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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Pięć dużych inwestycji w naszej dzielnicy
W najbliższych dwóch latach naszą dzielnicę czeka wręcz rewolucja remontowobudowlana. Myślę tu tylko o największych inwestycjach realizowanych na obszarze
naszej dzielnicy. Niektóre zostaną niebawem rozpoczęte, a na inne właśnie ogłoszono
przetargi. Jedno jest pewne – inwestycje spowodują duże, a czasem nawet bardzo
duże utrudnienia i zupełnie zmienią oblicze naszej dzielnicy.
Mam na myśli pięć największych zadań:
1. Budowa tramwaju na Górkę Narodową;
2. Budowa tramwaju na Azory;
3. Budowa tramwaju do Bronowic Wielkich;
4. Przebudowa al. 29 Listopada;
5. Modernizacja linii kolejowej nr E30 z Krakowa Głównego Towarowego do przystanku Kraków Mydlniki.
Modernizacja linii kolejowej

DYŻURY RADNYCH
w siedzibie RADY DZIELNICY

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

19 stycznia
2, 16 lutego; 2, 16 marca
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

13, 27 stycznia
10, 24 lutego; 10, 24 marca
w godz. 16.00-17.00
Hermina Bulka
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

31 stycznia, 28 lutego, 28 marca
w godz. 18.00-19.00
Krystyna Karabuła
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

3 stycznia, 7 lutego, 7 marca
w godz. 17.00-18.00
Na okładce wykorzystano pracę wykonaną
w Centrum Aktywności Senioralnej na os. Azory.

Pierwszą z wymienionych inwestycji będzie modernizowana linia kolejowa nr E30
z Krakowa Głównego Towarowego do przystanku Kraków – Mydlniki. Rozpocznie się
na początku 2017 r. i choć sama linia biegnie po południowej granicy naszej dzielnicy,
może przysporzyć utrudnień dla wielu z nas. Z perspektywy mieszkańca Dzielnicy IV
w całej modernizacji najważniejsze będą dwa punkty. Pierwszy to budowa wiaduktu
przy ul. Rydla. Drugi to budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków – Bronowice z nowoczesną małą architekturą oraz przejściem podziemnym dla pasażerów,
w okolicy ul. Armii Krajowej/Bronowickiej.
Budowa wiaduktu przy ul. Rydla będzie się wiązała z kilkumiesięcznym wyłączeniem
ulicy z ruchu (południowa cześć ulicy będzie ślepa) co z całą pewnością zwiększy korki
w okolicy wiaduktu przy stacji PKP Łobzów, szczególnie od strony ul. Radzikowskiego.
Natomiast prace związane z budową przystanku Kraków Bronowice i modernizacją linii
kolejowej nad ul. Armii Krajowej spowodują co najmniej zwężenie ul. Armii Krajowej do
jednego pasa ruchu w każdym kierunku. Korki obejmą zarówno pasażerów komunikacji
miejskiej, jak i podróżujących indywidualnie własnym pojazdem.
Cała inwestycja będzie wiązała także z zamknięciem przejazdu ulicami Łupaszki,
Zielony Most, Godlewskiego. Obowiązywać będzie jednak zasada, że może być zamknięta tylko jedna ulica jednocześnie. Pierwszy ma zostać wyłączony przejazd pod
ulicą Łupaszki.
Całość modernizacji liczącego 15,7 km fragmentu magistrali Kraków – Katowice
realizować będzie konsorcjum hiszpańskich firm Vias y Construcciones, Dragados
i Electren. Prace będą kosztować ponad 352 mln zł brutto.
Budowa tramwaju na Górkę Narodową
Drugą pod względem zaawansowania postępu prac jest inwestycja dotycząca budowy tramwaju na Górkę Narodową wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania
w ciągu ul. Opolskiej. 23 września zostało wysłane ogłoszenie przetargu do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej, z pierwotnym terminem otwarcia ofert 7 listopada 2016 r.
Termin otwarcia został dwukrotnie przesunięty, na 23, a następnie 25 listopada.
W wyniku postępowania przetargowego złożono pięć ofert:
1. ZUE, PORR Polska Infrastructure – 253 350 860,07 zł brutto;
2. Intercor i TOR-KRAK – 326 225 679,61 zł brutto;
3. Budimex, Ferrovial Agroman – 330 844 098,93 zł brutto;
4. Mosty Łódź – 348 735 212,65 zł brutto;
5. Trakcja PRKiI S.A, Taumer, COMSA S.A.U. – 366 482 414,57 zł brutto.
W chwili obecnej trwa ocena ofert, możliwe są też odwołania. Natomiast wiemy już,
że wszyscy oferenci określili czas realizacji na 42 miesiące od dnia podpisania umowy
oraz przedłużoną do 120 miesięcy gwarancję. Tym samym, jeżeli podpisanie umowy
nastąpiłoby w styczniu 2017 r., to tramwajem pojedziemy w lipcu 2019 r.
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Dodatkowo należy zauważyć, iż Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
ogłosił przetarg na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu
pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa)
wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, w ramach VI osi
priorytetowej, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, który wygrała
firma Polinvest Sp. z o.o.
Przebudowa al. 29 Listopada
Rusza wreszcie, długo wyczekiwana przebudowa al. 29 Listopada od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Łączna długość modernizowanego odcinka to 2,6 km.
17 października 2016 r. zostało wysłane ogłoszenie przetargu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z terminem otwarcia ofert na 19 grudnia 2016 r. (na razie brak
przesłanek o przesunięciu terminu).
Zwycięzca przetargu w ramach kompleksowej realizacji zadania będzie miał w terminie do 31 grudnia 2021 r. wykonać następujące prace:
1. Przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;
2. Pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych pomiarów i badań;
3. Wykonanie dokumentacji projektowej;
4. Uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej);
5. Uzyskanie wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń
i zwolnień;
6. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację;
7. Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych lub zaświadczeń o niewniesieniu
sprzeciwu – niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;
8. Przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych
dla odbioru i przekazania do użytkowania wykonanych robót.

Najbliższe sesje
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały:
16 stycznia
6 lutego
6 marca
(poniedziałki), godz. 18.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3

DYŻURY
STRAŻY MIEJSKIEJ

Budowa tramwaju na Azory
W chwili obecnej jest na ukończeniu wydawanie decyzji środowiskowej dla realizacji
zadnia pn. budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – os. Azory).
Jednak z uwagi na mniejszy zakres prac niż przy tramwaju z Krowodrzy Górki na Górkę
Narodową istnieje duża szansa na zakończenie budowy tramwaju na Azory tym samym
czasie, co wyżej opisanego tramwaju na Górkę Narodową.

Strażnicy rejonowi
z Oddziału Krowodrza

Budowa tramwaju do Bronowic Wielkich
Zadanie to jest najmniej zaawansowane z opisywanych i jako jedyne na chwilę
obecną nie posiada zabezpieczenia finansowego dla jego realizacji w dokumentach
finansowych miasta Krakowa. Nie mniej po zakończonych konsultacjach studium
wykonalności tramwaju trwa wybór wariantu, który zostanie umieszczony w planach
zagospodarowania przestrzennego oraz będzie stanowić podstawę do dalszych prac
przygotowawczych dla tego zadania.

Straży Miejskiej
pełnią dyżur w siedzibie
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
w pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca,
w godz. 16.00-17.00

Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały w wyniku konsultacji społecznych podjęła uchwałę
o treści:
§ 1.
Opiniuje się pozytywnie wariant I planowanej trasy tramwajowej os. Azory – Bronowice
Wielkie.
§ 2.
Opiniuje się pozytywnie wariant IV planowanej trasy tramwajowej os. Azory – Bronowice
Wielkie pod warunkami:
1. poprowadzenia linii w śladzie chodnika estakady nad ulicą Weissa (oddalając
tramwaj od bloków przy ul. Różyckiego w stosunku do planowanej trasy tramwaju
na Azory),
2. ujęcia w zakresie przebudowy ul. Conrada, na wysokości wiaduktu nad torami
kolejowymi z uwzględnieniem bezkolizyjnego pasa wyłączeniowego z ul. Weissa,
3. utworzenia przystanku na estakadzie w okolicy przejścia nad torami kolejowymi
z jednoczesnym zabezpieczeniem dojścia do niego (w formie tunelu lub kładki) z:
a. ul. Chełmońskiego (okolica numerów 70-72),
b. ul. Radzikowskiego/Brzoskwiniowej (południowa strona ul. Conrada)
c. osiedla Azory.

BEZPŁATNE
KONSULTACJE
PRAWNE

§

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

w środy, w godz. 14.00–17.00

4 stycznia, 1 lutego,
1 marca, 5 kwietnia
Porad udzielają prawnicy z Kancelarii
Radcy Prawnego Agnieszki Rembiesy,
Kraków, ul. Skawińska 22/5.
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§ 3.
Opiniuje się pozytywnie ewentualne powstanie wariantu wypadkowego uzyskanego z połączenia wariantu I lub IV z wariantem II,
poprzez utworzenie trasy tramwaju w formie pętli biegnącej ulicą
Sosnowiecką, następnie wzdłuż ul. Jasnogórskiej i Conrada.

za niezasadne, z uwagi na odległość dzielącą przyszłych mieszkańców i pracowników zabudowy powstającej między ul. Radzikowskiego/Armii Krajowej/Katowicką. Osoby te będą miały
bliżej do przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i tramwaju
na ul. Balickiej.

