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Na półmetku KADENCJI
OD REDAKCJI
Niedawno, 1 października obchodziliśmy uroczyście jubileusz 25-lecia krakowskich dzielnic. To rocznica zatwierdzenia przez miejskich radnych podziału Krakowa
na 18 jednostek administracyjnych, które swoją nazwą i obszarem nawiązują do
podziału historycznego miasta na dawne dzielnice oraz miejscowości stopniowo
do niego przyłączane. Przez te ćwierć wieku nasza dzielnica stale się rozwijając, nie
zapomniawszy o lokalnych tradycjach, stworzyła swoją białoprądnicką tożsamość.
Jednocześnie dla Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, wybranej Państwa głosami
w 2014 roku, minęła właśnie połowa kadencji. Kadencji, która licząc od 1991 roku,
jest już siódmą z kolei. „Półmetek” to dobry moment, by spróbować podsumować
najważniejsze inwestycje, remonty i inne przedsięwzięcia, a także zapowiedzieć kolejne, które czekają Dzielnicę IV już w najbliższym roku oraz przypomnieć o tych, które
z przyczyn niezależnych od pracy radnych trzeba będzie jeszcze odsunąć w czasie.
Zapraszamy do lektury trochę nietypowego, ale ważnego numeru „Gazety Lokalnej”, z którą od jakiegoś czasu staramy się dotrzeć do domów niemal wszystkich
Mieszkańców dzielnicy. I do przeanalizowania, co przez ostatnie dwa lata, dzięki
środkom z miejskiego i dzielnicowego budżetu zmieniło się w Państwa otoczeniu.
Jednocześnie jak zwykle przypominamy o możliwości zgłaszania radnym wszelkich
uwag, zarówno dotyczących zrealizowanych już prac, jak również tych, które należałoby uwzględnić w najbliższych planach dzielnicy. Dziękujemy za te dwa lata, za
wszystkie maile, telefony, spotkania, sugestie, interwencje i zgłoszenia. Za to, że
jesteście Państwo Czytelnikami „Gazety Lokalnej”.
MARIUSZ BEMBENEK
redaktor naczelny „Gazety Lokalnej”

SPROSTOWANIE

W ostatnim numerze „Gazety Lokalnej”, w relacji ze spotkania świątecznego „Wokół choinki”, które
odbyło się w Szkole Podstawowej nr 119 przez nieuwagę pominęliśmy jednego z organizatorów
wydarzenia – Program Aktywności Lokalnej „Azory” działający w ramach Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Organizatorów imprezy przepraszamy.

6 lutego
6 marca
3 kwietnia
8 maja
5 czerwca
3 lipca

DYŻURY
STRAŻY
MIEJSKIEJ

28 sierpnia

Zapraszamy do

18 września

Biura Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały
ul. Białoprądnicka 3

2 października
13 listopada
11 grudnia
(poniedziałki), godz. 18.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3

www.dzielnica4.krakow.pl

BEZPŁATNE
KONSULTACJE
PRAWNE

w środy
w godz. 14.00-17.00
Strażnicy rejonowi
z Oddziału Krowodrza
Straży Miejskiej
pełnią dyżur w siedzibie
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
w pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca,
w godz. 16.00-17.00

4 stycznia
1 lutego
1 marca
5 kwietnia
17 maja
7 czerwca

§

Porad udzielają prawnicy
z Kancelarii Radcy Prawnego
Agnieszki Rembiesy,
Kraków, ul. Skawińska 22/5
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Zapowiada się
pracowity rok
Rozmowa z Jakubem Koskiem,
przewodniczącym Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
i radnym miasta
Niedawno obchodziliśmy jubileusz 25– lecia Dzielnic Krakowa. Jaka jest dzisiejsza Dzielnica IV na tle pozostałych?
Co ją wyróżnia?
Podstawowa różnica to otwartość naszej rady na mieszkańców. Nie ma w Krakowie chyba drugiej takiej dzielnicy,
która by organizowała taką liczbę spotkań z mieszkańcami,
zarówno tych ogólnych, jak i na konkretne tematy. Dzięki
temu wiemy więcej, lepiej rozumiemy, ale też jesteśmy rozumiani. Większa świadomość to też częstsze skargi, zgłoszenia czy pretensje. To jednak nas nie deprymuje.
Druga kwestia, w której jesteśmy „inni”, to Budżet Obywatelski. Od początku włączyliśmy się w jego organizację.
Braliśmy udział najpierw w pilotażu wraz z dzielnicami I, VI
i VII, a obecnie jesteśmy dzielnicą przeznaczającą co roku
największe środki do podziału przez mieszkańców w procedurze Budżetu Obywatelskiego.
Natomiast wewnętrznie nasza dzielnica różni się od pozostałych zdolnością wszystkich członków rady do kompromisu
i wspólnej rozmowy czy debaty. Znamy sporo przykładów,
w których radni dzielnicowi nie umieją lub nie chcą się porozumieć, co przekłada się na „rozmowę” na łamach lokalnej
prasy. Taka sytuacja jest zwyczajnie szkodliwa dla mieszkańców, których przedstawiciele zamiast pracować, sprzeczają
się. Wydaje mi się, że jesteśmy nadal jedną z nielicznych
dzielnic, które w pełni komunikują się drogą mailową, a prawie całą korespondencję radni otrzymują na swoje skrzynki.
Może wydawać się to dziwne, ale część zarządów dzielnic
boi się rozsyłać pisma do wszystkich członków lub po prostu
nadal pracuje w systemie „papierowym”.

