 500 zł
• Sprzęt sportowy dla KS Bronowicki – kwota realizacji 2 720 zł
• Ławki młodzieżowe oraz osiedlowa tablica ogłoszeniowa – kwota realizacji 4 700 zł

Karta Krakowianina – Krakowska Karta Mieszkańca
Od kilku lat podejmowane są próby zachęcenia mieszkańców Krakowa do płacenia podatków w naszym mieście. Akcja ta skierowana jest szczególnie do osób,
które pomimo, iż mieszkają i pracują w Krakowie, płacą podatki w miejscach swojego
poprzedniego zamieszkania. Nie powinno to dziwić, gdyż wszyscy płacący w Krakowie podatki dokładają się do kosztów funkcjonowania miasta. W dużej mierze dzięki
podatkom powstają nowe przedszkola, szkoły, finansowane są jednostki kultury oraz
deficytowa komunikacja miejska.
Kolejna forma zachęty do płacenia podatków w Krakowie powinna wreszcie zostać
skierowana nie tylko do nowych podatników, ale również do już odprowadzających
podatek dochodowy w naszym mieście. Mam na myśli Kartę Krakowianina, której
wprowadzenie było i jest jednym z celów, które chciałbym osiągnąć w bieżącej kadencji
Rady Miasta Krakowa.
Jeszcze w tym roku powinniśmy poznać szczegóły funkcjonowania i wydawania
Krakowskiej Karty Mieszkańca. Najprawdopodobniej karta zostanie zintegrowana
z Krakowską Kartą Miejską (KKM), do której zostanie dodany hologram identyfikujący.
Możliwe będzie również rozwiązanie polegające na rejestracji stosownej informacji
o posiadaniu Karty Krakowianina, podobnie jak ma to miejsce z biletem okresowym
komunikacji miejskiej. Dzięki temu unikniemy posiadania kolejnej plastikowej karty.
Wśród głównych założeń Karty Krakowianina (Krakowskiej Karty Mieszkańca) na
pewno należy się spodziewać, iż możliwość otrzymania karty dotyczyć będzie tylko
osób płacących podatek dochodowy od osób fizycznych. Dodatkowo karta nie będzie
wydawana automatycznie, a będzie należało o nią wystąpić z wnioskiem. Należy się
również spodziewać, iż o kartę będzie można wystąpić również na swoje dzieci, o ile
samemu będzie się uprawnionym do jej posiadania.
Podobne rozwiązanie do opracowywanego w naszym mieście funkcjonuje już na
przykład w Warszawie. Mieszkańcy stolicy mogą korzystać ze zniżek w zakresie specjalnych taryf, osobnych dla posiadacza karty w ramach biletów komunikacji miejskiej
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– bilet okresowy jest tańszy o 12 zł. W zakresie dostępu do usług miejskich, obiektów
sportowych oraz instytucji kultury – np. bilety do muzeów są tańsze o 30%. Oprócz sfery
miejskiej posiadacze Karty Warszawiaka mogą liczyć na preferencje w zakresie innych
usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne działające w Warszawie.
Sposób identyfikacji i rodzaje preferencji są aktualnie opracowywane. Przygotowywane jest także kompleksowe sprawozdanie, które ma zostać przedłożone Radzie
Miasta Krakowa, informujące o dotychczasowych pracach na Kartą. W sprawozdaniu
tym zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące rekomendowanych
rozwiązań. Prawdopodobnie w następnym numerze „Gazety Lokalnej” będziemy mogli
zaprezentować propozycję preferencji dla mieszkańców Krakowa.

Autobus 130 nie zmieni trasy
W związku z nieprawdziwymi informacjami, że autobus linii 130 miał zostać zabrany
z osiedla Azory pragnę wytłumaczyć, iż Rada Dzielnicy IV nigdy nie podejmowała tego
typu kroków. Tylko ludzie o złych intencjach mogli rozpowszechniać taką nieprawdziwą
informację. Rada Dzielnicy podjęła co prawda uchwałę wnioskującą o wydłużenie linii
130 pod Galerię Bronowice, jednak bez pomijania któregokolwiek z istniejących przystanków. Ważnym jest również, iż wspomniane przedłużenie (w przypadku akceptacji
przez ZIKiT) miało zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, które jako rada
dzielnicy zaproponowaliśmy i zobowiązaliśmy się przeprowadzić. Proponowana trasa
miała przebiegać przez ul. Różyckiego i pętlę na Azorach, a dalej pod Galerię Bronowice i z powrotem przez pętlę na
Azorach. Przedłużenie linii byłoby
możliwe wyłącznie z jednoczesnym
zwiększeniem częstotliwości kursowania, a być może i zmianą taboru
na przegubowy. W związku z brakiem środków, Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu przyznał
jednak, że nie ma możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania
linii 130, a tym samym ewentualne
wydłużenie linii jest niemożliwe.
W chwili obecnej temat jest więc
nieaktualny.

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

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

DYŻURY
STRAŻY MIEJSKIEJ

Strażnicy rejonowi
z Oddziału Krowodrza
Straży Miejskiej
pełnią dyżur w siedzibie

MIEJSKI DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
DOM nr 5

Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,

przy ul. Nad Sudołem 32

czwartek miesiąca,

zaprasza seniorów i osoby niepełnosprawne do korzystania ze swojej oferty

w godz. 16.00-17.00

.

Dom jest placówką dziennego pobytu, otwartą pięć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku. W zajęciach i spotkaniach uczestniczą osoby starsze, chcące w sposób aktywny i interesujący spędzić
wolny czas i nawiązać kontakty towarzyskie. W zależności od potrzeb i zainteresowań w ramach
terapii zajęciowej seniorzy mogą wykonywać różne prace manualne, np. szycie na maszynie, majsterkowanie, a także ćwiczenia pamięci i myślenia.
W ramach zajęć kulturalno-rekreacyjnych propagowane jest natomiast czytelnictwo poprzez prowadzenie biblioteki, czytanie książek i prasy oraz gry świetlicowe. Organizowane są wyjścia do opery,
kina, muzeum czy filharmonii. Odbywają się u nas także uroczyste spotkania okolicznościowe
i towarzyskie, jak kolacja wigilijna, andrzejki, bal karnawałowy, imieniny.
Czynnie dbamy o kondycję fizyczną naszych podopiecznych: prowadzona jest codziennie gimnastyka
oraz zajęcia nordic-walking. Wyjeżdżamy również na wycieczki krajoznawcze – bliższe i dalsze.
Ostatnio zwiedziliśmy Zakopane.
W naszej placówce istnieje też możliwość bezstresowego zapoznania się z tajnikami komputera
i internetu. Codziennie zapewniamy gorący posiłek (obiad – zupa i drugie danie).
Aby skorzystać z usług Domu nr 5, należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym Filii nr 2
MOPS-u przy ul. Radzikowskiego 37, celem przeprowadzenia wywiadu socjalnego. Wszelkie informacje można uzyskać u kierownika domu: tel. 12 415 54 14 w godzinach 9.00-15.00.
Serdecznie zapraszamy!