§ 4.
Opiniuje się negatywnie wariant III planowanej trasy tramwajowej
os. Azory – Bronowice Wielkie.

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać informacje o wyżej
opisanych inwestycjach, innych tematach dotyczących naszej
dzielnicy i Państwa bliskiego otoczenia, proszę przesłać mail
z ulicą Państwa zamieszkania na adres: radnykosek@gmail.com

§ 5.
Wnioskuje się o uwzględnienie połączenia ul. Stawowej z ul. Sosnowiecką na wysokości proponowanej pętli tramwajowo-autobusowej.
§ 6.
Wnioskuje się o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na realizację przedłużenia linii tramwajowej do
Bronowic Wielkich.
Uzasadnienie:
1. Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały podejmuje uchwałę w oparciu
o przeprowadzone konsultacje społeczne w dniach 7 i 8 listopada
br., otrzymane e-maile i pisma mieszkańców, gdzie zdecydowana większość opowiedziała się za wariantem I – trasa wzdłuż
ul. Sosnowieckiej,
2. Trasa wzdłuż ul. Sosnowieckiej jest najmniej uciążliwa dla
okolicznych mieszkańców, a zarazem pozwala na dojście do
niej zarówno mieszkańców osiedla Chełmońskiego jak i osiedla
Radzikowskiego,
3. Należy podkreślić, iż ewentualne połączenie wariantów I lub IV
z wariantem II pozwoli na powiększenie dostępności komunikacji
tramwajowej dla osób mieszkających zarówno po południowej
jak i północnej stronie trasy,
4. Pragnie się zauważyć, iż budowa tramwaju jest świetną okazją
do przebudowy układu drogowego w obrębie wiaduktu samochodowego nad koleją w ciągu ul. Conrada, umożliwiającej wytyczenie bezkolizyjnego pasa włączenia się ul. Weissa w ul. Conrada.
Stosowną przebudowę należy wykonać niezależnie od wybranego
do realizacji wariantu,
5. Należy uwzględnić wynik spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami os. Azory które odbędzie się w dniu 21.11.2016 r.,
6. Podkreśla się, iż największa liczba mieszkańców zaopiniowała negatywnie wariant III jako zbyt zbliżający się do zabudowy
mieszkaniowej i ingerujący w jej otoczenie,
7. Sugestie przedstawicieli Dzielnicy VI Bronowice, jakoby
mieszkańcy inwestycji „Mieszkaj w mieście” mieli korzystać
z proponowanych rozwiązań dla Bronowic Wielkich, uważa się

Krótko o stacji paliw w parku Krowoderskim
W związku z licznymi negatywnymi głosami dotyczącymi
budowy stacji benzynowej tuż obok parku Krowoderskiego pragnę poinformować, iż Rada Dzielnicy IV nie została uprzedzona
o budowie stacji. Ostatni raz temat ten pojawił się w radzie
w 2009 r., gdzie po raz kolejny podjęto uchwałę negatywną
dla tego zamierzenia inwestycyjnego. Niestety, w kwietniu br.
wydano pozwolenie na budowę dla inwestora realizującego
zadanie. Inwestor otrzymał również od Wojewody Małopolskiego stosowną decyzję umożliwiającą włączenie do ul. Opolskiej
jako drogi wojewódzkiej. Jednocześnie z informacji, jakie
otrzymaliśmy z ZIKiT wynika, że stacja nie uniemożliwi budowy
tramwaju na Azory, w momencie budowy tramwaju zostanie
wykonana sygnalizacja świetlna blokująca wjazd i wyjazd ze
stacji w czasie przejazdu tramwaju.

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XXVI SESJA
Podczas XXVI sesji rady dzielnicy, która odbyła się 29 sierpnia 2016 r.,
podjęto 16 uchwał.
I Przyjęto
• Korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (uchw. nr XXVI/302/2016).
• Dokonano także korekty podziału środków na rok 2017 (uchw.
nr XXVI/302/2016).
II Wnioskowano
• O montaż znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) z tabliczką T-24 (tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt
właściciela) na ulicy Bobrzeckiej, tuż przed garażami na wysokości bloku
przy ul. ks. Siemaszki 33. Radni wnioskowali również o montaż słupków
oraz rekultywację trawnika na ul. Bobrzeckiej (ustawienie znaku B-36
z tabliczką T-24 jest warunkiem koniecznym do zamontowania słupków)
(uchw. nr XXVI/304/2016).
• Rada Dzielnicy IV wnioskowała o ujęcie w „Programie budowy chodników
w Krakowie w latach 2015 do 2019” (uchw. nr XXVI/305/2016) następujących lokalizacji:
– chodnik ul. Dożynkowa,
– chodnik ul. Gaik,
– chodnik ul. Łokietka,
– chodnik ul. Na Zielonki,
– chodnik ul. Chełmońskiego, od ul. Słotnej do ul. Ojcowskiej,
– chodnik ul. Matki Tajber, do granicy z Zielonkami (lewa strona),
– chodnik ul. Stawowa,
– chodnik ul. Meiera,
– brakujący fragment chodnika ul. Legnicka/Jabłonna,
– chodnik ul. Górnickiego, od wiaduktu do ul. Dożynkowej,
– chodnik ul. Chełmońskiego, od 72 do ul. Piaskowej.
Wnioskowano o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa:
– budowy ul. Iwaszki,
– nakładki asfaltowej – ul. Opolska boczna,
– kładki na Plac Imbramowski
– przejścia podziemnego pod torami kolejowymi na ul. Radzikowskiego
(budowa metodą przepychu).
Zdaniem radnych budowa chodników oraz realizacja pozostałych zadań na
wskazanych w uchwale ulicach znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych,
a kwoty potrzebne na ich realizację są zbyt wysokie, aby wyasygnować je
z pieniędzy wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy.
• Wnioskowano do Prezydenta Miasta Krakowa (uchw. nr XXVI/316/2016)
o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na rok 2015-2018 następujących
zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:
– Dokonano korekty zadania 10. Ul. Krowoderskich Zuchów 19 – projekt
i wykonanie lamp (jednostka realizująca: ZIKiT), 2017 – wykonanie projektu i realizacja inwestycji (67 130 – środki wydzielone do dyspozycji
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
– Dodano nowe zadanie 15. Chodnik w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19 (jednostka realizująca: ZIKiT), 2017 – wykonanie projektu
(15 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik
Biały), 2018 Realizacja inwestycji (52 700 zł – środki wydzielone do
dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
• Wnioskowano o wprowadzenie zakazu parkowania po jednej stronie
ul. Żabiniec, z uwzględnieniem przez ZIKiT pozostawienia jak największej liczby miejsc postojowych oraz o utworzenie wyniesionego przej-
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ścia na ul. Żmujdzkiej w okolicy skrzyżowania z ul. Żabiniec (uchw.
nr XXVI/317/2016).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Stawowej (uchw.
nr XXVI/310/2016).
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych położonych przy
ul. Felińskiego, Krowoderskich Zuchów, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Prądnickiej
i Stachiewicza (uchw. nr XXVI/311/2016 – nr XXVI/315/2016).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Planowaną inwestycję przy ul. Grabczaka (uchw. nr XXVI/306/2016).
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego/
Piaskowej (uchw. nr XXVI/307/2016). Radni zwrócili uwagę, że obszar
między ul. Chełmońskiego i Stelmachów posiada bardzo intensywną zabudowę, do której nie została dostosowana infrastruktura (brak chodników),
częściowo oświetlenie, tym samym powstawanie kolejnych budynków
czy też zgoda na włączenie nowego ruchu w ul. Chełmońskiego nie
powinny mieć miejsca.
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego
(uchw. nr XXVI/308/2016). Uzasadnienie było identyczne.
Członkowie rady zgłosili również interwencje do służb mundurowych ze
swoich rejonów.

XXVII SESJA
W ramach XXVII sesji, która odbyła się 19 września 2016 r. radni dzielnicy
podjęli 10 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (uchw. nr XXVII/318/2016).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 (uchw. nr XXVII/319/2016).
• Radni uchwalili również podział środków finansowych przeznaczonych na
obsługę dzielnicy w 2017 roku (uchw. nr XXVII/321/2016).
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa (uchw. nr XXVII/320/2016) o wprowadzenie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Krakowa na rok 2015-2018 następujących zadań:
– Korekta zadania: 1. Ulica Łokietka – montaż oświetlenia na istniejących
słupach (jednostka realizująca ZIKiT) – 2015 – rozpoczęcie wykonania
projektu (1 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały), 2016 – zakończenie wykonania projektu i realizacja inwestycji (45 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały).
– Zrezygnowano z zadania: 12. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 130 (jednostka realizująca ZIKiT), 2017 – wykonanie
projektu (3 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały) 2018 – realizacja inwestycji (250 000 zł – środki wydzielone
do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
– Korekta zadania: 7. Wykonanie projektu ogródka jordanowskiego przy
ul. Konecznego i jego realizacja (jednostka realizująca ZZM), 2016 – wykonanie projektu (0 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały), 2017 – wykonanie projektu i realizacja inwestycji (300 000 zł
– środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
– Wprowadzono nowe zadanie: Druk „Gazety Lokalnej” Dzielnicy IV
Prądnik Biały (jednostka realizująca: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic),
2017 – 30 000 zł, 2018 – 40 000 zł (środki wydzielone do dyspozycji
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
• Wnioskowano o wszczęcie procedury zmierzającej do wykupienia
działek, w celu umożliwienia skorygowania przebiegu ul. Meiera (uchw.
nr XXVII/322/2016).
• Radni zwrócili się z wnioskiem do ZIKiT o:
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– przywrócenie dla linii autobusowej nr 137 częstotliwości kursowania sprzed zmiany trasy, tj. co 10 minut w godzinach szczytu (uchw.
nr XXVII/325/2016),
– zastąpienie znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) na skrzyżowaniu
ulic Meiera i Meiera bocznej znakiem B-20 (stop) w celu poprawy bezpieczeństwa oraz o ustawienie znaków B-33 z ograniczeniem prędkości
do 40 km/h na ul. Meiera. na odcinku od skrzyżowania z ul. Felińskiego
do skrzyżowania z ulicą Reduta (uchw. nr XXVII/326/2016).