Mamy sporo inicjatyw społecznych, w Dworku Białoprądnickim powstało Centrum Organizacji Pozarządowych,
w życie Dzielnicy IV aktywnie włączają się seniorzy. Czy
to oznacza, że mieszkańcy się z nią identyfikują?
Identyfikacja mieszkańców z dzielnicami w tym z naszą
w mojej ocenie jest stosunkowa niewielka. Wielu mieszkańców myśli, że dzielnica, w której mieszkają, to Krowodrza,
jak to wynikało ze starego podziału na cztery dzielnice.
A przecież mieszkamy w dzielnicy Prądnik Biały. Największa
jednak liczba mieszkańców uważa, że dzielnica to w praktyce
tylko ich osiedle.
Można jednak powiedzieć, iż mimo małej identyfikacji
obserwujemy powolny, ale jednak wzrost świadomości
w tej kwestii. Z pewnością przyczyniają się do tego różne

inicjatywy, zarówno te oddolne, jak i pochodzące z rady,
a wspomniane działania są ich owocem. Zresztą owoce te
zrodziły się również dzięki zaangażowaniu radnych. W minionej kadencji z inicjatywy Joanny Sadowy i mojej powstał
Klub Seniora na Azorach, który stał się pierwowzorem
obecnych Centrów Aktywności Seniora, funkcjonujących
na terenie całego miasta, a na terenie naszej dzielnicy na
Azorach, Krowodrzy Górce i w Toniach. Cieszę się, że pani
Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta ds. Polityki
Senioralnej dostrzegła i wykorzystała zaangażowanie seniorów z Dzielnicy IV. Osobną kwestią jest Centrum Organizacji
Pozarządowych. W jego utworzenie mocno zaangażowała
się radna Anna Dunajska, a powstanie centrum było kolejnym krokiem we współpracy naszej dzielnicy z NGO-sami.
Pierwszym był współorganizowany z Pracownią Obywatelską
pilotaż Budżetu Obywatelskiego. Teraz możemy nie tylko
coś wziąć od organizacji pozarządowych, ale też im coś
zaoferować.

Przed nami kilka kluczowych dla miasta inwestycji komunikacyjnych: przebudowa al. 29 Listopada, nowe linie
tramwajowe na Górkę Narodową i Azory. Co będzie największym wyzwaniem dla dzielnicy w czasie ich realizacji?
Mówiąc krótko: korki i komunikacja miejska w tym okresie. Mam nadzieję że Zarządowi Infrastruktury Komunalnej
i Transportu uda się utrzymać jak najsprawniejszą zbiorową
komunikację miejską oraz tak zorganizować objazdy, by
minimalizować korki oraz, co być może najważniejsze, nie
doprowadzić do „rozjeżdżenia” naszej dzielnicy. Natomiast
dla wszystkich członów rady wyzwaniem będzie jak najszybsze reagowanie na niedociągnięcia inwestycji i problemy,
które będą zgłaszali mieszkańcy.