w pierwszy i trzeci

BEZPŁATNE
KONSULTACJE
PRAWNE

§

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

w środy, w godz. 14.00–17.00

5 października,
2 listopada, 7 grudnia
Porad udzielają prawnicy z Kancelarii
Radcy Prawnego Agnieszki Rembiesy,
Kraków, ul. Skawińska 22/5
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XXII SESJA
W czasie XXII sesji, która odbyła się 16 maja 2016 r., radni podjęli 8 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
1. Przeniesiono środki z zadania (lokalne wydarzenia: oświatowe,
kulturalne, sportowe i rekreacyjne): Konkursy szkolne i przedszkolne:
ZSP nr 2 – „Bliżej Świata” 2500 zł, „Dzika Strona Jedzenia” 500 zł; SP 119
– „Zachwycić się Małopolską” 500 zł, jednostka realizująca: CK Dworek
Białoprądnicki:
– kwota 300 zł, na zadanie (lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne,
sportowe i rekreacyjne): Konkursy szkolne i przedszkolne: ZSP nr 2
– „Bliżej Świata” 200 zł, „Dzika Strona Jedzenia” 100 zł, jednostka
realizująca: ZEO;
– kwota 2000 zł, na zadanie (lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne,
sportowe i rekreacyjne): Konkursy szkolne: Turniej Scrabble 200 zł,
Meeting siatkarski dla szkół gimnazjalnych 600 zł, Meeting siatkarski dla
szkół podstawowych 200 zł, Turniej siatko-nogi 200 zł, Turniej Kopernikański 200 zł, Konkurs czytelniczy 200 zł, Konkurs „Matma jest piękna”
200 zł, Konkurs ortograficzny 200 zł, jednostka realizująca: ZSO nr 5;
– kwota 1 200 zł, na zadanie (prace remontowe szkół podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków): Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c – wymiana windy, jednostka realizująca: ZEO;
2. Przeniesiono środki z zadania (budowa, modernizacja, prace remontowe: ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów): Modernizacja psiego
wybiegu w parku Krowoderskim – wykonanie oświetlenia i piaskownicy
– projekt, jednostka realizująca: ZZM:
– kwota 3 130 zł (na zadaniu po zmianie pozostaje 16 870 zł), na zadanie (budowa, modernizacja, prace remontowe: miejskiej infrastruktury
drogowej): Projekt i wykonanie lamp przy ul. Krowoderskich Zuchów
19, jednostka realizująca: ZIKiT;
– kwota 3 800 zł (na zadaniu po zmianie pozostaje 13 070 zł) na zadanie (prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli
oraz żłobków): Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c – wymiana windy,
jednostka realizująca: ZEO;
– kwota 770 zł (na zadaniu po zmianie pozostaje 12 300 zł), na zadanie
(lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne):
Spotkania z psychologiem, jednostka realizująca: CK Dworek Białoprądnicki.
3. Przeniesiono środki z zadania (lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne): Muzyczna Droga Krzyżowa, jednostka
realizująca: CK Dworek Białoprądnicki – kwota 350 zł (na zadaniu po
zmianie pozostaje 2 150 zł), na zadanie (lokalne wydarzenia: oświatowe,
kulturalne, sportowe i rekreacyjne): Spotkania z psychologiem, jednostka
realizująca: CK Dworek Białoprądnicki, kwota – 350 zł.
4. Przeniesiono środki z zadania (komunikacja z mieszkańcami dzielnicy):
Kampania informacyjna Rady Dzielnicy IV – konsultacje społeczne, jednostka realizująca – Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic, kwota – 380 zł (na
zadaniu po zmianie pozostaje 11 620 zł), na zadanie (lokalne wydarzenia:
oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne): Spotkania z psychologiem,
jednostka realizująca: CK Dworek Białoprądnicki, kwota – 380 zł.
5. Zmieniono zakres rzeczowy zadania (prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków): Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 2, ul. Porzeczkowa 2 - opracowanie zejścia (schodów) między budynkiem szkoły i przedszkola, jednostka realizująca: ZEO, kwota – 8 000 zł;
na: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 2 – wykonanie
zejścia (schodów) między budynkiem szkoły i przedszkola.
6. Zmieniono zakres rzeczowy zadania (budowa, modernizacja, prace
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remontowe miejskiej infrastruktury drogowej): Prace remontowe
infrastruktury drogowej wg rankingu: 10. ul. Gnieźnieńska – remont,
jednostka realizująca: ZIKiT; na: Prace remontowe infrastruktury
drogowej wg rankingu: 10. ul. Radzikowskiego – remont, jednostka
realizująca: ZIKiT.
7. Przeniesiono środki z zadania (Komunikacja z mieszkańcami dzielnicy):
– Kampania informacyjna Rady Dzielnicy IV – konsultacje społeczne, jednostka realizująca: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic, kwota – 1 000 zł (na
zadaniu po zmianie pozostaje 10 620 zł); na zadanie (lokalne wydarzenia:
oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne): Zwiedzanie Fortu Tonie
z okazji Dni Dzielnicy, jednostka realizująca: CK Dworek Białoprądnicki,
kwota – 1 000 zł.
8. Przeniesiono środki z zadania (obsługa administracyjno-biurowa rady
i zarządu dzielnicy) – jednostka realizująca: Wydział Obsługi Urzędu,
kwota – 8 000 zł; na zadanie (lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne,
sportowe i rekreacyjne): Dożynki Dzielnicowe przy Dworku Białoprądnickim, jednostka realizująca: CK Dworek Białoprądnicki, kwota – 8 000 zł.
9. Przeniesiono środki z zadania (zadania pozostałe wynikające z zapisów
statutów): Realizacja procedury Budżetu Obywatelskiego: Organizacja
spotkań, poczęstunek, druk informacji, kolportaż informacji, przygotowanie głosowań, umowy zlecenie dla osób spoza rady, biorących udział
w procesie i przygotowaniu BO, jednostka realizująca: CK Dworek Białoprądnicki, kwota – 3 000 zł (na zadaniu po zmianie pozostaje 11 368 zł);
na zadanie (obsługa administracyjno-biurowa rady i zarządu dzielnicy):
Prace remontowo-konserwatorskie w Biurze Rady Dzielnicy IV, jednostka
realizująca: CK Dworek Białoprądnicki, kwota – 3 000 zł.
10. Przeniesiono środki z zadania (zadania pozostałe wynikające z zapisów
statutów): Realizacja procedury Budżetu Obywatelskiego: Organizacja
spotkań, poczęstunek, druk informacji, kolportaż informacji, przygotowanie
głosowań, umowy zlecenie dla osób spoza rady biorących udział w procesie i przygotowaniu BO, jednostka realizująca: CK Dworek Białoprądnicki,
kwota – 1000 zł (na zadaniu po zmianie pozostaje 10 368 zł); na zadanie
(lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne):
Festyny dzielnicowe według wskazań dzielnicy, jednostka realizująca:
CK Dworek Białoprądnicki, kwota – 1 000 zł.
11. Dodano zadanie (budowa, modernizacja, prace remontowe miejskiej
infrastruktury drogowej): Prace remontowe infrastruktury drogowej wg
rankingu: 18: Uzupełnienie nawierzchni żwirowej na ulicy Okrężnej, jednostka realizująca: ZIKIT, kwota – 1 035 304 zł.
II Wnioskowano
• Na prośbę mieszkańców wnioskowano o:
– Zwiększenie terenów zielonych dla obszaru planu ze szczególnym
uwzględnieniem działań pod zieleń publiczną działki nr 1506/16, 1504/31,
1504/67, 1155, 1154, 1153, 1152, 1151,
– Poszerzenie ul. Chełmońskiego, zachowanie odpowiednich parametrów dróg dla transportu publicznego wraz z zatokami postojowymi dla
autobusów,
– Rondo na rogu ulic: Chełmońskiego i Piaskowej,
– Rozważenie ronda na ulicy Piaskowej/Stelmachów (wyjazd z kościoła),
– Wytyczenie w planie rezerwy terenowej dla tramwaju z Azorów w stronę
ulicy Jasnogórskiej,
– Ujęcie przystanku kolei aglomeracyjnych,
– Przedłużenie ulicy Weissa z powiązaniem jej z ulicą Stelmachów,
– Zaprojektowanie bezpiecznego przejścia na os. Azory w rejonie wiaduktu
kolejowo-samochodowego.
• Radni wnioskowali do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Krakowa na rok 2016-2018 następującej korekty zadania:
6. Modernizacja psiego wybiegu w parku Krowoderskim, jednostka realizująca: Zarząd Zieleni Miejskiej, 2016 – modernizacja m.in. wykonanie
oświetlenia i piaskownicy (12 300 zł środki wydzielone do dyspozycji Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały), 2017 – realizacja inwestycji (90 000 zł – środki
wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały);
10. Ul. Krowoderskich Zuchów 19 – projekt i wykonanie lamp, jednostka
realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
2016 – wykonanie projektu (7 130 zł – środki wydzielone do dyspozycji
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały), 2017 – realizacja inwestycji (60 000 zł
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– środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
• Wnioskowano o przeniesienie środków finansowych przeznaczonych
na obsługę dzielnic dla Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2016 r. Oszczędności
przeznaczy się na zakup brakujących rzeczy,
• Wnioskowano do ZIKiT:
– o montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na ul. Mehoffera po
stronie wschodniej, na odcinku pomiędzy ulicami Makowskiego a Opolską,
– o montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na ul. Makowskiego
po stronie północnej, na wysokości bloku nr 20, wzdłuż zieleńca oraz
po stronie południowej, w obrębie tarczy skrzyżowania z ulicą Wielkotyrnowską,
– o montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na ul. Zdrowej, po
stronie południowej pomiędzy ulicami Prądnicką i Ks. Siemaszki;
– o zmianę sposobu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Łokietka w sposób umożliwiający zawrócenie samochodom jadącym ulicą Opolską od ronda Ofiar Katynia.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Poparto starania Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Prywatnego
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w kwestii przedłużenia umowy wynajmu części budynku Gimnazjum nr 12 przy
ul. Kluczborskiej 3, pod warunkiem udostępnienia parkingu dla mieszkańców.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z naziemnymi
miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną (dojazdową), infrastrukturą
techniczną, wjazdem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Proszowickiej”.
W uzasadnieniu wskazano na niewydolną infrastrukturę drogową w tym
rejonie.
Radni Anna Dunajska, Małgorzata Palimąka, Tomasz Regulski, Joanna
Sadowy, Mieczysław Dzierżak i Jakub Kosek zgłosili interwencje do służb
mundurowych ze swoich rejonów. Anna Dunajska poinformowała o akcji
zamalowania bazgrołów przy ul. Stachiewicza 19, zaplanowanej na 21
maja, a Tomasz Regulski zaprosił radnych na festyn do Bronowic Wielkich,
12 czerwca. Michał Kończakowski-Dziób mówił o spotkaniu z mieszkańcami
w sprawie planowanej zabudowy na ul. Niskiej/ Stanisławskiego, które miało
się odbyć 17 maja.