III Zaopiniowano pozytywnie
• Proponowane rozmieszczenie miejsc parkingowych w zadaniu pn. Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa
w jej miejsce parkingu (uchw. nr XXVII/323/2016).
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jasnogórskiej (uchw.
nr XXVII/324/2016).
• Rada dzielnicy poparła starania KS Bronowicki w sprawie budowy budynku
przy boisku piłkarskim przy ul. Jasnogórskiej w roku budżetowym 2017
Miasta Krakowa (uchw. nr XXVII/327/2016).
Radni zgłosili również interwencje do służb mundurowych ze swoich rejonów. Teodozja Maliszewska zrelacjonowała spotkanie w sprawie rozbudowy
ul. Chełmońskiego, a Jakub Kosek przedstawił program XXV-lecia Dzielnic
zaplanowanego na 1 października oraz poinformował o podjęciu przez zarząd
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Azory – rejon ulic Stachiewicza i Czerwieńskiego.

XXVIII SESJA
17 października 2016 r., w czasie XXVIII sesji radni podjęli 16 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano dalszej korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (uchw. nr XXVIII/330/2016).
• Zmieniono też rozdysponowanie środków dla dzielnicy na rok 2017 (uchw.
nr XXVIII/331/2016).
II Wnioskowano
• O wprowadzenie zakazu parkowania na ul. Radzikowskiego (uchw.
nr XXVIII/329/2016). Uchwałę podjęto na wniosek mieszkańców w celu
poprawy bezpieczeństwa wyjazdu spod bloków 102 do 106.
• Do Prezydenta Miasta Krakowa wnioskowano (uchw. nr XXVIII/332/2016)
o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na rok 2015-2018 następujących zadań:
1. Projekt i realizacja budowy lampy koło sklepu Lewiatan między postojem taxi przy ul. Gnieźnieńskiej, od strony ul. Zygmuntowskiej (jednostka
realizująca ZIKiT), 2017 – projekt i realizacja inwestycji (6 000 zł – środki
wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały).
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2. Projekt i realizacja wymiany oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Białoprądnickiej i ul. Glogera (jednostka realizująca ZIKiT), 2017 – projekt
i realizacja inwestycji (16 000 zł – środki wydzielone do dyspozycji Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały).
• Wnioskowano o zamontowanie progów zwalniających na ul. Siewnej, od
ul. Jabłonnej do stacji benzynowej i od stacji benzynowej do ul. Mackiewicza,
a także o ograniczenie tonażu na całej długości ul. Siewnej z wyłączeniem pojazdów Bruk-Betu i ograniczenie prędkości do 30km/h (strefa 30) w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ul. Siewnej (uchw. nr XXVIII/334/2016).
• Na wniosek mieszkańców radni zwrócili się do ZIKiT-u o skierowanie na
linię 169 autobusów przegubowych, lub/i dołożenie dodatkowych kursów
w godzinach szczytu (uchw. nr XXVIII/342/2016).
• Również do ZIKiT wnioskowano o ustanowienie znaków B-18 (zakaz
wjazdu) na ul. Meiera bocznej, ograniczającego tonaż do 3,5 t., z wyjątkiem
pojazdów komunikacji miejskiej oraz zaopatrzenia do lokalnych punktów
usługowych (uchw. nr XXVIII/343/2016).
III Zaopiniowano pozytywnie
• I wariant koncepcji rozbudowy ul. Chylińskiego (uchw. nr XXVIII/328/2016).
• Oznakowanie drogowe B-36 (zakaz zatrzymywania się) na ul. Chełmońskiego – od ul. Słotnej do ul. Ojcowskiej po obu stronach jezdni (uchw.
nr XXVIII/333/2016).
• Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu przy ul. Władysława Łokietka 267 (uchw. nr XXVIII/335/2016).
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jasnogórskiej (uchw.
nr XXVIII/340/2016).
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Żwirowej (uchw.
nr XXVIII/341/2016).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla czterech inwestycji w pobliżu al. 29 Listopada (uchw. nr XXVIII/336/2016 – nr XXVIII/339/2016). Uchwały podjęto
w oparciu o pismo z Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK oraz z uwagi
na to, że w okolicy planowanej inwestycji zabudowa bardzo zróżnicowana
pod względem wysokościowym.
Podczas sesji radni zgłosili interwencje do służb mundurowych ze swoich
rejonów. W ramach bieżących spraw Jakub Kosek wyszedł z propozycją
spotkania integracyjnego radnych oraz zwrócił się do Komisji Ochrony
Środowiska i Planowania Przestrzennego o wyjaśnienie spraw: koszenia
trawy przy ul. Pachońskiego oraz sprzątania przy nowych blokach na
ul. Kluczborskiej. Obecny na sesji poseł Bogusław Sonik przedstawił sprawy
związane z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie oraz zasadami wymianą
i dofinansowaniem pieców ekologicznych.

XXIX SESJA
8 listopada zwołano XXIX sesję rady dzielnicy. Radni podjęli 22 uchwały.
I Przyjęto
• Dokonano jeszcze jednej korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2016 (uchw.
nr XXIX/346/2016).
• Zmieniono też sposób rozdysponowania środków na kolejny rok (uchw.
nr XXIX/347/2016).
II Wnioskowano
• O wpisanie do Budżetu Miasta Krakowa zadania wykonania odwodnienia
ul. Proszowickiej i Proszowickiej bocznej wraz z wykonaniem nawierzchni
asfaltowej (uchw. nr XXIX/353/2016).

W uchwale nr XXVIII/342/2016 wnioskowano do ZIKiT-u o skierowanie na
linię 169 autobusów przegubowych fot. JOANNA DOLNA

III Zaopiniowano pozytywnie
• Radni zaprotestowali przeciwko zamiarom likwidacji XIV Liceum Ogólnokształcącego, a tym samym poparli protest społeczności XIV LO przeciw
likwidacji placówki. Jednocześnie rada dzielnicy poparła starania społeczności Gimnazjum 12 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły o przekształcenie
placówki w Szkołę Podstawową Kultury i Tradycji Małopolski z Oddziałami

3/2016 zima
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Zielone miejsce
dla mieszkańców
Między blokami numer 25A i 27A przy ul. Siemaszki powstał ogólnodostępny osiedlowy ogród. Za jego utworzeniem zagłosowali
mieszkańcy w ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego
Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Rada poparła starania Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w sprawie wymiany lamp oświetleniowych na os. Krowodrza Górka fot. MARIUSZ BEMBENEK

Integracyjnymi i Polonijnymi nr 15 (uchw. nr XXIX/344/2016). W sesji rady
dzielnicy uczestniczyli przedstawiciele obu szkół.
• Zaopiniowano pozytywnie wariant I i wariant IV planowanej trasy tramwajowej os. Azory – Bronowice Wielkie oraz ewentualne powstanie wariantu
wypadkowego, powstałego z połączenia wariantu I lub IV z wariantem II
poprzez utworzenie trasy tramwaju w formie pętli biegnącej ul. Sosnowiecką,
następnie wzdłuż ul. Jasnogórskiej i Conrada. Równocześnie wnioskowano
o uwzględnienie połączenia ul. Stawowej z ul. Sosnowiecką, na wysokości
proponowanej pętli tramwajowo-autobusowej (uchw. nr XXIX/345/2016).
• Wydzierżawienie części działek przy ul. Gdyńskiej (uchw. nr XXIX/348/2016).
• Zbycie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków w celu
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność osoby fizycznej, położonych przy ul. Bociana (uchw.
nr XXIX/349/2016).
• Starania Samorządowego Przedszkola nr 130 o rozważenie możliwości
rozbudowy przedszkola lub dobudowy przejścia łączącego budynek główny
z oddziałem VI (uchw. nr XXIX/350/2016).
• Nadanie imienia Stanisława Pagaczewskiego Samorządowemu Przedszkolu
nr 130 (uchw. nr XXIX/351/2016).
• Starania Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w sprawie wymiany lamp
oświetleniowych w ciągu spacerowym między budynkami przy ul. Rusznikarskiej 1-11, 13, 15 a budynkami przy ul. Łokietka 57A i 57B oraz Wybickiego
14 i 16 (uchw. nr XXIX/352/2016).
• Na okres trzech miesięcy zaopiniowano pozytywnie ponowne zawarcie
umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Kluczborskiej, pod
warunkiem zabezpieczenia opieki socjalnej na czas oczekiwania na miejsce
w Domu Opieki (uchw. nr XXIX/354/2016).
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych przy ul. Wielkotyrnowskiej (uchw. nr XXIX/355/2016), ul. Stachiewicza (uchw. nr XXIX/356/2016,
uchw. nr XXIX/357/2016, uchw. nr XXIX/358/2016), ul. Prądnickiej
(uchw. nr XXIX/359/2016, uchw. nr XXIX/360/2016), ul. Lentza (uchw.
nr XXIX/361/2016), ul. Krowoderskich Zuchów (uchw. nr XXIX/362/2016)
i ul. Jaremy (uchw. nr XXIX/363/2016), pod warunkiem braku uwag ze
strony policji.
• Ustanowienie prawa trwałego zarządu dla Zarządu Zieleni Miejskiej na
nieruchomości położonej przy ul. Murarskiej (uchw. nr XXIX/364/2016).
• Ustanowienie prawa trwałego zarządu dla Zarządu Zieleni Miejskiej na
nieruchomości przy ul. Banacha (uchw. nr XXIX/365/2016).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Wariant III planowanej trasy tramwajowej os. Azory – Bronowice Wielkie
(uchw. nr XXIX/345/2016).
Joanna Sadowy zwróciła się do służb mundurowych w sprawie rozjeżdżania
zieleni przy ul. Jaremy, Zygmuntowskiej i Gnieźnieńskiej. Jakub Kosek dodał,
że w rejonie siedziby Straży Miejskiej przy ul. Stachiewicza, również jest
niszczona zieleń. Straż zadeklarowała większą liczbę patroli w tych rejonach.