Trudno pogodzić obowiązki radnego miasta i dzielnicy?
Czy praca w Radzie Miasta Krakowa to szukanie punktów
wspólnych, kompromisu, czy próba przekonania radnych
do swoich racji?
Z pozoru można powiedzieć, że to trudne, jednak w mojej
ocenie to kwestia organizacji pracy i dobrych współpracowników. W radzie dzielnicy w tej kadencji mamy naprawdę wielu
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radnych, którzy powierzone im zadania wykonują sumiennie,
pracując na rzecz mieszkańców swoich okręgów, ale też
całej dzielnicy.
Rada Miasta Krakowa to inna rzeczywistość, w której
zdecydowanie ostrzej walczy się o swoje postulaty i zadania,
które chce się zrealizować dla mieszkańców. Nie powinno
to jednak dziwić – powaga decyzji na poziomie miasta,
jak i odpowiedzialność za nie jest zdecydowanie większa.
Gdyby nie nasza wieloletnia radna dzielnicy i radna miasta,
Teodozja Maliszewska, na pewno byłoby mi trudniej szybko
się wdrożyć w prace rady. Radna Maliszewska od zawsze
była belfrem, więc tak jak kiedyś w dzielnicy, tak i w radzie
miasta dała mi kilka cennych lekcji.
W radzie miasta na pewno trzeba umiejętnie przedstawiać swoje racje, przekonywać do nich, jednak na końcu
potrzebny jest kompromis. Co ciekawe i być może dla wielu
nieoczywiste, większość pracy, rozmów, przekonywania się
i wypracowywania kompromisu ma miejsce nie na sali obrad,
ale w komisjach i przede wszystkim w kuluarach. To tam najczęściej dochodzi do najbardziej emocjonalnych wypowiedzi,
sprzeczek, by w końcu wypracować wspólne stanowisko.

Co najbardziej cieszy Pana na półmetku kadencji, dwa
lata od wyborów? Jak minęły te dwa lata?
W połowie kadencji zdecydowanie najbardziej cieszy
mnie fakt, że już dziś wiem, iż większość z moich bardzo
konkretnych obietnic wyborczych złożonych przed dwoma
laty zostanie zrealizowana.
Przykładowo – udało się już zrealizować remonty nakładkowe ul. Siewnej, Pleszowskiej, Weissa, Żabiniec, pierwszy
etap ul. Ojcowskiej, a w najbliższym roku kolejne ulice: Jaremy, Krowoderskich Zuchów, Mackiewicza i dokończenie
remontu ul. Ojcowskiej.
Prawie wszystkie szkoły mają wyremontowane boiska.
Dwa lata temu nowe boiska były tylko przy Szkole Podstawowej nr 68 i 113. W zasadzie ostatnia szkoła – przy ul.
Stawowej jest w tegorocznym budżecie. Zostanie tylko boisko XIV LO przy ul. Chełmońskiego, gdzie z uwagi na brak
uregulowanego prawa własności działki nie można dokonać
modernizacji i trzeba czekać do wyjaśnienia sprawy. Wyremontowano pawilon na ul. Elsnera oraz zmodernizowano
fragment ul. Siewnej, między ul. Jabłonną a al. 29 Listopada.
Rozpoczęła się rewitalizacja parków na terenie dzielnicy.
Wszystko to zobowiązania, które nalazły się na ulotkach w
czasie wyborów, a przecież to jedynie przykłady tego, co
zostało zrealizowane na terenie naszej dzielnicy.
Ostatnie dwa lata to także liczne remonty ze środków
Dzielnicy IV. Udało się wreszcie osiągnąć przełom i położyć
asfalt na ul. Meiera, między ul. Felińskiego a ul. Reduty.
Zmodernizowane zostały ogródki jordanowskie w parku
Kościuszki i przy ul. Siewnej. Zrealizowanych zadań jest
naprawdę wiele, starczyłoby na osobną rozmowę. Szkoda
tylko że to wciąż za mało.

Czego jeszcze, mimo starań rady dzielnicy, nie udało się
zrealizować? Co wciąż spędza sen z powiek dzielnicowym
radnym? Co jest w tej chwili najpilniejsze?
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Z poziomu dzielnicowego to dziesiątki, jeśli nie setki nieremontowanych od momentu ich powstania, czyli często od
ponad 30 lat chodników oraz zbyt „krótka kołderka”, czyli za
mały budżet. 3,4 mln na siedemdziesięciotysięczną dzielnicę to naprawdę niewiele, jeżeli mamy za to remontować
chodniki, drogi, szkoły, place zabaw. No ale, jak to mówi
skarbnik naszego miasta – budżet to sztuka równomiernego
rozkładania rozczarowań.
Tematem trudnym do rozwiązania jest drożność ul. Opolskiej. Jedyny ratunek to północna obwodnica, o której
wciąż słyszymy, ale jej nie widzimy. Wiąże się z tym ogromny problem korków na ulicach przecinających Opolską.
Kolejna kwestia to funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
która jest jedną z najistotniejszych spraw dla większości
mieszkańców, jednak nie znajduje się w kompetencjach
dzielnic. Z tym tematem łączy się również zabezpieczenie środków na budowę tramwaju na Bronowice Wielkie,
których jeszcze nie ma. Pojawia się więc wyzwanie, by je
znaleźć.
Mieszkańcy często zgłaszają negatywne opinię na temat
Straży Miejskiej, to powszechna bolączka. Zorganizowałem
więc debatę na temat jej funkcjonowania, „Zlikwidować czy
dofinansować Straż Miejską”. Okazało się, że wiele można
poprawić, jednak jakie było moje zdziwienie, gdy dowiedziałem się, że na potencjalnego strażnika miejskiego czeka pensja równa najniższej krajowej. Przy takiej motywacji trudno
wymagać wiele…
No i wreszcie najważniejsze, ale najtrudniejsze nie tylko
dlatego, że ciężko je zaobserwować, czyli zanieczyszczenie
powietrza. Likwidacja pieców, głównie węglowych to dopiero
początek długiej drogi do naszego zdrowia. Potrzeba kolejnej
zmiany przepisów na poziomie krajowym, tym razem pod
kątem ograniczenia spalin samochodowych.