XXIII SESJA
W trakcie XXIII sesji, która odbyła się 30 maja, rada
dzielnicy podjęła 9 uchwał.
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Prądnik Biały), 2018 – realizacja inwestycji (250 000 zł – środki wydzielone
do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
13. Budowa siłowni w parku Krowoderskim, jednostka realizująca: Zarząd
Zieleni Miejskiej, 2017 – wykonanie projektu (3 000 zł – środki wydzielone
do dyspozycji Rady Dzielnicy Prądnik Biały IV), 2018 – realizacja inwestycji
(90 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik
Biały).
14. Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka, jednostka
realizująca: Zarząd Zieleni Miejskiej, 2018 – wykonanie projektu (15 000 zł
– środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
• Wnioskowano o przeniesienie środków finansowych przeznaczonych na
obsługę dzielnic w 2016 roku dla Dzielnicy IV Prądnik Biały. Szczegóły –
uchwała nr XXIII/284/2016.
• Ponadto radni wnioskowali do ZIKiT-u o:
– wydłużenie linii 130 przy zwiększeniu częstotliwości do pętli os. Chełmońskiego, z uwzględnieniem pętli Azory, ulicami Weissa, Conrada, Chełmońskiego i Stawową, z trasą powrotną ulicami Jasnogórską i Conrada,
wraz z wytyczeniem dodatkowego przystanku na ul. Chełmońskiego dla
kursów w stronę pętli os. Chełmońskiego.
– przeanalizowanie możliwości wykonania buspasa na ulicy Weissa
w stronę ul. Conrada na odcinku od skrzyżowania z ul. Różyckiego do wlotu
w ul. Conrada, wraz z ograniczeniem ruchu samochodów ciężarowych,
posiadających większą skrajnię.
Radni zadecydowali, że jeżeli ZIKiT dostrzega możliwość realizacji tych postulatów lub ma propozycje innych rozwiązań, Rada Dzielnicy IV przeprowadzi
pełne konsultacje w zakresie propozycji ZIKiT-u.
• Wnioskowano również do ZIKiT o ustawienie znaków B-36 zakazujących
parkowania na ul. Modrzejewskiej po stronie zachodniej, na wysokości
posesji nr 24 i 26.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Projekty doposażenia ogródków jordanowskich w rejonie ul. Feliksa Konecznego i ul. Gdyńskiej.
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Lentza.
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i z podziemnym garażem
wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową zjazdu do garażu podziemnego
przy ul. Niskiej/Stanisławskiego”.
Podczas sesji przedstawiciel Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 zaprezentował sprawozdanie z działalności za 2015 rok.

I Przyjęto
• Radni postanowili o wstępnym rozdysponowaniu
środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy
IV Prądnik Biały na rok 2017 (szczegóły: załącznik do
uchwały nr XXIII/282/2016).
II Wnioskowano
• Do prezydenta o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Krakowa na rok 2015-2018 następujących zadań
zgodnie z poniższym zestawieniem:
11. Rewitalizacja boisk w ogródku jordanowskim przy
ul. Opolskiej/Jaremy, jednostka realizująca: Zarząd
Infrastruktury Sportowej, 2017 – wykonanie projektu
(10 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady
Dzielnicy Prądnik Biały IV), 2018 – realizacja inwestycji
(140 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały).
12. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu
Samorządowym nr 130, jednostka realizująca: Zarząd
Zieleni Miejskiej, 2017 – wykonanie projektu (3 000 zł
– środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV

XXIII sesja Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały odbyła się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5
straży pożarnej. Radni mogli zapoznać się ze sprzętem strażackim, który
prezentował dowódca jednostki bryg. Jacek Kukuła. fot. MARIUSZ BEMBENEK
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XXIV SESJA
13 czerwca 2016 r., w czasie XXIV sesji Rada Dzielnicy IV podjęła 5 uchwał.
I Przyjęto
• Zmieniono zakres rzeczowy zadania (dzielnicowy program wspierania osób
niepełnosprawnych)
6. Zatoka postojowa ul. Stawowa/Ojcowska do kwoty 35 000 zł (jednostka
realizująca: ZIKiT)
na zadanie (dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych):
6. Zatoka postojowa ul. Stawowa/Ojcowska do kwoty 54 873,09 zł (jednostka realizująca: ZIKiT).
• Przeniesiono środki z zadania (komunikacja z mieszkańcami dzielnicy):
Kampania informacyjna Rady Dzielnicy IV – konsultacje społeczne
– 1 500 zł (jednostka realizująca: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic)
na zadanie (lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne):
Współorganizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców
– 1 500 zł (jednostka realizująca: CK Dworek Białoprądnicki.
• Zmieniono zakres rzeczowy zadania (prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków):
Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – remont schodów
zewnętrznych – 30 000 zł, jednostka realizująca: ZEO
na zadanie (prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków):
Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – wymiana podłogi
– 30 000 zł, jednostka realizująca: ZEO.
• Zmieniono zakres rzeczowy zadania (budowa, modernizacja, prace remontowe: miejskiej infrastruktury drogowej):
6. Progi zwalniające i separatory (ul. Chełmońskiego między salonem
Skody a nr 102 – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych), jednostka
realizująca: ZIKiT
na zadanie (budowa, modernizacja, prace remontowe: miejskiej infrastruktury drogowej):
6. Separatory: ul. Chełmońskiego między salonem Skody a nr 102 – po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych; progi zwalniające: ul. Chabrowa,
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, ul. Chełmońskiego, ul. Zimorowicza, ul. Jaremy,
ul. Meiera, jednostka realizująca: ZIKiT.
• Uchylono uchwałę nr XXII/273/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice-Stelmachów”. Szczegóły: Uchwała nr XXIV/293/2016.
II Wnioskowano
• Radni wnioskowali o:
– zwiększenie terenów zielonych dla obszaru planu ze szczególnym
uwzględnieniem działań pod zieleń publiczną,
– poszerzenie ul. Chełmońskiego, zachowanie odpowiednich parametrów dróg dla transportu publicznego wraz z zatokami postojowymi dla
autobusów,
– wyznaczenie ronda na rogu ulic: Chełmońskiego i Piaskowej,
– rozważenie wyznaczenia ronda na ulicy Piaskowej/Stelmachów (wyjazd
z kościoła),
– wytyczenie w planie rezerwy terenowej dla tramwaju z Azorów w stronę
ulicy Jasnogórskiej,
– ujęcie przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnych,
– przedłużenie ulicy Weissa i powiązanie jej z ulicą Stelmachów,
– zaprojektowanie bezpiecznego przejścia na os. Azory w rejonie wiaduktu
samochodowego.
Uchwałę podjęto w oparciu o wnioski 383 mieszkańców ulic Chełmońskiego,
Stelmachów i przyległych oraz po przeprowadzonym spotkaniu z mieszkańcami.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Zbycie części działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków w celu
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej
współwłasność osób fizycznych przy ul. Nawojowskiej.
• Na okres pół roku ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego
położonego przy ul. Jaremy.

2/2016 lato-jesień

Podczas sesji radne Anna Dunajska, Krystyna Karabuła, Elżbieta Ryba i Joanna Sadowy zgłosiły interwencje do służb mundurowych ze swoich rejonów
Przedstawiciele Niezależnego Instytutu Edukacji Emocjonalnej zaprezentowali
działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla dzieci
i rodziców.