JD

Rewitalizacja zarośniętego, nieużytkowanego terenu i urządzenie ogrodu kosztowały 100 tys. zł. W realizacji projektu pomógł
Zarząd Zieleni Miejskiej i animatorzy Programu Aktywności Lokalnej „Sami dla siebie”. – Wcześniej były tu opuszczone działki,
w krzakach zalegały śmieci i zepsuty sprzęt AGD. Długo zastanawiałam się, jak przywrócić ten teren mieszkańcom osiedla. Dzięki
środkom z Budżetu Obywatelskiego udało się go uporządkować
i utworzyć ogród społeczny – mówi Daria Gosek-Popiołek, jedna
z inicjatorek projektu. Stworzyła go wspólnie z Ewą Dobrowolską,
która, tak jak pani Daria mieszka w okolicy i od dawna myślała
o zagospodarowaniu zaniedbanego skrawka zieleni. Ogród został
otwarty w sobotę 29 października. Otwarciu towarzyszył piknik
połączony z sadzeniem cebulek kwiatowych.

Pomysłodawczynie
ogrodu:
Daria Gosek-Popiołek
i Ewa Dobrowolska

Ogród jest podzielony na kilka stref o różnych funkcjach. Jest
strefa ciszy, z miejscami do siedzenia i budkami, w których zamiast ptaków „zamieszkały” książki – dla dorosłych i dla dzieci.
Będzie można je poczytać na miejscu, pożyczyć do domu albo
umieścić w budce własne lektury.
Jest także strefa upraw z donicami i siedziskami ze schowkami
na narzędzia ogrodnicze, strefa zabaw dla najmłodszych oraz
strefa nazwana „wspólne chwile”, gdzie będzie można zorganizować rodzinny piknik, spotkanie czy przyjęcie urodzinowe dla
dzieci. Ogród będzie otwarty dla wszystkich w godzinach od 9 do
18. Na wiosnę, dzięki Zarządowi Zieleni Miejskiej na rabatach
pojawią się nowe rośliny, każdy mieszkaniec dzielnicy będzie
mógł także posadzić i pielęgnować swoje sadzonki.

JOANNA DOLNA
fot. JOANNA DOLNA
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DZIELNICE

świętowały
ćwierćwiecze
Podczas uroczystych obchodów 25-lecia Dzielnic Krakowa,
które odbywały się w sobotę 1 października, nie zabrakło Prądnika Białego. Obok innych dzielnic przygotowaliśmy swoje stoisko
na Rynku Głównym. Na stoisku można było porozmawiać z radnymi i przewodniczącym Jakubem Koskiem, otrzymać materiały
informacyjne na temat Dzielnicy IV, wydawnictwa i foldery placówek kultury oraz poznać białoprądnickie NGO i możliwości, jakie
daje Centrum Organizacji Pozarządowych. Azorscy seniorzy
z Fundacji „Nie Dzieli Nas Wiek” udzielali informacji o działalności w ramach Centrum Aktywności Senioralnej przy ul. Weissa.
Byli także Pogromcy Bazgrołów, którzy zachęcali do włączenia
się w akcje usuwania szpecących napisów i wulgaryzmów na
elewacjach budynków. Zaproszenie na 25-lecie Dzielnic Krakowa
przyjęli również członkowie Krakowskiego Klubu Szermierzy.
Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki zorganizowało
warsztaty plastyczne dla najmłodszych, atrakcją dla nich byli też
szczudlarze i klauni. Ulicą Grodzką przeszedł kolorowy pochód
szkolnych patronów, a w nim – dzieci i młodzieży ze szkół we
wszystkich dzielnicach. Na scenie na Rynku prezentowały się
dzielnicowe zespoły oraz Małe Słowianki, a z Dzielnicy IV – muzycy z zespołu Wataha The Slavic Drummers. Imprezę zakończył
klezmerski koncert grupy Kroke i pokaz laserowy.

Mapa z granicami
dzielnic, załącznik do
uchwały RMK z 1991 r.

Podział na 18 dzielnic, który obowiązuje obecnie został wprowadzony uchwałą nr XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z dnia
27 marca 1991 r. (granice uściślono cztery lata później, uchwałą
nr XVI/192/95 z 19 kwietnia 1995 r.) Zniesiono tym samym wcześniejszy, istniejący od 1973 r. podział na 4 dzielnice: Śródmieście,
Krowodrzę, Podgórze i Nową Hutę. Był to podział wyłącznie
administracyjny, niemający wiele wspólnego z rzeczywistymi
nazwami i granicami obszarów miasta. Granice 18 dzielnic zmodyfikowano jeszcze nieznacznie w momencie przyjęcia Statutów
Dzielnic (uchwały RMK z dnia 12 marca 2014 r.). Podział przyjęty
w 1991 roku nawiązuje do podziału historycznego, a numeracja
– do kolejności, w jakiej poszczególne tereny były przyłączane
do miasta. W 2006 roku do numerów dzielnic dodano nazwy
nawiązujące do lokalnych tradycji i historii .
Obecna Dzielnica IV Prądnik Biały, granicząc z Dzielnicą III, V
i VI, obejmuje: Azory, Bronowice Wielkie, Górkę Narodową, Krowodrzę Górkę, obszar wokół północnego odcinka ulicy Prądnickiej,
Prądnik Biały (Wschód i Zachód), Tonie, Witkowice oraz Żabiniec.

MB
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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M I E S Z K A M P R Z Y U L I C Y. . .
publikacje poświęcone analizie funkcjonalnej pod nazwą „Studia
Mathematica”. Wcześniej Banach doczekał się tytułu profesorskiego lwowskiego uniwersytetu, został także członkiem Polskiej
Akademii Umiejętności. Był m.in. jednym z założycieli, a następnie prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, autorem
kilkudziesięciu prac naukowych, podręczników akademickich
i szkolnych. Do wybuchu wojny kierował jednym z zakładów
urodził się 30 marca 1892 r. w Krakow Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza.
wie. Był związany zarówno z naszym miastem, jak i ze Lwowem.
W czasie okupacji niemieckiej uniknął represji, dzięki posiaSyn żołnierza armii austriackiej i góralki, od najmłodszych lat
danym dokumentom poświadczającym, że został karmicielem
wykazywał zdolności matematyczne. Od 1902 do 1910 r. uczył
wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami
się w IV c.k. Gimnazjum w Krakowie. Po ukończeniu szkoły
prof. Rudolfa Weigla. Po wkroczeniu
pracował w księgarni i studiował nauki
Armii Czerwonej Stefan Banach kieromatematyczne jako samouk. W latach
wał katedrą matematyki oraz wykładał
1911–1913 zaliczył dwa lata studiów na
w Lwowskim Instytucie Politechnicznym.
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki
W 1945 r. planował wyjechać na stałe do
Lwowskiej. Zarabiał jako korepetytor
Krakowa i podjąć pracę na Uniwersytecie
i nadal studiował matematykę na własną
Jagiellońskim. Przeszkodziła mu choroba
rękę. Nie wcielono go do armii (m.in. ze
– zmarł na raka płuc w sierpniu 1945 r. Zowzględu na wadę wzroku), po wybuchu
stał pochowany na Cmentarzu ŁyczakowI wojny nadzorował budowę dróg.
skim, w grobowcu zaprzyjaźnionej rodziny
W 1916 roku dr Hugo Steinhaus z Unilwowskich kupców – Riedlów, w których
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
domu spędził ostatni okres życia.
usłyszał na Plantach matematyczną dysW Krakowie postać Stefana Banacha
putę o odkrytej niewiele wcześniej całce
upamiętniono w trzech miejscach. PierwLebesgue’a. To Stefan Banach dyskutował
szym jest ulica jego imienia, która znajduje
z Ottonem Nikodymem, nauczycielem
się w Dzielnicy IV. To spokojna przecznica
matematyki w IV gimnazjum. Efekt tego
odchodząca od ruchliwej al. 29 Listopada,
spotkania był taki, że Banach rozpoczął
na obrzeżach miasta, przy trasie w kietrwającą wiele lat naukową karierę. Dzięki
runku Warszawy. Drugim miejscem jest
Steinhausowi w 1920 roku został asystenpopiersie genialnego matematyka, które
tem w Katedrze Matematyki na Wydziale
ustawiono w 1992 r., czyli w setną rocznicę
Mechanicznym Politechniki Lwowskiej
urodzin obok budynku przy ul. Reymonu prof. Antoniego Łomnickiego. W tym
ta 4 w którym w latach 1968-2008 mieścił
samym roku, bez dyplomu ukończenia
się Instytut Matematyki Uniwersytetu Jastudiów, uzyskał doktorat na UniwersytePopiersie Stefana Banacha autorstwa giellońskiego. Autorką projektu pomnika
cie Jana Kazimierza we Lwowie na podstaMałgorzaty Olkuskiej, przy ul. Reymonta jest prof. Małgorzata Olkuska z Akademii
wie rozprawy, w której zawarł twierdzenia
fot. MARIUSZ BEMBENEK
Pedagogicznej – dziś – Uniwersytetu
analizy funkcjonalnej, zupełnie nowej
Pedagogicznego. W tym roku, 14 października, czyli dokładnie
dyscypliny matematyki. Razem z Hugo Steinhausem stworzył
w stulecie spotkania Banacha z Hugo Steinhausem, na Plantach
tzw. lwowską szkołę matematyki, skupiając wokół siebie grupę
odsłonięto ławeczkę z figurami Banacha i Nikodyma, których
wybitnych młodych naukowców. Spotykali się w lwowskiej
autorem jest prof. Stefan Dousa.
kawiarni „Szkocka”, zapisując matematyczne twierdzenia na
JD
serwetkach, blatach stolików, a potem w specjalnym zeszycie
fot. MARIUSZ BEMBENEK
zwanym „Księgą Szkocką”. W 1929 r., zaczęli wydawać własne