Jaki będzie 2017 rok dla Dzielnicy IV?
Mam nadzieję, że bardzo udany. Przede wszystkim ruszą
projekty w ramach inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj
dla tramwaju na Górkę Narodową i przebudowę al. 29 Listopada. Być może również dla tramwaju na Azory. Ruszą
wyczekiwane przez wielu zadania, które udało mi się wprowadzić do budżetu. Prądnik Biały Wschód zyska dodatkowy
wyjazd przez ul. Szafirową (realizacja 2017/2018), rozpoczną
się prace projektowe dla przebudowy ul. Stelmachów i Piaskowej (realizacja 2017– 2019) oraz prace przygotowawcze
i projektowe dla budowy ul. Iwaszki (realizacja 2017– 2020),
budowy chodnika przy ul. Glogera i przy ul. Nad Strugą,
budowy parkingu przy ul. Zdrowej oraz kładki z Żabińca do
ul. Langiewicza (realizacja 2017– 2019).
Park Wyspiańskiego doczeka się oświetlenia, park Krowoderski kolejnych prac, w tym nowych boisk (realizacja
2017/2018), wymiany oświetlenia i poszerzenia psiego
wybiegu, a park Kościuszki – remontu alejek spacerowych.
Albo raczej tego, co z nich zostało… W budżecie przecież
są i inne zadania z terenu naszej dzielnicy, zapowiada się
więc pracowity rok.

rozmawiała JOANNA DOLNA
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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POŁOWA KADENCJI RADY
co udało się zrobić 2015-2016
PRACE REMONTOWE SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW,
PRZEDSZKOLI ORAZ ŻŁOBKÓW

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179
– wymiana płytek PCV w holu na parterze, w przewiązce
i salach lekcyjnych

• Przedszkole nr 29, ul. Pigonia 2a – prace remontowe na
terenie przedszkola

• Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 – modernizacja ogrodzenia

• Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72, 72b – wymiana parkietu w sali

• Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15 A – remont oświetlenia

• Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 – malowanie

• Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 – wymiana ciągów pieszych od frontu oraz wykonanie podjazdu

• Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 – izolacja pionowa budynku od strony zachodniej
• Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 – remont schodów zewnętrznych
• Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 – montaż wkładu
kwasoodpornego w kominie
• Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 – malowanie sufitu
bocznej klatki schodowej, montaż instalacji oddymiania
• Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 – wymiana tablic elektrycznych
• Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c – wymiana drzwi do
sali rytmicznej i gimnastycznej (2 szt. – „łamana ściana”)
• Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c – wymiana płytek na
korytarzu na I piętrze
• Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12
– dokończenie wymiany okien
• Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 – wymiana
okien (kontynuacja) oraz wymiana podłóg (rozpoczęcie)
• Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – remont
podłogi na parterze
• Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 – wymiana podłogi z płytek PCV na korytarzach na I i II piętrze

• Żłobek nr 25, ul. Ehrenberga 3 – dokończenie remontu
chodnika przed wejściem do żłobka oraz remont tarasu

• Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 – wykonanie
drogi ewakuacyjnej
• Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5 – wymiana urządzeń na
placu zabaw
• Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72,72 b – usunięcie zawilgocenia ścian
• Przedszkole nr 29, ul. Pigonia 2a – dokończenie oświetlenia
• Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c – wymiana płytek, I p.
• Szkoła Podstawowa nr 67 , ul. Kaczorówka 4 – remont
podłóg w korytarzu i salach
• Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6 – wymiana
płytek PCV
• Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 – wymiana podłóg
na korytarzach
• Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – wymiana
podłogi
• Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12
– wymiana chodników
• Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 3 – wymiana parkietu
w salach

• Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 – wymiana płytek na
korytarzach i w salach

• Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 – remont
szachtów i ścian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizolacji

• Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 13 – wymiana wszystkich
tablic rozdzielczych

• Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 – wymiana tablic
bezpiecznikowych

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3
– remont sal lekcyjnych i korytarzy z wymianą drzwi wewnętrznych i zewnętrznych

• Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 – remont dachu,
kontynuacja

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3
– remont sal lekcyjnych
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – drugi budynek
• Przedszkole nr 39, ul. Dożynkowa 25 – remont oświetlenia

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179
– remont zaplecza wf-u, w tym sanitariaty
• Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 – remont korytarza
i klatki schodowej przy sali gimnastycznej
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BUDOWA, MODERNIZACJA,
PRACE REMONTOWE OGRÓDKÓW
JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW,
SKWERÓW
• Modernizacja ogródka jordanowskiego w parku Kościuszki
• Modernizacja ogródka jordanowskiego – ul. Siewna przy
wiadukcie
• Wykonanie alejek parkowych w miejscu przedeptów w parku Krowoderskim
Street Workout Park w parku Krowoderskim

Ogródek jordanowski w parku Kościuszki

• Ogród społeczny przy Dworku Bialoprądnickim

Ścieżka do ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha

• Ogród społeczny przy ul. Lentza
• Ogród dla mieszkańców obok bloków przy ul. Siemaszki
25 A i 27 A
• Budowa Street Workout Parku w parku Krowoderskim
• Huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych (ogródki jordanowskie przy ul. Gdyńskiej i Konecznego)
• Wykonanie dojścia do ogródka jordanowskiego przy
ul. Banacha od strony bloku przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6
• Rekultywacja pieszej trasy edukacyjno-spacerowo-biwakowej – szlaku wzdłuż Białuchy i Bibiczanki na terenie
Dzielnicy IV
Ogród społeczny przy Dworku Bialoprądnickim

Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych, ogródek przy ul. Gdyńskiej

Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych, ogródek przy ul. Konecznego

4/2016 numer specjalny
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• Kontynuacja modernizacji ogródka jordanowskiego przy
ul. Zdrowej/Bobrzeckiej
• Ogródek jordanowski przy ul. Stachiewicza 17 – montaż
bezpiecznych nawierzchni
• Kontynuacja modernizacji ogródka jordanowskiego przy
ul. Weissa/Jaremy w zakresie bezpiecznych nawierzchni pod
nowymi urządzeniami

Boisko przy Gimnazjum nr 12

Szlak wzdłuż Białuchy

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 58

Ogródek jordanowski przy ul. Zdrowej/Bobrzeckiej

BUDOWA, MODERNIZACJA,
PRACE REMONTOWE OSIEDLOWEJ
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
I REKREACYJNEJ

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 107

• Modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej
• Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 58 przy
ul. Pigonia
• Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 67 przy
ul. Kaczorówka
• Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 107 przy
ul. Zdrowej
• Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Mackiewicza

Boisko przy Zespole Szkół nr 5
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• Kontynuacja modernizacji boisk przy Szkole Podstawowej
nr 119 przy ul. Czerwieńskiego
• Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 przy
ul. Batalionu „Skała” AK
• KS Clepardia – renowacja murawy boiska

Ulica Siewna

Boiska przy Szkole Podstawowej nr 119

Chodnika od bloków przy ul. Siewnej do ul. Bursztynowej

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 21

BUDOWA, MODERNIZACJA,
PRACE REMONTOWE MIEJSKIEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
• Poszerzenie ul. Chełmońskiego koło Szkoły Podstawowej
nr 113

Ulica Chełmońskiego, pobocze

• Ul. Siewna – nakładka asfaltowa od ul. Mackiewicza do
ul. Jabłonnej
• Ul. Siewna – modernizacja z budową chodnika i oświetlenia
od ul. Jabłonnej do al. 29 Listopada
• Remont chodnika od bloku przy ul. Siewnej 23b do
ul. Bursztynowej (na tyłach Szkoły Podstawowej nr 109)
• Wykonanie pobocza na ul. Chełmońskiego, od numeru
72 do 106
• Nakładka asfaltowa – ul. Legnicka
• Nakładka asfaltowa – ul. Grażyny
• Nakładka asfaltowa – ul. Prądnicka