XXV SESJA
W czasie XXV sesji rady dzielnicy, 11 lipca 2016 r., podjęto 7 uchwał.
I Przyjęto
• Wstępnie rozdysponowano środki wydzielone do dyspozycji Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 (szczegóły – załącznik uchwały
nr XXV/296/2016).
• Dokonano dalszej korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016.
1. Anulowano zadanie (pozostałe wynikające z zapisów statutów):
Realizacja procedury Budżetu Obywatelskiego: Organizacja spotkań,
poczęstunek, druk informacji, kolportaż informacji, przygotowanie głosowań, umowy zlecenie dla osób spoza rady biorących udział w procesie
i przygotowaniu Budżetu Obywatelskiego, jednostka realizująca: CK
Dworek Białoprądnicki – kwota 10 368 zł. Kwotę rozdzielono na dwa
zadania (budowa, modernizacja, prace remontowe ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów):
– Montaż płotków ogrodzeń małej infrastruktury itp. według wskazań
Dzielnicy IV, jednostka realizująca: ZZM, kwota – 8 568 zł,
– Montaż ławek w okolicy planowanego ogrodu społecznego przy
ul. Lentza, jednostka realizująca: ZZM, kwota – 1 800 zł.
2. Anulowano zadanie (komunikacja z mieszkańcami dzielnicy): Kampania informacyjna Rady Dzielnicy IV – konsultacje społeczne, jednostka
realizująca: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic, kwota – 1 500 zł. Kwotę
1 500 zł dodano do zadania (budowa, modernizacja, prace remontowe
ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów): Montaż płotków ogrodzeń małej infrastruktury itp. według wskazań Dzielnicy IV, jednostka
realizująca: ZZM.
3. Anulowano zadanie (komunikacja z mieszkańcami dzielnicy): Przygotowanie i druk mapy Dzielnicy IV, jednostka realizująca: Kancelaria Rady
Miasta i Dzielnic, kwota – 3 740 zł. Kwotę dodano do zadania (budowa,
modernizacja, prace remontowe ogródków jordanowskich, zieleńców,
skwerów): Montaż płotków ogrodzeń małej infrastruktury itp. według
wskazań Dzielnicy IV, jednostka realizująca: ZZM.
14. Rozszerzono zakres zadania (program poprawy bezpieczeństwa dla
Gminy Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków”): JRG 5 – zakup sprzętu
ratowniczego; na: JRG 5 – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (jednostka realizująca: KMPSP, – kwota 5 000 zł).
II Wnioskowano
• O wywłaszczenie decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(ZRID) terenu pod poszerzenie ulicy Łokietka w celu wybudowania chodnika
na wysokości sklepu Biedronka.
• Do ZIKiT o ustawienie na ul. Białoprądnickiej znaku zakazu postoju na
całej długości drogi, po stronie parku Kościuszki, począwszy od skrzyżowania ul. Białoprądnickiej z ul. Górnickiego, aż do wejścia na teren Dworku
Białoprądnickiego.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy
ul. Prądnickiej.
• Projekt utwardzenia powierzchni gruntu w ramach wykonania i modernizacji dojścia do ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha. Warunek to
minimalizacja liczby zakrętów na alejkach oraz maksymalne odsunięcie na
stronę wschodnią ławek.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą
techniczną, układem komunikacyjnym, naziemnymi miejscami postojowymi
i wjazdem przy ul. Łokietka.

JD
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Azorzanie
zamalowali bohomazy

Ku lepszej
komunikacji miejskiej

Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały i Pogromcy Bazgrołów 21 maja
na osiedlu Azory zorganizowali kolejny piknik sąsiedzki połączony
z minikoncertem zespołu Ladies & Gentelmen.

Wraz z wprowadzeniem wakacyjnych rozkładów jazdy, przystanek tramwajowy „Prądnicka” zmienił nazwę na „Szpital
Narutowicza”. Co istotniejsze dla części mieszkańców naszej
dzielnicy, utworzony został także przystanek autobusowy.
Umożliwi to dogodną przesiadkę na tramwaj, gdyż funkcję tę
kiepsko spełniał przystanek „Bratysławska”, z uwagi na spore
odległości między przystankami oraz konieczność pokonania
dużego skrzyżowania z licznymi sygnalizacjami świetlnymi.

W trakcie imprezy mieszkańcy okolicznych bloków sprawnie
zamalowali bazgroły szpecące budynek przy ulicy Stachiewicza
19. Tegoroczny piknik Pogromców Bazgrołów przeprowadzony
był pod hasłem „Kochasz swój kraj… to po nim nie bazgraj”.

Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały przygotowała dla uczestników
wydarzenia poczęstunek: grill, owoce, wodę mineralną oraz
animacje dla dzieci. Zespół Zarządców Nieruchomości zapewnił
farbę i wałki, a Biblioteka Polskiej Piosenki Ośrodek Kultury zorganizowała koncert. Dzięki tej koalicji kolejny budynek odzyskał
schludny wygląd. Dobrej zabawy, śmiechu, rąk do pracy i muzyki
nie brakowało. Brawo Azorzanie! Brawa dla mieszkańców budynku przy ul. Stachiewicza 19, którzy odnowili swój blok, uwalniając
elewację od obrzydliwych bohomazów. Budynek wziął udział
w akcji już po raz drugi (wcześniej w 2014 roku).
Rada Dzielnicy Prądnik Biały i Pogromcy Bazgrołów działają
wspólnie od ponad dwóch lat. Owocem tej współpracy są murale
na budynkach Prądnika Białego, które chronią elewacje przed
bazgrołami i wiele udanych pikników z zamalowaniem bohomazów. Pogromcy Bazgrołów współpracują też ze spółdzielniami
mieszkaniowymi, artystami, Policją i Strażą Miejską.
Dotychczas w ramach akcji z krakowskich elewacji zniknęło
ponad 10 tys m2 bohomazów, wulgarnych napisów, antysemickich rysunków, mowy nienawiści. Pogromcy Bazgrołów prowadzą
także kampanię na rzecz zmiany przepisów prawa m.in. poprzez
zwiększenie kar dla wandali.
ANNA DUNAJSKA
przewodnicząca Komisji ds. Pogromców Bazgrołów
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowym
fot. POGROMCY BAZGROŁÓW

25 maja radny miasta Jakub Kosek złożył interpelację wnioskującą o wyznaczenie wspomnianego przystanku, wraz z projektem
organizacji ruchu mojego autorstwa. Skonsultowałem go ze
specjalistami z Politechniki Krakowskiej pod kątem zachowania
ergonomii ruchu, czyli minimalizacji odległości pomiędzy przystankami, jak i zachowaniem bezpieczeństwa. Projekt zakładał
na tym odcinku wyznaczenie wysepki oraz inne umiejscowienie
przystanku w stronę Nowego Kleparza (za przejściem dla pieszych), co na tę chwilę nie zostało wprowadzone, jednak główny
cel został osiągnięty. Jednak ze względów bezpieczeństwa
(niebezpieczne przejście dla pieszych) należy wprowadzoną
organizację traktować jako tymczasową.
29 czerwca Jakub Kosek
złożył kolejną interpelację z
podziękowaniem za szybkie
wytyczenie przystanku oraz
wnioskiem o pełne wdrożenie zaproponowanej koncepcji organizacji ruchu ze
względów bezpieczeństwa.
Aktualnie ZIKiT analizuje
przedstawioną koncepcję
i przygotowuje ewentualne
wprowadzenie jej w życie.
Nowy przystanek już ułatwia
życie pasażerom linii 132,
154 i 164, którzy dojeżdżając z obrzeży Dzielnicy IV,
przesiadają się na tramwaj. Zmiana ta jest istotna
zwłaszcza dla mieszkańców
osiedli położonych w pobliżu ulic Siewnej i Bociana,
z uwagi na zmianę trasy linii
137, która została wydłużona do os. Gotyk., co wymusiło dwukierunkowy przebieg trasy
przez ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, tak aby linia ta dalej zachowała
swoją funkcję szybkiego dowozu do tramwaju na pętli tramwajowej
Krowodrza Górka.
Choć wpływ na układ komunikacyjny w Krakowie wciąż pozostaje niewielki zarówno ze strony Rady Dzielnicy IV, jak i pojedynczych radnych miasta, to przykład ten pokazuje, że z dobrymi
pomysłami i przy odpowiednim podejściu, da się zainicjować
zmiany na lepsze dla pasażerów. Przykład ten pokazuje też, że
w przeciwieństwie do konieczności znajdowania setek tysięcy, czy
milionów złotych na wydłużanie linii, czasem bardzo niewielkim
kosztem można znacząco ułatwić życie części pasażerów i to bez
szkody dla innych. Życzę sobie, Radzie Dzielnicy IV oraz radnym
miasta z naszej dzielnicy więcej tak skutecznych działań w dziedzinie transportu zbiorowego. Jego efektywne funkcjonowanie
leży w interesie wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od
tego, jaki kto wybiera środek transportu.