PAMIĘCI
GENIALNEGO MATEMATYKA
STEFAN BANACH

Uczyli się ratować życie

Mieszkańcy Dzielnicy IV mogli uczestniczyć w kursie pierwszej
pomocy przedmedycznej. W niedzielę 20 listopada bezpłatne,
jednodniowe szkolenie zorganizowało dla nich, we współpracy
z Radą Dzielnicy IV Muzeum Ratownictwa. Kilkugodzinne zajęcia
poprowadził w sali teatralnej Zajazdu Kościuszkowskiego ratownik medyczny Paweł Łukasiewicz. Uczestnicy kursu poznawali
najczęstsze przyczyny i objawy nagłych zachorowań dorosłych
i dzieci oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przed przyjazdem karetki. Uczyli się także, jakie problemy zdrowotne mogą
mieć osoby chore przewlekle i jak je prawidłowo rozpoznać.
Poznawali też i ćwiczyli na fantomach techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Wszyscy słuchacze otrzymali certyfikaty ukończenia kursu,
ale nade wszystko zyskali wiedzę i umiejętności, dzięki którym
będą potrafili pomóc drugiej osobie w sytuacji zagrożenia
życia.
MB, JD
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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szkolna zmiana

Planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany
w systemie szkolnictwa zakładające m.in. likwidację gimnazjów
i wprowadzenie 8-klasowych podstawówek dotyczyć będą wszystkich szkół, także tych w naszym mieście i w dzielnicy.
Dlatego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski powołał
specjalny Zespół zadaniowy, który będzie odpowiadał za
wdrażanie reorganizacji szkolnictwa i rozmowy ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami. Zespół tworzą miejscy radni z Komisji Edukacji, przedstawiciele dyrekcji, rodziców, związków
zawodowych oraz członkowie organizacji pozarządowych
i Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa. Ich pracom przewodniczy
Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji
i Sportu oraz Anna Korfel-Jasińska, dyrektor Wydziału Edukacji
UMK. Pierwsze propozycje zmian w sieci krakowskich szkół
padły już w październiku. Teraz trwają konsultacje dotyczące
nowej sieci szkół i wyznaczenia granic obwodów szkolnych.
Spotkanie na temat propozycji dla Dzielnicy IV odbyło się
2 grudnia w podgórskim magistracie.

Na Prądniku Białym miałoby to być przekształcenie w szkoły
ośmioklasowe SP nr 21, 58, 67, 107, 113 i 119. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (P 39, SP 68 i G 83) zostałby przekształcony
w 8-klasową podstawówkę (gimnazjum włączone w strukturę
SP) oraz przedszkole. Taka sama zmiana czekałaby Zespół
Szkół nr 5 (P 30, SP109, G 13) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 (P 25, SP 51, G 82). Oba zespoły zmieniłyby nazwy na Zespoły Szkolno-Przedszkolne. Gimnazjum nr
12 miałoby zostać wygaszone lub włączone w strukturę SP
113 (a budynek przeznaczony na potrzeby Specjalistycznej
Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla
Dzieci w Wieku Przedszkolnym, Filii MDK „Dom Harcerza”). Natomiast Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, składający się
z G 14 i XIV LO miałby zostać rozwiązany. Gimnazjum stałoby
się 8-klasową podstawówką, a licealiści mogliby kontynuować
naukę w XVII LO.
Okazuje się, że najwięcej kontrowersji budzą propozycje
urzędu miasta dla Gimnazjum nr 12 i XIV Liceum Ogólnokształcącego. Społeczność obu szkół nie zgadza się na rozwiązania,
które przedstawił magistrat.

Jedyne liceum w dzielnicy
zniknie z edukacyjnej mapy?
Nauczyciele i rodzice XIV LO im. Mikołaja Kopernika przy
ul. Chełmońskiego, 18 listopada, podczas XXIX sesji rady
dzielnicy rozmawiali o perspektywie likwidacji szkoły z radnymi, którzy poparli ich stanowisko.
– Nie wyobrażam sobie, aby w tak olbrzymiej dzielnicy,
jaką jest Dzielnica IV nie było żadnej szkoły średniej to nie
do pomyślenia – mówiła radna Elżbieta Ryba, nauczycielka
Gimnazjum nr 12. – To szkoła, która jest tu „od zawsze”, ma
prawie 60-letnie tradycje. Ja także nie wyobrażam sobie, by
znikła z mapy Azorów. Spełnia rolę lokalnego ośrodka kultury, w którym wszyscy są mile widziani – seniorzy, młodzież
i dzieci – podkreślała Joanna Sadowy. Teodozja Maliszewska argumentowała, że radni są przekonani co do roli, jaką
pełni XIV Liceum dla Dzielnicy IV. – Nasz dzielnica jest jak
70-tysięczne miasto. Wiele miast powiatowych nie ma nawet
połowy jej mieszkańców – mówiła.
– Jeden mój syn ukończył XIV LO, drugi się w nim uczy.
Mam nadzieję, że trzeci, dzięki Państwa pomocy również
będzie mógł uczęszczać do tej szkoły – zwróciła się do
radnych Edyta Niemiec, mama ucznia czternastki. Podkreślała, że to bardzo dobra szkoła: – Osiedle się rozbudowuje.
Myślę, że rodzice dalej będą chcieli posyłać tam dzieci. Bo
to szkoła z tradycjami. Z jej murów wyszło wiele wartościowych osób. Dlatego apeluję, żeby rada dzielnicy sprzeciwiła
się likwidacji liceum.
Inna z mam obecnych na sesji stwierdziła, że obie szkoły
– i Gimnazjum 14, w którym uczy się jej dziecko i XIV Liceum,
do którego zamierzała je posłać, są „szkołami wzorcowymi”,
pracują w nich nauczyciele – specjaliści. W gimnazjum i liceum są klasy dla uczniów z dysleksją, którzy mają niesamowite osiągnięcia, a rodzice wychodzą z zebrań podbudowani,
z pozytywnym nastawieniem do dalszej nauki.
Głos zabrała również m.in. Małgorzata Niewodowska,
dyrektor Specjalistycznej Poradni dla Dzieci z Zaburzeniami
Edukacyjnymi. – Dzisiaj jesteśmy przekonani, że liceum musi
istnieć. To szkoła dobrze umocowana w środowisku lokalnym,
przyjazna uczniom – mówiła.
Mariola Reguła, dyrektor i absolwentka liceum nie kryła
związku emocjonalnego ze szkołą. – Jestem mieszkanką
Azorów. O XIV LO mogłabym mówić godzinami – stwierdziła.
Cytując artykuł jednej z absolwentek liceum (który dwa lata
temu publikowaliśmy w „Gazecie Lokalnej”), nazwała szkołę
sercem Azorów. Mówiła również o długoletniej współpracy
m.in. ze świetlicą dla najmłodszych „Chatka Puchatka”, prowadzoną przez TPD.
W czasie sesji radni poparli uchwałą protest społeczności
szkoły przeciwko likwidacji placówki.
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Szkoła tradycji i kultury
Na listopadowej sesji obecni byli również nauczyciele i rodzice uczniów Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
przy ul. Kluczborskiej 3 którzy chcą, by w wyniku reformy edukacji gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową
Tradycji i Kultury Małopolski z Oddziałami Integracyjnymi nr 15.
Dotychczasowy patron szkoły, ks. Kardynał Karol Wojtyła miałby
być patronem również nowej podstawówki.
– Młodzież poszukuje tożsamości, osadzenia w jakiejś tradycji, czy to rodzinnej czy lokalnej. Stąd idea przekształcenia
naszej szkoły w szkołę tradycji i kultury, jest wyjątkowa, bo takiej
w Krakowie jeszcze nie ma – mówił Michał Stolarek, od początku
roku szkolnego dyrektor Gimnazjum nr 12. – To pewne novum,
ale nie eksperyment, odpowiedź na problemy, które mogą się
pojawić za kilka lat. Coraz więcej Polaków wraca z zagranicy.
Już mamy w Krakowie sporo takich uczniów. To uczniowie,
którzy potrzebują trochę innego miejsca niż powszechna szkoła
podstawowa – argumentował. W nowej szkole podstawowej
mają pozostać oddziały integracyjne, w prowadzeniu których
nauczyciele mają już 17-letnie doświadczenie. – Podmiotowość,
kameralność szkoły udowadnia, że warto to dalej kontynuować
– mówił dyrektor, prosząc radnych o poparcie idei.
Małgorzata Larowicz z rady rodziców Gimnazjum nr 12,
podkreślała, że rodzice popierają pomysł utworzenia podstawówki w budynku gimnazjum. – W zależności od tego, czy
ustawa o reformie edukacji wejdzie w życie czy nie, byłoby to
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albo przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową albo
utworzenie szkoły podstawowej, która razem z gimnazjum
stworzy zespół szkół – zwróciła uwagę. – Na początku roku
zarzucano nam, że mamy kiepskie wyniki, że spada liczebność
uczniów. Po proteście, wsparciu rady dzielnicy i ogromnej
pracy rodziców, w obecnym roku szkolnym po raz pierwszy
od kilku lat mieliśmy nabór do trzech klas pierwszych zamiast
dwóch. Myślę że nasza współpraca z radą poskutkuje tym,
że będziemy się mogli pochwalić szkołą podstawową, która
będzie wizytówka dzielnicy – mówiła.
Przewodniczący Jakub Kosek, który, jak przyznał, na początku
nie był przekonany do idei szkoły podstawowej stwierdził, że jeśli
uda się pozostawić ją w miejscu gimnazjum, będzie potrzebna
dyskusja o tym, czy nie warto by było przenieść filię Krowoderskiej Biblioteki Publicznej z ul. Opolskiej do szkoły i połączyć
ją z biblioteką szkolną. W ten sposób oferta i dla uczniów i dla
mieszkańców byłaby szersza. Mówił też o kwestii lepszej dostępności biblioteki w nowej lokalizacji dla osób niepełnosprawnych.
– Być może w przyszłości ofertę szkoły podstawowej trzeba
będzie poszerzyć nie tylko o dzieci polonijne, ale także dzieci
osób będących imigrantami – zwrócił uwagę przewodniczący.
Rada Dzielnicy IV jednogłośnie poparła starania społeczności
Gimnazjum 12 o przekształcenie placówki w Szkołę Podstawową
Kultury i Tradycji Małopolski z Oddziałami Integracyjnymi i Polonijnymi nr 15 . Radni wskazywali na ugruntowana pozycję szkoły
na edukacyjnej mapie miasta, nowoczesne zaplecze dydaktyczne
i sportowe oraz to, że szkoła doskonale sprawdza się jako placówka integracyjna. Ich zdaniem jest wspaniałą koncepcją wpisującą
się w budowę społeczeństwa obywatelskiego i patriotycznego.
Na razie nie wiadomo, czy Rada Miasta Krakowa przychyli
się do stanowiska dzielnicy, zrezygnuje z zamknięcia XIV LO
i zaopiniuje pozytywnie ideę szkoły tradycji i kultury. Do 17 lutego
2017 r. projekty uchwał mają zostać przekazane do Kuratorium
Oświaty, które ma wydać opinie do 11 marca.
Zgodnie z założeniem MEN, 6-letnie szkoły podstawowe miałyby zostać przekształcone w 8-letnie 1 września 2017 r. Także
1 września 2017 r. gimnazja zaprzestałyby naboru, a szkoły
zawodowe zostałyby przekształcone w trzyletnie szkoły branżowe I stopnia. Natomiast zmiany systemu nauczania w liceach
i technikach miałyby zostać wprowadzone dwa lata później.
Pierwsze stałyby się szkołami cztero, a drugie – pięcioletnimi.