Ulica Legnicka

4/2016 numer specjalny
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• Nakładka asfaltowa – ul. Fieldorfa „Nila”
• Nakładka asfaltowa – ul. Weissa
• Nakładka asfaltowa – ul. Pleszowska
• I etap remontu ul. Palacha
• Ul. Ehrenberga – I etap remontu
• Ul. Meiera (pomiędzy ul. Felińskiego a ul. Reduta) – położenie nakładki asfaltowej
• Remont chodnika przy ul. Zdrowej
• Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Radzikowskiego
• Modernizacja ul. Różyckiego
Ulica Palacha

Ulica Fieldorfa „Nila”

Remont ulicy Ehrenberga

Ulica Weissa

Ulica ks. Meiera

Ulica Pleszowska

Chodnik przy ul. Zdrowej

10
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• Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. ks. Siemaszki 37,
do ul. Bobrzeckiej
• Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. Krowoderskich
Zuchów 17, koło Przedszkola nr 138
• Remont chodnika między blokami przy ul Stachiewicza 1931 (chodnik zaczynający się po północnej stronie bloku nr 19,
biegnący obok wschodniej strony bloku nr 25, aż do altany
śmietnikowej znajdującej po południowej stronie bloku nr 31)
• Wykonanie alejki asfaltowej przy ul. Wybickiego (na wysokości spalonego Giganta)
• Ul. Nad Sudołem – remont (kolejny etap – od ul. Pleszowskiej)
Ulica Radzikowskiego

• Ul. ks. Siemaszki w okolicy bloku 25a – jezdnia i chodnik
• Remont schodów między ul. Korczaka a ul. Opolską
• Ul. Budrysów – nakładka asfaltowa (od ul. Ojcowskiej do
ul. Szarotki)
• Ul. Ojcowska – nakładka asfaltowa, etap I
• Remont ul. Jarzynowej
• Remont chodnika przy ul. Kluczborskiej 4, od strony szkoły
• Remont chodnika obok bloku przy ul. ks. Siemaszki 41,
wzdłuż klatek I i II, do ul. Bobrzeckiej
• Remont zatoki autobusowej przy Placu Omłotowym
• Remont chodników przy ul. Łokietka

Ulica Różyckiego

Chodnik wzdłuż bloku przy ul. ks. Siemaszki 37

Chodnik między blokami przy ul. Stachiewicza 19-31

Chodnik koło Przedszkola nr 138

Alejka przy ul. Wybickiego

4/2016 numer specjalny
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INNE
• Modernizacja pawilonu przy ul. Elsnera
• Ul. Gnieźnieńska – montaż na słupie energetycznym dodatkowej lampy oświetleniowej
• Ul. Łokietka – montaż na słupie energetycznym dodatkowej
lampy oświetleniowej
• Dofinansowanie dwóch radiowozów dla Policji
• Budowa oświetlenia przy ul. Ojcowskiej

Ulica Nad Sudołem

• Ul. „stara” Opolska – wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED przy blokach nr 13-69
• Komisariat Policji III – dofinansowanie zakupu dwóch
radiowozów
• Przedszkole nr 121 – kynoterapia i hipoterapia
• Zakup książek do bibliotek
• Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5
• Straż Miejska Oddział II Krowodrza – zakup skuterów do
patrolowania Dzielnicy IV
• Akcje zamalowywania bazgrołów i sprzątania brzegów rzek
• Kursy: pierwszej pomocy i samoobrony
• Otwarcie Klubu Wena, filii CK Dworek Białoprądnicki, na
Górce Narodowej

Ulica Budrysów

• Wydarzenia kulturalne i sportowe: Dni Dzielnicy, festyny
osiedlowe, turnieje sportowe, letnie koncerty i inne imprezy
współorganizowane razem z CK Dworek Bialoprądnicki
• Dofinansowanie konkursów dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych
• Dofinansowanie działalności Miejskich Dziennych Domów
Pomocy Społecznej i Klubów Seniora
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi – utworzenie Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
• Konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami
fot. JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK

Zatoka autobusowa przy Placu Omłotowym

Modernizacja pawilonu przy ul. Elsnera

Koncert podczas Dni Dzielnicy IV Prądnik Biały
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Interpelacje

RADNYCH MIEJSKICH
będących radnymi Dzielnicy IV Prądnik Biały

w sprawach naszej dzielnicy,
od grudnia 2015 r., do grudnia 2016 r.