DARIUSZ PARTYKA

przewodniczący Komisji Infrastruktury i Transportu Publicznego
fot. JOANNA DOLNA
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Rodzinny festyn
na Azorach
Jednym z punktów programu Dni Dzielnicy IV był, podobnie jak
organizowany w minionych latach Maraton Azorski, VIII Festyn
Azorski. Imprezę zorganizowano 3 czerwca na boisku ZSO nr 5.
Wśród gości znaleźli się m.in. przewodniczący Rady Dzielnicy
IV Jakub Kosek oraz radni: Krystyna Karabuła, Joanna Kowacka-Kraj, Joanna Sadowy, Mariusz Bembenek, Tomasz Regulski
i Michał Kończakowski-Dziób.
Słoneczna pogoda oraz moc atrakcji przygotowanych przez
nauczycieli i uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego, a także
Gimnazjum nr 14, sprawiły, że na imprezie przy ul. Chełmońskiego 24 stawiła się nie tylko szkolna młodzież. Pojawiła się
nader liczna grupa rodziców z dziećmi, zaproszenie na festyn
przyjęli członkowie Klubu Seniora i podopieczni Świetlicy TPD
oraz Przedszkola „Chatka Puchatka”.
Niezmiennym powodzeniem wśród maluchów cieszyły się
dmuchana zjeżdżalnia i ścianka wspinaczkowa, przed którymi
ustawiały się ogromne kolejki. W rozlokowanych wzdłuż płyty
boiska szkolnego „kącikach tematycznych” młodsi i nieco starsi
uczestnicy festynu mogli liczyć na świetną zabawę i możliwość
zgłębienia tajników różnych dziedzin wiedzy. Ponadto można
było malować farbami na dużym formacie. Zorganizowano również zabawy z nagrodami dla dyslektyków, wraz z diagnostyką
wczesnej dysleksji z pomocą specjalistów. Poza tym propagowano transplantologię w ramach programu „Drugie Życie”.
Na bocznych boiskach odbywały się zabawy i konkurencje
sportowe. Ich uczestnicy mogli liczyć na góry słodkości i atrakcyjne nagrody. Ogromną
popularnością cieszyły
się konkursy
dla najmłodszych na najlepsze wykonanie ulubionej piosenki
czy recytację
ulubionego
wiersza.
Program VIII Festynu Azorskiego, obok punktów stałych,
uwzględniał wiele dodatkowych atrakcji. Byliśmy świadkami
wyjątkowego pokazu akrobatycznego freeruningu zespołu Victis
Team, spektaklu muzyczno-teatralnego „Smerfny dzień”, w wykonaniu Przedszkola „Chatka Puchatka” oraz pokazu tanecznego Świetlicy TPD „Chatka Puchatka”. Zobaczyliśmy również
walkę rycerską w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej,
a uczniowie ZSO nr 5 pod opieką nauczycieli i pedagoga z poradni psychologiczno-pedagogicznej zaprezentowali pokaz gry
na bębnach i układy taneczne.
Festyn Azorski to kolejna udana inicjatywa szkoły przy
ul. Chełmońskiego. Spotkał się z zainteresowaniem, które przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Nade wszystko
sprawił ogromną przyjemność mieszkańcom osiedla, o czym
świadczyły uśmiechy dzieci i rodziców.
Organizatorzy Festynu Azorskiego składają serdeczne
podziękowania Radzie Dzielnicy IV oraz innym sponsorom za
wsparcie naszej inicjatywy.
BEATA KOŃCZAKOWSKA-DZIÓB, ZSO nr 5
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Przewodniczący Jakub Kosek i dyrektor ZSO nr 5 Mariola Reguła
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Szkolny turniej
na Clepardii
Jedną z atrakcji Dni Dzielnicy były piłkarskie rozgrywki na
boisku KS Clepardia.

4 czerwca uczniowie szkół
podstawowych numer: 58, 68,
107, 109 i 119 rywalizowali w
piłce nożnej. Mecze sędziował
Stanisław Hudy. W zeszłym roku
obchodził jubileusz 50-lecia
pracy i jest rekordzistą Polski
w liczbie sędziowanych spotkań.
Organizacją imprezy zajmowali się radni: Joanna Sadowy,
Mieczysław Dzierżak i Dominik
Franczak.
Kiełbasę z grilla, ciastka, wodę
mineralną i herbatę dla zawodników serwowali członkowie Centrum Aktywności Senioralnej Azo-

Zwycięska drużyna oraz sędzia Stanisław Hudy i radni dzielnicy:
Mieczysław Dzierżak i Dominik Franczak

ry „Nie Dzieli Nas Wiek”. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła SP 119,
druga na podium była SP 58, a trzecia – SP 107. Królem strzelców
został Jakub Jania, a najlepszą bramkarką – Zuzanna Biernacka.

JOANNA SADOWY
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Wędrowali po
koszarach i kaponierach
Zanim w Forcie 44 Tonie powstanie Muzeum Otwarta Twierdza,
w sobotę 4 czerwca, w ramach Dni Dzielnicy można było poczuć
przedsmak atrakcji, które będą udostępnione, gdy placówka
zostanie ukończona.
Z przewodnikiem Marcinem Mikulskim, pasjonatem Twierdzy Kraków
i członkiem Fundacji Janus, która od kilku lat rewitalizuje fort mieszkańcy
dzielnicy mogli zwiedzić
ten wyjątkowy zabytek
architektury militarnej.
Uzbrojeni w latarki i aparaty fotograficzne, w dwóch
kilkudziesięcioosobowych grupach, wędrówkę po forcie rozpoczęli
od koszar, czyli części
mieszkalnej. Obejrzeli tu
wystawę przygotowaną
przez Fundację Janus,
autorstwa Andrzeja Zaręby, pokazującą realia
życia w forcie w warunkach I wojny światowej. Obiekt nie wziął
bezpośredniego udziału w walkach, ale został przygotowany do
wspierania w razie potrzeby innych fortów twierdzy i odpierania
ataku Rosjan. Żołnierze, którzy byli w nim skoszarowani musieli
znosić zimno, wilgoć i niewygody. Zwiedzający przeszli z przewodnikiem podziemną część fortu – kaponierę, w której były
zamontowane działa. Zostały po nich ślady w posadzce. Potem
zobaczyli m.in. pancerną kopułę obserwacyjną, jedną z pięciu
istniejących w całych ówczesnych Austro-Węgrzech i weszli do
jednej z dwóch wież pancernych, aby obejrzeć resztki mechani-

zmów obrotowych. Z wieży długim zakręconym korytarzem wyszli
na powierzchnię w najniższym punkcie fortu, czyli w kaponierze
w fosie. Stamtąd powędrowali znów w stronę koszar i pozostałości tradytora służącego do dalekiego ostrzału przedpola fortu.
Spacer cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Fundacja Janus
zapewnia, że to nie ostatnia wycieczka do fortu Tonie zorganizowana we współpracy z Radą Dzielnicy IV.
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Papierowe historie
i podróże pościelotem
Na zakończenie święta Dzielnicy IV Prądnik Biały, 5 czerwca
w ogrodzie Dworku Białopradnickiego zorganizowano piknik
dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka.
W tym roku mija 525 lat od powstania pierwszej czerpalni
papieru na Białym Prądniku. Dlatego piknik odbywał się pod
hasłem „papierowe historie”, a wszystkie atrakcje były związane z tym właśnie materiałem. Był gazetowy tor przeszkód
z użyciem papierowych słupków i papierowych kół hula hoop,
bieg w pudłach zamienionych w bajkowe pojazdy, rzut do celu
papierową kulą przez gazetową ścianę, papierowy slalom i wiele
innych konkurencji. W „Krainie Papieru” w dworkowej oficynie
można było zrobić własnoręcznie wyklejanki, origami i zakładki
do książek. Jeśli chodzi o książki, podczas pikniku promowano

wspinaczkę z asekuracją po ustawionych jak najwyżej skrzynkach po coli. Byli też członkowie motocyklowej Grupy Ratowniczej R², a oprócz tego – stoiska placówek edukacyjnych. Jedna
z nich – niepubliczne przedszkole „Takt” zaprezentowała spektakl
taneczny w wykonaniu swoich podopiecznych. Na scenie pojawiły się roztańczone baletnice, wróżki i myszki.
Oprócz atrakcji dla dzieci sporo ciekawych rzeczy przygotowano również dla dorosłych, m.in. punkt informacyjny Budżetu Obywatelskiego, w którym radni odpowiadali na pytania
mieszkańców dotyczące głosowania i projektów zgłoszonych
do tegorocznego budżetu. W czasie pikniku rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Portret Dzielnicy”. Tym razem nagrodzono
białoprądnickich seniorów. O wynikach konkursu piszemy na
ostataniej stronie „Gazety Lokalnej”. Na zakończenie imprezy
piosenki z repertuaru m.in. Edith Piaf zaśpiewała fantastycznie
rodowita Francuzka Leslie Deskeuvre.