MARIUSZ BEMBENEK, JOANNA DOLNA
fot. MARIUSZ BEMBENEK, JOANNA DOLNA

Uporządkowana ścieżka
Rekultywacja pieszej trasy edukacyjno-spacerowo-biwakowej
wzdłuż rzek Prądnik i Bibiczanka znalazła się wśród zadań wybranych przez mieszkańców w ramach ubiegłorocznego Budżetu
Obywatelskiego Dzielnicy IV.
Zadanie to zrealizowano w listopadzie tego roku. Całość kosztowała 33 tys. zł i była częścią dużego projektu za prawie 127 tys. zł
obejmującego m.in. utworzenie nowoczesnej ścieżki edukacyjnej
razem z infrastrukturą – m.in. ławkami, stolikami i koszami na śmieci
w parku leśnym w Witkowicach. W ramach rekultywacji ścieżki
między ul. Zielone Wzgórze a ul. Górnickiego ustawiono tablice
z mapą i informacją o walorach przyrodniczych tego miejsca oraz
uporządkowano zieleń – wykonano prace pielęgnacyjne drzew
i krzewów, skoszono trawę. Nad rzeką pojawiły się dwie solidne
ławki, a na drzewach wzdłuż ścieżki – znaki. Teren został przystosowany dla spacerowiczów (w projekcie znalazł się zapis o tym, że
ma być to teren przyjazny dla seniorów 60+), a jednocześnie, jako
użytek ekologiczny nie zatracił pierwotnego, dzikiego charakteru.

Wzdłuż brzegów wciąż leżą powalone, porośnięte mchem
drzewa, w malowniczo meandrującej rzece pływają kaczki. Warto
wybrać się tu na spacer, o każdej porze roku.

JD

fot. JOANNA DOLNA
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Autor Baltazara Gąbki
patronem przedszkola
Pisarz Stanisław Pagaczewski, którego setna rocznica urodzin
minęła w lipcu tego roku, autor książek dla dzieci o przygodach
Baltazara Gąbki, kawaler Orderu Uśmiechu, zostanie patronem
Przedszkola Samorządowego nr 130 przy ul. Krowoderskich
Zuchów 28. Inicjatywę społeczności przedszkolnej pozytywnie
zaopiniowali radni podczas listopadowej sesji Rady Dzielnicy IV.
– W maju przyszłego roku będziemy obchodzili 45-lecie
istnienia naszego przedszkola i przy tej okazji chcieliśmy, by
otrzymało patrona. Szukaliśmy postaci związanej z Krakowem
i jednocześnie bliskiej dzieciom – mówi wicedyrektor Anna
Pałczyńska-Pikuła. Pomysł pojawił się po lekturze artykułu prasowego przypominającego postać pisarza. – Uznaliśmy, że to
osoba bardzo związana z naszym miastem, ale jednak trochę
zapomniana. Nie ma w Krakowie ulicy imienia Pagaczewskiego, ani innego miejsca upamiętnienia pisarza. Dotychczas nie
został też patronem żadnej placówki edukacyjnej – tłumaczy
Anna Pałczyńska-Pikuła.

Od 24 do 28 października przedszkolaki i ich rodzice
uczestniczyli w cyklu imprez pt. „Śladami Stanisława Pagaczewskiego”, które przybliżyły najmłodszym przyszłego patrona
przedszkola. W programie znalazł się m.in. spektakl w wykonaniu grupy teatralnej rady rodziców pt. „Porwanie Baltazara
Gąbki”, wystawiony w sali teatralnej kościoła św. Jadwigi oraz
spotkanie z dziećmi Stanisława Pagaczewskiego, które dzieliły
się wspomnieniami o swoim ojcu. Było także wspólne czytanie
powieści , oglądanie filmów o przygodach Baltazara Gąbki i jego
kompanów – Księcia Kraka, Smoka Wawelskiego, kucharza
Bartłomieja Bartoliniego herbu Zielona Pietruszka czy Szpiega
z Krainy Deszczowców – Don Pedro. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się kiermasz książek Wydawnictwa Literackiego.
Rodzice wykupili je błyskawicznie. Wcześniej zorganizowano
także lekcje biblioteczne na temat twórczości pisarza.
Stanisław Pagaczewski przez wiele lat był przewodnikiem
beskidzkim i przodownikiem górskim, autorem przewodników
po Małopolsce. – W naszym przedszkolu powstał Klub Turysty
„Szlakiem Pagaczewskiego”. Przedszkolaki uczą się czytać
mapy i poznają walory turystyczne naszego regionu – mówi
dyrektor Ewa Gubała. Zwieńczeniem zajęć będzie wspólna wycieczka w góry na wiosnę. Również na wiosnę powinny zostać
dopełnione wszelkie formalności związane z patronem. – Mamy
już pozytywną opinię rady rodziców i Rady Dzielnicy IV Prądnik
Biały oraz zgodę dzieci pisarza. Prawdopodobnie na początku
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grudnia złożymy wniosek o nadanie imienia w Urzędzie Miasta.
Z informacji, które otrzymałam od Wydziału Edukacji wynika, że
cała procedura zakończona przyjęciem odpowiedniej uchwały
przez Radę Miasta Krakowa potrwa około trzech miesięcy –
mówi Ewa Gubała. Dyrekcja przedszkola cieszy się, że pomysł
się przyjął i że rodzice z takim entuzjazmem wrócili do książek
ze swojego dzieciństwa.
Radości nie kryje również syn pisarza, Tomasz Pagaczewski, który wraz z siostrami Anną i Ewą gościł na uroczystości
przedszkolnej podczas spektaklu „Porwanie Baltazara Gąbki”.
Mówi, że zaproszenie było dla nich sporym zaskoczeniem,
a uroczystość została przygotowana z ogromnym rozmachem.
– Do ostatnich lat życia ojciec uczestniczył w niezliczonych
spotkaniach autorskich z czytelnikami, z dziećmi i młodzieżą
– przede wszystkim w bibliotekach ówczesnego województwa
krakowskiego. Bywał też w szkołach i przedszkolach. Jesteśmy
jak najbardziej za tym, żeby Przedszkole nr 130 nosiło jego imię
– mówi Tomasz Pagaczewski. Dodaje, że to pierwsza tego typu
inicjatywa w Polsce.