• organizacji ruchu w rejonie centrum biurowego Opolska
Business Park
• statusu ul. abp. Felińskiego

Teodozja Maliszewska
zgłosiła interpelacje w sprawie:
• obsługi komunikacyjnej inwestycji (ul. Pachońskiego)
• nadzoru nad realizacją inwestycji przez Zespół Ekonomiki
Oświaty (Szkoła Podstawowa nr 113)

• powalonego drzewa przy ul. Radzikowskiego
• uporządkowania ternu zielonego przylegającego do
ogródka jordanowskiego przy ul. Opolskiej/Jaremy
• konsultacji dotyczących likwidacji szkół
• wyburzenia muru zlokalizowanego na rogu ul. Chabrowej
i Władysława Łokietka

• deratyzacji przy ul. Kluczborskiej i Rusznikarskiej

• usprawnienia wyjazdu z osiedla Prądnik Biały Wschód
w czasie remontu ul. Siewnej

• współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z inwestorami (Prądnik Biały Zachód) – dwie interpelacje

• przeniesienia znaku przy ul. Nad Strugą

• praktyk monopolistycznych MPEC
• Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

• legalności reklam w parku Krowoderskim
• statusu ul. Reja i ul. Żabiniec oraz możliwych do podejmowania na nich interwencji
• planowanych miejsc parkingowych w trakcie Światowych
Dni Młodzieży

Jakub Kosek
zgłosił interpelacje w sprawie:

• naprawy wiaty przystankowej przy ul. Władysława Łokietka
• wniosku o wykup działki pod zieleń publiczną
• przeznaczenia działek w rejonie Żabińca i ul. Siemaszki

• ustalenia warunków zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych planowanych na działkach przy ul. Stelmachów
• kosztów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Krakowie
• zamontowania lustra w sąsiedztwie wyjazdu z bloków
nr 14, 14a, 14b przy ul. Marii Jaremy

• zgłoszenia wykonania robót przy ul. ks. Meiera
• budowy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Krakowa
• bezpiecznego przejścia przez wiadukt nad torami
z ul. Weissa na ul. Chełmońskiego
• rewitalizacji parku Krowoderskiego

• naprawy zepsutej latarni przy ul. Szafirowej

• dokończenia remontu ul. Szopkarzy

• księgozbiorów filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej
znajdujących się na terenie IV Dzielnicy Miasta Kraków

• harmonogramu koszenia traw na terenie Dzielnicy IV
Prądnik Biały

• statusu połączenia ul. Słowiczej i Radzikowskiego

• remontu budynku przy ul. Radzikowskiego 29

• propozycji mogących rozładować korek na ul. Batalionu
„Skała” AK

• udrożnienia skrzyżowania ul. Siewnej i Jabłonnej

• wycięcia drzewa powodującego wybrzuszenie chodnika
w rejonie Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Bursztynowej

• likwidacji przystanku przewoźników prywatnych przy
ul. Weissa i przeznaczenia zatoki na miejsca parkingowe

• zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 144

• wycięcia jabłoni w parku Krowoderskim

• przystanku autobusowego linii 138 w okolicy Krowodrzy
Górki

• kanalizacji w ul. Banacha

• ustawienia znaków informujących o położeniu posesji
przy ul. Gaik

• umów infrastrukturalnych z Casa Feliz (Żabiniec)

• odbioru odpadów komunalnych z posesji przy ul. Kluczborskiej 4 i ul. Krowoderskich Zuchów 7

• mycia ul. Żabiniec

• doświetlenia skrzyżowania ul. Weissa i Jaremy

• poprawy przesiadki tramwajowej w okolicy ul. Wybickiego/
Prądnickiej/Doktora Twardego

4/2016 numer specjalny
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• przystanku przy ul. Prądnickiej

na skrzyżowaniu ul. Siewnej i Wądół

• realizacji przejść przez ul. Stawową

• utrzymania czystości na ul. Radzikowskiego

• umiejscowienia toalet w parku Wyspiańskiego i parku
Krowoderskim

• pielęgnacji zieleni za blokiem przy ul. Jaremy 1-15

• montażu lamp przy ul. Jaremy celem doświetlenia dojścia
do ul. Gnieźnieńskiej
• miejsc postojowych przy ul. Stachiewicza
• koszenia traw na działkach nieobjętych utrzymaniem
(ul. Pachońskiego)
• terminu i zasad wprowadzenia Karty Krakowianina
• udostępnienia boisk przy szkołach dla mieszkańców
w czasie wakacji
• wymiany znaków drogowych
• utrzymania schodów z ogródka jordanowskiego
(ul. Opolska/Jaremy) do chodnika znajdującego się przy
ul. Opolskiej