JOANNA DOLNA

fot. MARIUSZ BEMBENEK

dworkowe wydawnictwo dla dzieci „Podróże pościelotem” autorstwa Anny Machacz i Magdaleny Krzysik, z ilustracjami Alicji
Kaczmarskiej-Strzebońskiej. Bohaterowie książeczki to rodzina
biedronek, które mieszkają w pobliżu pewnego starego dworku
i przemieszczają się za pomocą pojazdu zwanego pościelotem.
Dlatego biedronki były obecne na każdym kroku, a dzieci robiły
ich podobizny, oczywiście z papieru. Na uczestników zabaw jak
zwykle czekał atrakcyjne nagrody. Do dyspozycji najmłodszych
były dmuchane zamki i stanowiska gdzie można było pomalować buzie. Moc atrakcji przygotowały miejskie służby. Policjanci
i strażnicy miejscy zorganizowali konkursy i udostępnili swoje
pojazdy. Najciekawszym z nich był zabytkowy radiowóz. Nie
zawiedli też strażacy, którzy zapewnili dzieciom pełną emocji
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NASTROJOWY

DZIEŃ SENIORA
Zakończeniem wakacyjnych imprez w Dworku Białoprądnickim co
roku jest Dzień Seniora. Ponieważ wydarzenie odbywa się w ostatni letni
weekend, nosi tytuł Pożegnanie Lata.
18 września najstarsi mieszkańcy Dzielnicy IV, w większości korzystający z oferty Miejskich Dziennych Domów Pomocy Społecznej spotkali się,
by posłuchać recitalu Joanny Lewandowskiej pt. „Zamień mi żal na bal”.
Artystka związana z warszawskim teatrem Rampa, zakochana w twórczości
Marka Grechuty, zaśpiewała jego niezapomniane piosenki, m.in. „Świecie
nasz” i „Ocalić od zapomnienia”. W programie znalazły się także utwory
Agnieszki Osieckiej, m.in. napisany w duecie z Sewerynem Krajewskim –
„Uciekaj moje serce” oraz Jacka Kaczmarskiego i Jana Wołka. – Cieszę
się, że się państwo uśmiechacie – mówiła do zasłuchanych widzów Joanna
Lewandowska, która, jak sama przyznała, na swoich koncertach gromadzi
publiczność w każdym wieku. Żartowała, że nazywają ją złodziejką piosenek, a ona poprzez własną interpretację każdej nadaje swój charakter,
natomiast śpiewając – oddaje hołd wielkim nazwiskom polskiej sceny. Przy

fortepianie towarzyszył jej Michał Zawadzki. Po koncercie seniorzy zostali
zaproszeni do sal restauracyjnych w podziemiach Dworku Białoprądnickiego na poczęstunek. Impreza została zorganizowana przy wsparciu Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały.

JD

fot. MARIUSZ BEMBENEK

WITKOWICKIE

DOŻYNKI

Tegoroczne dożynki w Witkowicach miały dwie odsłony. W piątek, 9 września w Dworku Białoprądnickim odbył się tradycyjny Witkowicki Koncert
Dożynkowy. Wystąpił zespół „Prasłowianki”, którego znakiem rozpoznawczym są ludowe piosenki słowiańskie, przede wszystkim z terenu Bałkanów.
Zaśpiewała też Wiktoria Bisztyga, na fortepianie zagrał Paweł Pierzchała, a na
akordeonie – Michał Mazgaj. Koncertowi towarzyszyła prezentacja wystawy
prac artystów bronowickich, pt. „Kolory lata”.
Uroczystości dożynkowe w niedzielę 11 września, już w Witkowicach
rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marii
Magdaleny. Nabożeństwo, w czasie którego poświęcono chleby i wieniec ze
zbóż przygotowany przez gospodynie z Witkowic odprawił ks. kanonik Adam
Leśniak, proboszcz parafii w Lipnicy Małej. Później korowód dożynkowy mieszkańców i gości, prowadzony przez starostów dożynek – Dorotę Samborską
i Roberta Dudka oraz Jerzego Stochla – prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół
Witkowic, przeszedł ze świątyni do Szkoły Podstawowej nr 68. Uczestnicy
dożynek obejrzeli spektakl przygotowany przez uczniów, nawiązujący do
święta plonów i krakowskiego folkloru. Jak co roku, nie zabrakło także rymowanych przyśpiewek w wykonaniu zespołu gospodyń. – Uwiłyśmy wieniec
z prześlicznego zboża, co nam plon wydała w niebie Matka Boża – śpiewały.
W gronie zaproszonych znalezli się radni miejscy i dzielnicowi z Bogusławem Kośmidrem, przewodniczącym Rady Miasta Krakowa i Jakubem Koskiem,
przewodniczącym Rady Dzielnicy IV. Dlatego jak zwykle w przyśpiewkach
była mowa o lokalnych włodarzach.
– I przybyłej władzy
też coś zaśpiewamy,
by się dowiedzieli
jakie prośby mamy.
Chcielibyśmy wreszcie mieć ten park
zielony, tylko nasza
władza musi dać miliony – komentowały.
Szczególne względy
witkowickich gospodyń zyskał Jakub
Kosek. – Nasz prze-

Chleb kroją: Jakub Kosek, ks. Mieczysław Działek, Bogusław Kośmider

wodniczący dzielnicą kieruje, dba też o mieszkańców talenty promuje. Radzi
sobie świetnie jako radny miasta, wybitny polityk z Jakuba wyrasta – wyśpiewywały panie. Były również podziękowania dla władz szkoły z długoletnią dyrektor
i miejską radną, Teodozją Maliszewską oraz księży z Witkowic, z proboszczem
parafii ks. Mieczysławem Działkiem na czele. – Przez te Witkowice niech
melodia płynie, zwyczaj dożynkowy nigdy nie zaginie – tak zakończyły swój
występ gospodynie. Potem wręczyły przewodniczącemu dzielnicy poświęcony
wieniec i chleby, którymi, zgodnie z tradycją wszyscy się podzielili.

MARIUSZ BEMBENEK
fot. MARIUSZ BEMBENEK

12

2/2016 lato-jesień

GAZETA LOKALNA

Popołudnie z Foggiem
Jego kariera muzyczna zaczęła się w międzywojniu i trwała ponad
60 lat. Nagrał dziesiątki płyt, koncertował na całym świecie.
Piosenki, które pozostawił, są bliskie sercu Polaków, szczególnie
starszego pokolenia.
Przypomnienie postaci Mieczysława Fogga, którego 26.
rocznica śmierci minęła 3 września było jednym z pomysłów
projektów realizowanych w tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy IV. 17 lipca w Dworku Białoprądnickim odbyło
się spotkanie „Popołudnie z Foggiem”, w którym uczestniczył
Michał Fogg, prawnuk artysty. Przywiózł ze sobą zdjęcia oraz
plakaty z koncertów, które można
było obejrzeć na
wystawie. Wspomnienia były przeplatane piosenkami Mieczysława
Fogga w wykonaniu Wojciecha
Dąbrowskiego.
Zaśpiewał największe przeboje,
m.in. „Tango Milonga”, „Jesienne
róże”, „Ostatnia niedziela”. Piosenkę „Młodym być” śpiewała
z nim publiczność. Mieczysław Fogg (właściwie Fogiel) był przez
całe życie związany z rodzinną Warszawą. Debiutował w 1928 r.
w Chórze Dana, z którym potem koncertował m.in. w Finlandii,
Norwegii, Włoszech i USA. Współpracował z teatrami i rewiami,
a potem próbował sił jako solista. – W czasie wojny pradziadek
śpiewał „ku pokrzepieniu serc” w prywatnych mieszkaniach,
w schronach, szpitalach i na barykadach. Przez 63 dni Powstania
Warszawskiego dał 100 koncertów – opowiadał Michał Fogg.
– Po 1945 r. był pomostem między tym co przedwojenne, a tym,
co ocalało – mówił. Przy ul. Marszałkowskiej 119 prowadził
kawiarnię artystyczną Cafe Fogg. Stworzył także wytwórnię płyt
gramofonowych Fogg Record. W latach 60. I 70. dawał recitale
i gościł w mieszkaniach Polaków dzięki telewizji. – Najchętniej
odpoczywał na działce. Ale w domu nigdy nie było śpiewania.
Pradziadek oddzielał grubą kreską swoje życie zawodowe od
rodzinnego – wspominał Michał Fogg.
Drugą częścią „Popołudnia z Foggiem” była nauka tańca.
Sala teatralna zamieniła się w balową, gdzie profesjonalni tancerze uczyli widzów przedwojennego tanga i fokstrota. Impreza
została zrealizowana że środków Rady Dzielnicy IV, w ramach
cyklu letnich koncertow.

JOANNA DOLNA

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Ze szkół i przedszkoli

Rodzice aktorami
Teatr w życiu dziecka odgrywa ogromną rolę zarówno wychowawczą, jak i terapeutyczną. Dziecko, jako widz uczy się
poprzez słowo, muzykę oraz gest. Teatr czyni je wrażliwym na
sztukę, uczy odpowiednich postaw społecznych, bawi. Dziecko
doświadcza emocji, pobudza własną twórczość oraz rozwija
zainteresowania.
Mając to na uwadze, od 4 lat tworzę w naszym przedszkolu spektakle, w których aktorami są rodzice. W tym roku,
17 czerwca dzieci obejrzały „Kopciuszka” Jana Brzechwy.
Dzięki uprzejmości zgromadzenia zakonnego Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana udało nam się przenieść nasz teatr
z sali przedszkolnej na salę teatralną, co pozwoliło zbudować
odpowiednią atmosferę, która towarzyszy widzom podczas
oglądania spektakli w teatrze.