JOANNA DOLNA
fot. PRZEDSZKOLE nr 130, ARCHIWUM RODZINNE

Stanisław Pagaczewski (ur. 9 lipca 1916 w Krakowie, zm. 7 czerwca
1984 w Krakowie), prozaik, poeta, dziennikarz, autor przewodników turystycznych, książek dla dzieci i młodzieży. Całe życie związał z naszym
miastem. Popularność przyniosła mu trylogia o przygodach Baltazara Gąbki
(Porwanie Baltazara Gąbki, 1966; Misja profesora Gąbki, 1975; Gąbka
i latające talerze, 1979), która należy do klasyki literatury dla najmłodszych.
Została częściowo zekranizowana przez Studio Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej, którego współzałożyciel, Alfred Ledwig, był jednocześnie
ilustratorem książek Pagaczewskiego.

Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale nigdy nie pracował w szkole. Zaangażował się za to w tajne nauczanie podczas okupacji.
Wojenną rzeczywistość opisał potem w książce Szkoła bez dzwonka z 1974
roku. Przez pewien czas był związany z redakcją „Dziennika Polskiego”
i „Tygodnika Powszechnego”, ale w końcu wybrał wolny zawód pisarza,
bo – jak podkreśla syn Tomasz, męczył się na etacie. Był beskidzkim
przewodnikiem i przodownikiem górskim. Książki pisał w schroniskach, na
szlakach i w krakowskim mieszkaniu przy ul. Biernackiego. Jest autorem
reportaży, opowiadań, przewodników turystycznych (m.in. Babia Góra,
Gorce, Beskid Wyspowy, 1951; Rabka i Dolina Raby, 1953; Z Krynicy do
Tatr, 1955) i książek dla młodzieży (m.in. Gospoda pod Upiorkiem, 1968;
Anna z mórz południowych, 1969). Mimo że jego twórczość była doceniana
przez władze, musiał regularnie meldować się w urzędzie cenzora. Właśnie
w książkach dla najmłodszych doszukiwano się krytyki komunistycznej
rzeczywistości, „drugiego dna”, którego istnienia autor ani nie potwierdzał,
ani mu nie zaprzeczał, mówiąc, że każdy wyczyta z jego książek to, co
będzie chciał wyczytać. Ostatnia powieść – Przygoda na Rodos z 1984
roku nawiązuje do trylogii o przygodach Baltazara Gąbki.
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Uczeń podwójnie wyjątkowy
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 już po raz trzeci był organizatorem Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który
odbywał się od 17 do 21 października 2016 r.
Przyjazna atmosfera oraz bardzo dużo atrakcji przygotowanych przez nauczycieli i uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego, a także Gimnazjum nr 14, sprawiły, że w obchodach przy
ul. Chełmońskiego 24 wzięła udział ogromna liczba uczniów
ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z Krakowa i okolic.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się „komnaty zmysłów”,
gdzie młodzież mogła poznawać różne techniki i możliwości
odbioru rzeczywistego świata za pośrednictwem zmysłów oraz
uczestniczyć w doświadczeniach m.in. fizycznych, chemicznych,
biologicznych czy sportowych. Uczniowie ZSO nr 5 wspaniale
bawili się podczas „Festiwalu zmysłu” – gdzie za pomocą m.in.
wzroku, słuchu, węchu i smaku odkrywali kulturę, historię i zwyczaje prezentowanych państw. Natomiast podczas gry terenowej
młodzież doskonaliła swoją wiedzę, inteligencję, pamięć i precyzję, rozwiązując różnorodne zagadki i zadania.
W czasie Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
odbyły się także konkursy: ortograficzny i pięknego czytania,
w trakcie których uczniowie z dysleksją odnieśli sukcesy.
Zorganizowano również szkolenia i warsztaty dla rodziców:

”Dysleksja czy zaburzenia widzenia obuocznego?”, „Trening
zmysłów w domu i w szkole” oraz „Jak uaktywnić zmysły i emocje podczas uczenia się”. W trakcie tych ciekawych spotkań
rodzice nabyli nowe umiejętności i otrzymali cenne wskazówki
do pracy z dzieckiem.
Podsumowaniem przedsięwzięcia była uroczysta gala podczas
której uczniowie z dysleksją zaprezentowali spektakl teatru szkolnego pt. „Kubuś Puchatek, czyli: i prysły zmysły”. Wręczono też
liczne nagrody zwycięzcom. Udział w tej uroczystości wzięli zaproszeni goście m.in. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Bożena Puchała, inspektor Wydziału Edukacji – Teresa Szymańska,
dyrektor Specjalistycznej Poradni dla Dzieci z Niepowodzeniami
Edukacyjnymi w Krakowie – Małgorzata Niewodowska, pedagog
z poradni – Szymon Rozmus, radna Dzielnicy IV Prądnik Biały –
Joanna Sadowy oraz uczniowie i nauczyciele.
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji to kolejna udana
inicjatywa szkoły. Spotkała się z dużym zainteresowaniem, które
spełniło oczekiwania zarówno organizatorów jak i gości.
Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem:
Prezydenta Miasta Krakowa, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie.

MARTA NOWAK, ZSO nr 5
fot. ZSO nr 5

Turniej strzelecki
Komisja Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały we współpracy
z Ligą Obrony Kraju Kraków – Krowodrza zorganizowała 2 grudnia
świąteczny turniej strzelecki. Do udziału zaprosiliśmy młodzież
z gimnazjum i klas VI szkoły podstawowej.
Z zaproszenia skorzystali uczniowie gimnazjów nr: 12, 14,
82, 83 a także uczniowie ze SP nr 67 i 51 z naszej dzielnicy,
wraz z opiekunami – łącznie 50 reprezentantów. Zawody odbyły się na strzelnicy przy ul. Pomorskiej 2. Strzelano do tarczy
sportowej TS 2 z karabinka typu iż, z podpórki, na odległość
10 metrów. Oceniane było 5 najlepszych strzałów z 10 oddanych. Nad przebiegiem turnieju czuwali radni: Joanna Sadowy
oraz Mieczysław Dzierżak. Zawody obsługiwali instruktorzy
z LOK. I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 14, II miejsce
przypadło zawodnikom z Gimnazjum nr 83, a III miejsce na
podium wystrzelali uczniowie Gimnazjum nr 12.
W strzelaniu indywidualnym wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła: Jennifer Schmidt (Gimnazjum nr 12), drugie – Klaudia Warszawska (Gimnazjum nr 14), trzecie – Julia Regulska
(Gimnazjum nr 82). W kategorii chłopców najlepszym okazał

się Tomasz Czajkowski z Gimnazjum nr 14, II miejsce zajął Filip
Cieśla z Gimnazjum nr 83, a III – Damian Bławut z Gimnazjum
nr 83. Wśród szkół podstawowych I miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa 51, a w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął
Jędrek Pastuszka (SP 51), II miejsce – Kuba Bąbka (SP 67),
III miejsce – Jakub Szczupak (SP 67). Dziękujemy instruktorom
za sprawną obsługę turnieju.
JOANNA SADOWY
fot. PIOTR PASTERNAK
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91 metrów kultury PIERWSZA WÓZKOWA
MASA KRYTYCZNA

Na os. Gotyk powstała nowa filia Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Klub „Wena”, który mieści się przy ul. ks. Meiera 11,
otworzył swoje podwoje 1 października.

Happening zorganizowany przez MamaTon Klub Mam – nieformalną
grupę, zrzeszającą mamy, działającą na Prądniku Białym, odbył
się 15 października. Jego uczestnicy rozpoczęli swój pochód pod
Dworkiem Białoprądnickim, następnie przeszli wzdłuż Opolskiej,
ulicą Zdrową i przez Żabiniec dotarli do ulicy Pielęgniarek.
W spacerze wzięło udział około dwudziestu osób, w większości – rodziny z Prądnika Białego. Obecny był także kierownik
Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu Marcin Wójcik, a ze strony Dzielnicy IV
– radna Anna Dunajska.

Uroczyste otwarcie, w którym wzięli udział m.in. radni miasta
Grzegorz Stawowy i Jakub Kosek, poprzedził korowód ulicami
osiedla. Aktorzy wadowickiego Teatru Próg i muzycy zespołu
Wataha The Slavic Drummers razem z kierownik Klubu „Wena”,
Agnieszką Matusiak zapraszali mieszkańców dzielnicy do odwiedzenia Weny. Na miejscu czekał na nich program artystyczny,
poczęstunek, animacje dla dzieci i prezentacja oferty kulturalnej
klubu. Można było obejrzeć pokaz sztuk walki w wykonaniu
Michała Adamowicza z Krakowskiej Szkoły Wushu, posłuchać
bębniarzy z Watahy i zespołu Beltaine. a przede wszystkim
zwiedzić pięknie urządzone „91 metrów kultury”, czyli klubowe

pomieszczenia i zapisać swoje pociechy na ciekawe zajęcia.
Najmłodsi mają tu możliwość m.in. nauki gry na różnych instrumentach, nauki tańca, uczestniczenia w zajęciach plastycznych
w ramach Artystycznej Doświadczalni oraz Kalejdoskopu Sztuki.
Dla dorosłych zorganizowano m.in. kurs rysunku i malarstwa,
fotografii artystycznej, warsztaty plastyczne „Etnodizajnerzy”
oraz warsztaty „W przyjaźni ze sobą” i „W bliskości”. Jest także
klub seniora „Nestor Cafe”.