• dużej liczby słupków przy ul. Radzikowskiego
• utworzenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej – Natansona
• uzupełnienia słupków zabezpieczających skrzyżowanie
ul. Radzikowskiego i Czerwieńskiego
• wykonania chodnika przy ul. Siewnej
• wydłużenia zielonego światła dla wyjeżdżających z ul. Rydla oraz zastosowania automatycznego światła zielonego
dla komunikacji miejskiej
• długości trwania światła zielonego na przejściu przez
ul. Opolską przy skrzyżowaniu z ul. Prądnicką
• wjazdu dla wózków przy schodach na skrzyżowaniu
ul. Prądnickiej i Opolskiej

• dzikiego wysypiska odpadów, gruzu i ziemi przy ul. Gaik

• budowy chodnika przy ul. ks. Meiera

• progów wyspowych na ul. Siewnej

• czyszczenia lamp oświetleniowych przed sezonem zimowym oraz wymiany kloszy

• analizy oznaczeń drogowych na ul. Siewnej
• uszkodzenia ogrodzeń na ul. Fieldorfa „Nila”
• rekultywacji zieleni przy ul. Fieldorfa „Nila”
• zmiany pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Władysława
Łokietka i Pachońskiego
• plagi szczurów na terenie Krakowa
• rozgraniczenia jezdni od pobocza na ul. Siewnej
• stanu zaawansowania i harmonogramu prac nad szkołą
przy ul. Księdza Meiera
• poprawy oznakowania skrzyżowania ul. Stachiewicza
i Chełmońskiego

• oświetlenia na przejściu dla pieszych przez ul. Łokietka
w parku Krowoderskim
• sposobu odtwarzania oznakowania drogowego po remoncie (ul. Weissa)
• znaku zakazu zatrzymywania na ul. Konecznego
• śmieci i mebli zalegających przy śmietniku przy ul. Marczyńskiego
• śliskiej nawierzchni mostku nad Białuchą
• montażu lustra przy wyjeździe z ul. Belwederczyków
• uporządkowania terenu przy ul. Pielęgniarek

• ograniczenia tonażu pojazdów
wjeżdżających w ul. Różyckiego
• wprowadzenia ograniczenia
prędkości na ul. Żwirowej
• stanu chodnika przy ul. Księdza
Meiera
• uzupełnienia pięciu metrów
chodnika przy ul. Siewnej
• stanu chodnika przy ul. Siewnej
• budowy oświetlenia na ul. Księdza Meiera
• przeniesienia słupków zabezpieczających przejście dla pieszych
przy ul. Zdrowej
• nowych nasadzeń przy ul. Zdrowej
• chodnika przy ul. Mackiewicza
przed szkołą
• utworzenia przejścia dla pieszych

Sala obrad Rady Miasta Krakowa
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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BUDŻET OBYWATELSKI
Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego
oraz uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych. Przedstawimy na nich ideę Budżetu
Obywatelskiego oraz sposób wypełniania wniosku. Dodatkowo chcemy, by spotkania były
okazją do wymiany pomysłów na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PRZYJDŹ! MIEJ WPŁYW!
PODZIEL ŚRODKI NA KONKRETNE ZADANIA!
TERMINY SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH | godz. 18.00
21 lutego – Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15
22 lutego – Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6
23 lutego – Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1
7 marca – Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12
8 marca – Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia 2
9 marca – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Chełmońskiego 24

W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
ZREALIZOWANO M.IN.
„Popołudnie z Foggiem” – spotkanie
poświęcone twórczości Mieczysława Fogga ->

„Zielony zakątek” – dwie ławeczki i altana z wikliny
przy ul. Bursztynowej
Ogród dla mieszkańców
przy ul. Siemaszki ->
fot. MARIUSZ BEMBENEK, JOANNA DOLNA
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Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały

www.dzielnica4.krakow.pl

fot. JOANNA DOLNA

Członkowie Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały siódmej kadencji, 2014-2018
Od lewej stoją: Mariusz Bembenek, Tomasz Regulski, Dariusz Partyka, Jakub Kosek, Grzegorz
Chmurzyński, Robert Skowronek, Mieczysław Dzierżak, Dominik Franczak, Michał Kończakowski-Dziób;
siedzą: Hermina Bulka, Dominika Miska, Daria Sękowska, Anna Dunajska, Joanna Sadowy, Elżbieta
Ryba, Teodozja Maliszewska, Małgorzata Palimąka, Krystyna Karabuła, Katarzyna Gajus-Wyrwicz,
Joanna Kowacka-Kraj, Dorota Skrzyniowska-Rózga

Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały
PRZEWODNICZĄCY Jakub Kosek, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO Grzegorz Chmurzyński
CZŁONKOWIE: Mariusz Bembenek, Dominik Franczak, Tomasz Regulski
GAZETA LOKALNA
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