Kolejny raz rodzice z naszego przedszkola mogli spróbować swoich sił na scenie, ale przede wszystkim mogli sprawić
ogromną radość swoim pociechom. Próby odbywały się dwa
razy w tygodniu przez kilka miesięcy. Mamy i tatusiowie bardzo zaangażowali się w przygotowania. Podczas prób skupiali
uwagę na wskazówkach reżysera, wykazywali się talentem
aktorskim, tworząc wspaniałe postaci. Widać było, że nasze
spotkania integrują grupę oraz dostarczają rodzicom mnóstwo
pozytywnej energii i radości. Ich zaangażowanie widoczne było
również podczas tworzenia kreacji, którą sami wymyślali, szyli,
dbając bardzo o to, żeby dzieciom podobała się postać, którą
odgrywali na scenie. To dowód na to, że nawet dla dorosłego
zabawa w teatr jest wspaniała i ekscytująca. Rodzicom udział
w teatrze tak się spodobał, że pytają, czy w przyszłym roku będą
mogli uczestniczyć w podobnym przedsięwzięciu.
W dniu premiery dzieci nie spodziewały się, że w roli aktorów zobaczą swoich rodziców. Uwielbiam ten moment, kiedy
zauważają obecność rodzica na scenie i wydając różne dźwięki
oraz gesty, wyrażają swoją radość. Maluchy żywo reagowały
podczas przedstawienia, komentowały grę bohaterów, a na
końcu razem z rodzicami zaśpiewały piosenkę, którą wcześniej
ćwiczyły w przedszkolu. Po zakończonym występie oklaskom
i okrzykom radości nie było końca. Myślę, że ta chwila wpisała
się w pamięć dzieci na zawsze. Obserwując ogromną radość
przedszkolaków oraz aktorów utwierdzam się w przekonaniu,
że warto. Dorośli pokazują, jak bardzo kochają swoje pociechy, a one patrzą na nich pełne dumy i zachwytu, i oto właśnie
chodzi.

AGNIESZKA BOHDANOWICZ, Przedszkole nr 165
fot. PRZEDSZKOLE nr 165
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Konkurowali w językach
Już dwudziesty trzeci rok z rzędu,18 maja w Szkole Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego odbyły się wojewódzkie
eliminacje konkursu – przeglądu „Bliżej Świata”, w którym
uczniowie z kilkudziesięciu samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego prezentowali
występy artystyczne w językach obcych. Inicjatorem i organizatorem tej imprezy, jak co roku, była Szkoła Podstawowa nr 68.
Konkursowi od lat patronuje Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały i Małopolski Kurator Oświaty, który funduje puchary dla najlepszej
szkoły podstawowej i gimnazjum w województwie.
Oprócz nagród dla szkół ufundowanych m.in. przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zespół Ekonomiki Oświaty, Centrum
Obsługi Szkół „Edukator” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Witkowic, upominki dla wszystkich występujących uczniów
i nauczycieli, którzy przygotowali małych artystów do występów
ufundowała Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz supermarket
SIMPLY. Nagrodę dla zdobywcy Grand Prix – wyjazd na obóz
do Włoch sponsorowało Biuro Podróży Antavia.
Dzieci wystąpiły w języku francuskim angielskim i niemieckim, prezentując małe formy teatralne.
W jury konkursu zasiedli nauczyciele krakowskich szkół
ponadgimnazjalnych. Wśród zespołów występujących w języku francuskim I miejsce zajęła SP Zawada – klasy II-VI
(opiekunowie: Dorota Ćwięczek, Grażyna Sobiecka). Pierwszą
nagrodę w kategorii języka angielskiego otrzymał Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych Podegrodzie (opiekun Grzegorz
Krawczyk) oraz SP Cianowice (opiekunowie: Lena Mularczyk,
Aneta Kiełkowicz) i Zespół Szkół nr 2 – SP nr 10 Chrzanów
(opiekun Barbara Kusio). W kategorii języka niemieckiego
najlepsze okazały się szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Chrzanów (opiekun Anna Mendela-Baca) i Zespół Szkół nr 2 – Gimnazjum nr 2 Chrzanów (opiekun
Monika Śliwa). Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty w kategorii gimnazjów otrzymał Zespół Szkół nr 2 – Gimnazjum nr 2

Chrzanów (język niemiecki) pod opieką Moniki Śliwy, a Puchar
Małopolskiego Kuratora Oświaty w kategorii szkół podstawowych Szkoła Podstawowa Cianowice (język angielski) pod
opieką Leny Mularczyk i Anety Kiełkowicz. Nagroda specjalna
została przyznana Zofii Relidze-Bieniek – opiekunce uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Smardzowicach, za wieloletni udział
i zaangażowanie w przygotowywanie uczniów do konkursu.
Zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, występ laureatów, a także wręczenie pucharów Małopolskiego Kuratora Oświaty odbyło się 10 czerwca w SP nr 68 im.
Jerzego Bińczyckiego, z udziałem przedstawicieli Wojewody
Małopolskiego, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Rady Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Wydziału Edukacji
UMK oraz sponsorów.
Niezmiennie konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem
uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym roku do eliminacji
wojewódzkich zgłosiło udział 454 uczniów w 37 zespołach
z 15 szkół podstawowych i 11 gimnazjów województwa małopolskiego.

DOMINIKA MISKA, Szkoła Podstawowa nr 68
fot. DOMINIKA MISKA

Z odblaskami bezpieczniej
W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 21 im.
Władysława Jagiełły zgłosiła swój udział w konkursie o tematyce
bezpieczeństwa na drodze pt. „Odblaskowa szkoła”. Daje on
możliwość pokazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba
o bezpieczeństwo uczniów, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.
Jego celem jest również promowanie inicjatyw ograniczających
zagrożenia w ruchu drogowym. Szkoła realizować będzie ideę
wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.
W ramach akcji wszyscy uczniowie „świecić” będą przykładem, nosząc kamizelki odblaskowe podczas wyjść i wycieczek. Na osiedlu Krowodrza Górka będziemy widoczni
w czasie trwania miejskiej gry terenowej po zmroku oraz
w korowodzie „Odblaskowe powitanie jesieni”. Zorganizowane
zostaną również konkursy wiedzy o bezpieczeństwie, konkursy plastyczne, komputerowe, fotograficzne oraz taneczne.
Na nowo powstałym boisku szkolnym uczniowie pokonają
tor przeszkód. Wychowankowie SP 21 uczestniczyć będą
w spotkaniach z przedstawicielami policji i straży miejskiej.
Dzieci z „Odblaskowego patrolu” rozdadzą ulotki na temat
bezpieczeństwa np.: „Uważaj na pasach”, „Rowerzysto jedź
bezpiecznie”, „Kierowco zwolnij”. W ramach zaangażowania

środowiska lokalnego w tę pożyteczną akcję zorganizowany
zostanie dzień otwarty szkoły pod hasłem „Noszę odblaski
– jestem widoczny na drodze”. We współpracy z osiedlową
biblioteką zorganizujemy wystawę prac konkursowych. Efekty
podjętych działań zaprezentujemy na szkolnej stronie internetowej, w zakładce „Odblaskowa szkoła”.

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 21
fot. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 21
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Ze szkół i przedszkoli

Europejscy wolontariusze

Konkurs języka angielskiego

W ciągu ostatnich lat, m.in. w ramach programu edukacyjnego Komisji Europejskiej Erasmus z Przedszkolem nr 83
współpracowało 26 osób z różnych krajów Unii Europejskiej.
O korzyściach z tej współpracy dla dzieci, nauczycieli i środowiska lokalnego można by pisać wiele.

Czternasty rok z rzędu dzięki wsparciu finansowemu Rady
Dzielnicy IV uczniowie szkół podstawowych mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego. Tegoroczną edycję zorganizowała
i przeprowadziła Szkoła Podstawowa nr 109, przy współpracy
nauczycieli języka angielskiego z czterech szkół: SP 21, SP 58,
SP 107 oraz SP 113. Konkurs składał się z dwóch etapów.
W etapie szkolnym uczniowie rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny. Trójka najlepszych osób z każdej ze szkół została
zakwalifikowana do finału – etapu II, który w dużej części oparty
był na wypowiedziach ustnych uczestników oraz dodatkowo
sprawdzał wiedzę z przeczytanej wcześniej lektury. 24 maja
podczas etapu finałowego uczniowie pisali test ze znajomości
wspomnianej lektury w języku angielskim, a następnie prezentowali komisji wypowiedzi dotyczące wylosowanego obrazka.