Trasa została ułożona tak, aby znalazły się na niej bariery
najbardziej dotkliwe dla rodziców z wózkami, osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych. Dłuższą chwilę trwało pokonanie stromych schodów, prowadzących z mostku na Białusze na
osiedle Żabiniec. Miejsce to jest uczęszczanym traktem, którym
mieszkańcy dzielnicy docierają na przystanek autobusowy, do
kościoła i na zakupy na Plac Imbramowski. Następnie przetestowany został krzywy chodnik obok powstającego ogrodu
społecznego. Na koniec na spacerowiczów czekał dziurawy
chodnik przy ul. Pielęgniarek na odcinku od ul. Siemaszki,
w dalszej części, od ul. Prądnickiej do Bratysławskiej w dobrym
stanie, ale całkowicie zastawiony samochodami. W niektórych
miejscach kierowcy parkujących tam samochodów zostawili
pieszym nie więcej niż osiemdziesiąt centymetrów.
Uczestnicy spaceru włożyli za wycieraczki samochodów
ulotki, zachęcające kierowców do pozostawienia pieszym
przepisowej przestrzeni na przejście. Obok promowania kultury
parkowania spacer miał na celu stworzenie „czarnej listy” miejsc,
szczególnie trudnych dla pieszych, w tym rodziców z wózkami.
Stworzone rekomendacje przekazane zostaną urzędnikom
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu i będą przyczynkiem do dalszej dyskusji o możliwych zmianach, uwzględniających potrzeby pieszych. Organizatorki liczą, że happening
zachęci też mieszkańców pozostałych krakowskich dzielnic do
podobnego testu przestrzeni, w której żyją na co dzień.
Spacer zorganizowany został przy wsparciu Centrum Obywatelskiego w Krakowie, współorganizatorem wydarzenia była
Fundacja Otwarty Plan.

fot. MARIUSZ BEMBENEK

fot. KATARZYNA CYPRYŚ-ŁAWNICZAK

Wstęgę przecinają: radny Grzegorz Stawowy z synem,
dyrektor Dworku Renata Lisowska, przewodniczący Jakub Kosek
oraz dwaj młodzi mieszkańcy dzielnicy

JD

OLGA PŁUCIENNIK
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PÓŁNOCNA
OBWODNICA KRAKOWA
szansą komunikacyjną
dla dzielnicy Prądnik Biały
Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy Dzielnicy IV, jedną
z ważniejszych inwestycji drogowych, która będzie miała duże
znaczenie dla mieszkańców dzielnicy Prądnik Biały, jest planowana budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. Inwestycja
ta stanowić będzie domknięcie 4 Obwodnicy Krakowa, a jej
realizacja, połączona z planami budowy drogi ekspresowej
S7, znacznie poprawi dostępność komunikacyjną Krakowa.
Obejmie ona budowę i przebudowę drogi ekspresowej S52
o łącznej długości 14,9 km. Inwestycja ta realizowana będzie
na dwóch odcinkach i pozwoli na poruszanie się z prędkością
do 110 km/h.
Pierwszy odcinek będzie się zaczynał od węzła Modlniczka
do węzła Modlnica. Będzie polegał na dostosowaniu istniejącej
drogi krajowej nr 94 do wymogów drogi ekspresowej na odcinku około 2,3 km. Dla tego odcinka jezdnia będzie posiadać po
dwa pasy ruchu (po 3,5 m) i pas awaryjny (2,5 m). Natomiast
drugi odcinek o długości 12,6 km połączy węzeł Modlnica
z węzłem Mistrzejowice. Jezdnia będzie posiadała po trzy pasy
ruchu i pas awaryjny.
Prognozuje się, iż średni dobowy ruch roczny wyniesie
40 tys. pojazdów na dobę w 2025 r. Dla porównania, średnia
ta dla Południowej Obwodnicy Krakowa wynosi ponad 50 tys.
pojazdów na dobę.
Szacuje się, że całość inwestycji wyniesie około 1,5 mld zł,
wliczając w to oprócz robót budowlanych także wykonanie
dokumentacji projektowej, prace archeologiczne oraz nabycie
nieruchomości. Przy czym założenia te mogą się zmienić po
otrzymaniu szczegółowej koncepcji programowej, która będzie
bazować na rozwiązaniach projektowych.
Po opracowaniu dokumentacji projektowej inwestycja
zostanie przekazana do realizacji w ramach tzw. systemu
projektuj i buduj (P&B). Plany zakładają, iż przetarg nastąpi

w pierwszym kwartale 2018 r., a realizacja inwestycji nastąpi
w latach 2019-2022.
Jednakże z ostatnich informacji wynika, że budowa Północnej Obwodnicy Krakowa staje pod znakiem zapytania. Stało się
to za sprawą wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, który zakwestionował decyzję środowiskową dla
odcinka S7 w Poradowie koło Miechowa. W sytuacji kiedy inwestycja S7 nie powiodłaby się, mógłby być problem z realizacją
Północnej Obwodnicy Krakowa, gdyż jako drodze o znaczeniu
lokalnym groziłoby jej wykluczenie z finansowania przez rząd.
Dlatego też w chwili obecnej ministerstwo i urzędnicy szukają
rozwiązania dla patowej sytuacji w sprawie S7. Pozostaje nam
więc czekać na rozstrzygnięcie.
Oprócz Północnej Obwodnicy Krakowa nie możemy także
zapominać o innych mniejszych, ale równie ważnych projektach
i inwestycjach dla mieszkańców Prądnika Białego. Najnowszą
planowaną inwestycją jest budowa nowej linii tramwajowej do
Bronowic. Pomiędzy ul. Jasnogórską a galerią handlową miałby
powstać parking P&R oraz przystanek autobusowy.
Kluczowym jest także podjęcie działań mających na celu
budowę ścieżek rowerowych. Stanowić będą nie tylko sposób
na rekreację, ale będą także ważnymi ciągami komunikacyjnymi, w szczególności jeżeli połączą one wszystkie dzielnice
Krakowa. Stanie się to ciekawą alternatywą dla komunikacji
miejskiej i ruchu samochodowego.
BOGUSŁAW SONIK, poseł na Sejm RP

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2
i Prywatne Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2
im. Noblistów Polskich w Krakowie

Terminy spektakli:
18 stycznia 2017 r.
godz. 9:00 i 11:00
19 stycznia 2017 r.
godz. 9:00 i 11:00

serdecznie zapraszają
Uczniów i Nauczycieli przedszkoli
na przedstawienie

Spektakl jest realizowany
we współpracy
z Radą Dzielnicy IV
i Centrum Kultury
„Dworek Białoprądnicki”

W BETLEJEMSKIEJ SZOPCE,
które odbędzie się w sali teatralnej
CK „Dworek Białoprądnicki”,
Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3
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w skrócie
Wokół choinki
Imprezę pod takim tytułem przygotowały 10 grudnia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 119, świetlicy TPD „Chatka Puchatka” oraz seniorzy z Centrum
Aktywności Senioralnej Fundacji „Nie Dzieli Nas Wiek”. Pierwszą częścią
imprezy zorganizowanej w szkole przy ul. Czerwieńskiego był spektakl w wykonaniu najmłodszych, zatytułowany „Wigilijny wieczór”, na który złożyły
się świąteczne zwyczaje związane z wieczerzą wigilijną. Byli też kolędnicy
w krakowskich strojach, z gwiazdą i turoniem, anioły, diabły i wspólne śpiewanie. Do dzieci przybył Święty Mikołaj ze swoją świtą i wręczył wszystkim
prezenty. Potem azorscy seniorzy poprowadzili warsztaty plastyczne przygotowywania świątecznych ozdób. Można także było obejrzeć prezentację na
temat bożonarodzeniowych zwyczajów i tradycji oraz spróbować słodkości.
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fot. JOANNA DOLNA

Przy ul. Weissa trwają przygotowania do Świąt
Pani Krystyna i pani Grażyna – członkinie azorskiego Centrum Aktywności
Senioralnej prowadzonego przez Fundację „Nie Dzieli Nas Wiek” co roku
tworzą oryginalne, bożonarodzeniowe ozdoby. Ale rękodzieło to tylko
niewielka część działalności klubu. Warto zapoznać się z jego ofertą,
skorzystać z ciekawych zajęć i spotkań. Szczegóły można znaleźć na
stronie www.fundacjaniedzielinaswiek.pl

MB

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Kapliczka wróciła
na miejsce
Po trwającym od czerwca remoncie, zabytkowa
kapliczka została ustawiona na nowo na rogu
ul. Prądnickiej i Opolskiej. Podczas renowacji
usunięto m.in. wszystkie
przemalowania i przeróbki, naprawiono krzyż
oraz odnowiono tablicę
mówiącą o fundatorach

„Prezent” z sąsiednich gmin?
Śmieci wrzucone w górnym biegu rzeki Prądnik, w gminach sąsiadujących
z Krakowem spływają i zatrzymują się na naturalnych przeszkodach. W użytku
ekologicznym Dolina Prądnika, który znajduje się na granicy miasta, takich
miejsc jest niestety kilka. Pomimo współorganizowanych co jakiś czas przez
Dzielnicę IV akcji sprzątania rzeki, problem się powtarza.
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