Tegoroczni młodzi goście przybyli z Hiszpanii. – Pełen obaw
– ze względu na brak znajomości języka, kultury i pierwszy tak
długi pobyt poza domem – przyjechałem do Polski – wspomina
David Hernandez Fernandez. – Obawy te okazały się bezpodstawne, traktowano mnie bardzo dobrze, opiekowano się mną
i pomagano mi we wszystkim. To było i będzie wyjątkowe
doświadczenie w moim życiu. Nauczyłem się wielu nowych
rzeczy. Dzieciaki czuły się ze mną świetnie, były szczęśliwe,
a rodzice zadowoleni. Nie mogłem trafić lepiej – przyznaje. Lucia
Triviño Ramírez jest nauczycielką wychowania przedszkolnego. – W Hiszpanii obecnie są niewielkie szanse na znalezienie
pracy. Zdecydowałam się, aby wyjechać do nowego kraju, by
zdobywać doświadczenie oraz uczyć się i doskonalić język
angielski – mówi Lucia. Kiedy przyjechała do Polski, wszystko
było dla niej nowe – kraj, język, ludzie, kultura, pogoda. – Jestem
bardzo zadowolona z mojego przedszkola, każdy miał zawsze
uśmiech i dobre słowo dla Davida i dla mnie – dodaje.
Podczas pobytu wolontariusze zorganizowali Dni Hiszpańskie, w czasie których pokazali prezentacje multimedialne
przedstawiające krajobrazy, tradycje i kulturę Hiszpanii, był też
hiszpański poczęstunek. Przedszkolaki w pięknych strojach tańczyły paso doble, śpiewały hiszpańskie piosenki i prezentowały
zabawy dziecięce wywodzące się z tego kraju.

Laureatami zostali: Aleksandra Pajda (SP 107), Adam Majcherczyk (SP 107) i Tomasz Jezioro (SP 107). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez
Radę Dzielnicy IV oraz Wydawnictwo Oxford. Zdaniem uczniów
konkurs daje możliwość zweryfikowania swoich umiejętności
wypowiadania się w języku obcym, umożliwia rywalizację
z najlepszymi, wzbogaca o nowe doświadczenia przydatne
w przyszłości na egzaminach ustnych. My, nauczyciele cieszymy się, że konkurs spełnił oczekiwania nasze i młodzieży oraz
zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
Radzie Dzielnicy IV za to, że nieprzerwanie, od tylu lat wspiera
inicjatywę konkursu.

MAGDALENA TATARUCH, EDYTA SEKUNDA, JADWIGA GOŁDA
Przedszkole nr 83 fot. PRZEDSZKOLE nr 83

EDYTA SADŁOWSKA, Szkoła Podstawowa nr 109
fot. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 109

>>> MamaTonowe poranki biegowe <<<
MamaTon Klub Mam, działający przy Dworku Białoprądnickim, serdecznie zaprasza na nowy cykl, z którym ruszamy tej jesieni. Będziemy spotykać
się weekendowo (zazwyczaj w niedzielę, czasem w sobotę), zawsze o 9:00, żeby wspólnie pobiegać. Zapraszamy mamy, ale nie tylko – wszystkie
chętne dziewczyny i kobiety, zwłaszcza takie, które planują aktywniej żyć, ale trudno im się zmobilizować. Poranki biegowe są autorską inicjatywą
Agi Antosiewicz – mieszkanki Górki Narodowej, MamaTonki, aktywnej mamy, blogerki (agnieszkaantosiewicz.blogspot.com).
Orientacyjna trasa (przynajmniej na początku): park Kościuszki – Las Witkowicki. Spotykamy się o 9:00 pod Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.
Terminarz spotkań w październiku:

1.10 (sobota), 9.10 (niedziela), 15.10 (sobota), 23.10 (niedziela), 30.10 (niedziela)
Więcej informacji znajdziecie już niebawem na naszym fanpejdżu FB (MamaTon Klub Mam). Spotkania są całkowicie darmowe. Wystarczą sportowe
buty, dres i butelka wody. Tym razem zapraszamy bez dzieciaków. W razie niepogody rozważamy ćwiczenia ogólnorozwojowe na matach (pod dachem).

2/2016 lato-jesień

GAZETA LOKALNA

15

FESTYN PRZY OJCOWSKIEJ
Jak co roku, w sercu Bronowic Wielkich, czyli na Placu Omłotowym przy ul. Ojcowskiej, 12 czerwca odbywał się festyn dla
mieszkańców. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie
Miłośników Bronowic Wielkich, a współfinansowała je Rada
Dzielnicy IV Prądnik Biały. Na scenie wystąpiły m.in. dzieci
i młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 oraz członkowie Centrum Sportu Irbis, z pokazem sztuk walki i tańca. Dla
najmłodszych ustawiono dmuchaną zjeżdżalnię i trampolinę. Był
też wspólny grill, domowe ciasta, loteria fantowa, prezentacja
sprzętu straży pożarnej i zabawa taneczna.

MB

fot. MARIUSZ BEMBENEK

ODNOWIONA KAPLICZKA
WRÓCI NA PRĄDNICKĄ

ŻÓŁTE DRABINKI STANĘŁY
W PARKU KROWODERSKIM

Pod koniec
czerwca, na zlecenie ZIKiT-u rozpoczął się remont zabytkowej kapliczki
z 1886 r. z metalowym krucyfiksem, postawionej
na rogu ul. Prądnickiej i Opolskiej.
Kapliczka, która
była już w bardzo
złym stanie, została zdemontowana i przewieziona
do Czernichowa,
gdzie jej reno wacją zajęła się
Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki
Mariusza Zająca. – Krzyż był pęknięty i wtórnie połączony metalowym wzmocnieniem. Usunęliśmy je i zespawaliśmy krzyż na
nowo. Ściągnęliśmy również warstwę farby z krzyża, teraz będzie
złocony, a Chrystus i postać pod krzyżem w kolorze grafitowo czarnym – mówi Mariusz Zając. Z kamiennej bryły kapliczki usunięto
łuszczące się warstwy farby olejnej i cementu, które spowodowały
uszkodzenia i zawilgocenie. Nie będzie niczym pomalowana, zostanie zachowana naturalna struktura piaskowca. Konserwatorzy
wypolerowali też czarną płytę z wapienia dębnickiego i poprawili
napis mówiący o fundatorach kapliczki. Na swoje miejsce wróci
pod koniec października.

Street workout to trening polegający na wykorzystaniu do
ćwiczeń siłowych elementów zabudowy miasta. Drążki, drabinki
oraz poręcze, które są do tego idealne zamontowano w parku
Krowoderskim, nieopodal zbiegu ulic Makowskiego i Łokietka.
Można na nich ćwiczyć m.in. podciąganie i pompki. Zostały ustawione na piaskowej nawierzchni, która amortyzuje ewentualny
upadek. Projekt Street Workout Parku był jedną z propozycji do
ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy IV Prądnik
Biały. Urządzenia i ich zainstalowanie kosztowały 60 tys. zł. Zgodnie z założeniem projektu, plac do ćwiczeń ma pełnić funkcję
rekreacyjną dla mieszkańców, ale również profilaktyczną dla
młodzieży z osiedla, która może tu spędzać czas i bezpłatnie
rozwijać sportowe pasje. Przy ciepłej pogodzie do Street Workout
Parku przychodzą całe rodziny.

fot. MARIUSZ BEMBENEK

fot. JOANNA DOLNA
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X KONKURS FOTOGRAFICZNY
PORTRET DZIELNICY
WIOSNA OCZAMI SENIORA
Uczestnikami jubileuszowego, dziesiątego
konkursu fotograficznego byli białoprądniccy
seniorzy.
W tym roku do udziału w Konkursie Fotograficznym „Portret Dzielnicy” zaproszono
mieszkańców Białego Prądnika powyżej
55. roku życia. Tematem zdjęć była wiosna
oczami seniora. Uczestnicy nie zawiedli i dosłownie – zasypali biuro Dzielnicy IV ogromną
liczbą wiosennych prac. 5 czerwca, podczas
Pikniku Rodzinnego w Dworku Białoprądnickim wręczono nagrody laureatom. Jury, pod
przewodnictwem Mariusza Bembenka, radne-

I miejsce BOGDAN ULICKI

go dzielnicy i fotografika przyznało I nagrodę
Bogdanowi Ulickiemu. II miejsce zdobyły
zdjęcia Andrzeja Bernakiewicza, a III nagrodę
otrzymał Zenon Sułek. Jurorzy wyróżnili także
czterech autorów: Krystynę Skrzyniarz, Józefa
Madeja, Adama Rajtara oraz Andrzeja Surówkę. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę
Dzielnicy IV Prądnik Biały.

JD

II miejsce ANDRZEJ BERNAKIEWICZ

III miejsce ZENON SUŁEK

