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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Planowanie przestrzenne nie jest takie proste
Wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami niekontrolowanej zabudowy, niewydolnych rozwiązań drogowych, braku możliwości zapewnienia odpowiedniej komunikacji zbiorowej, tylko z uwagi na niewłaściwe parametry drogi. Powszechnym wydaje
się powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych bez zabezpieczonej infrastruktury
publicznej pod zieleń, rekreację, szkoły, przedszkola, żłobki, domy kultury czy kluby
seniora. Szczególną irytację wywołuje pojawianie się tak zwanych „plomb” na osiedlach
domków jednorodzinnych lub w bezpośredniej bliskości istniejących bloków. Sytuacja
taka diametralnie zmienia na gorsze warunki zamieszkania właścicieli okolicznych lokali.
Zapewne tego typu bolączek można by było wymieniać jeszcze wiele, a za zdecydowaną większość, w mojej ocenie, odpowiada planowanie przestrzenne.
Stan planowania przestrzennego w naszym mieście to, na dzień 12 kwietnia 2017 r.
150 uchwalonych planów miejscowych, obejmujących 49,3% powierzchni Krakowa.
Jednocześnie na dzień 26 kwietnia 2017 r., sporządzanych jest 70 planów miejscowych,
z czego aż 20%, czyli 14, dotyczy naszej dzielnicy (lista w ramce obok).
Jako członek Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady
Miasta Krakowa zaobserwowałem cztery kwestie związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza to problem braku na wielu
obszarach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Druga
to trudności w uchwaleniu dobrego planu, wynikające z konieczności zachowania
zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa (studium Miasta Krakowa). Brak zgodności planu miejscowego ze studium uwarunkowań może stanowić podstawę do zaskarżenia mpzp lub nieść ze sobą
wielomilionowe roszczenia właścicieli gruntów, na których uchwalono niezgodne ze
studium przeznaczenie terenu. Trzecia, a zarazem w mojej ocenie najpoważniejsza, to
treść i jakość studium Miasta Krakowa. No i wreszcie czwarta, którą nazywam efektem
przystąpienia do nowego planu, czyli wszystko to, co wydarza się po przystąpieniu do
sporządzenia nowego planu.
Pierwsza kwestia jest dość prosta – należy przystępować do kolejnych planów i je
zwyczajnie sporządzać, co zresztą udaje się nam robić, gdyż Prądnik Biały jako jedna
z 18 dzielnic ma 20% aktualnie sporządzanych planów.
Druga kwestia jest trudniejsza, gdyż chcąc nie narażać planu na skuteczne zaskarżenie, należy ściśle trzymać się procedury uchwalania oraz studium Miasta Krakowa.
Konsekwencją tego jest niejednokrotnie tylko częściowe uwzględnianie oczekiwań
mieszkańców, w stopniu dopuszczonym w studium. W tym zakresie najczęstszym
postulatem trudnym do pełnego spełnienia jest zachowanie lub utworzenie nowych
terenów zielonych, co przy zapisach studium mówiących o zabudowie mieszkaniowej,
udaje się robić tylko w sposób symboliczny, poprzez przeznaczenie kilku procent terenu
np. na ogródek jordanowski.
Trzecia sprawa najmocniej oddziałuje na cały proces planowania, i to w niej upatruję trudność w zabezpieczeniu wielu potrzeb mieszkańców. Wynika to z zaszłości
powstałych kilkanaście lat temu i źle rozumianej ciągłości planistycznej, powielającej

13 lipca, 28 sierpnia, 18 września
w godz. 17.00-18.00
Krystyna Karabuła
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

4 lipca, 5 września
w godz. 17.00-18.00

www.dzielnica4.krakow.pl

Fragment mapy planów obejmujący Dzielnicę IV Prądnik Biały (http://planowanie.um.krakow.pl)
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Plany aktualnie sporządzane dla obszaru
Dzielnicy IV Prądnik Biały
  1. AZORY – PARK
  2. AZORY – REJON ULIC STACHIEWICZA – CZERWIEŃSKIEGO
  3. AZORY – ZACHÓD
  4. BRONOWICE – REJON KONCENTRACJI USŁUG
  5. BRONOWICE – STELMACHÓW
  6. GÓRKA NARODOWA – OS. GOTYK
  7. PASTERNIK
  8. REJON ULIC ŁOKIETKA – GLOGERA
  9. REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA
10. TONIE – JURAJSKA
11. TONIE – ŁĄKI
12. TONIE – WSCHÓD
13. TONIE – ZACHÓD
14. WITKOWICE – PÓŁNOC
15. PLAN DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH

Najbliższe sesje
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały:
13 lipca
28 sierpnia
18 września
godz. 18.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3

      MIASTA KRAKOWA (dotyczy całego miasta)
błędy podczas nowelizacji studium. W tym ostatniej nowelizacji, w poprzedniej kadencji
Rady Miasta Krakowa. Prawdą jest, że studium zagospodarowania przestrzennego jest
dokumentem dość ogólnym. Jednak jestem przekonany, że istnieje możliwość zapisania
w studium większej elastyczności dla terenów zaplanowanych na cele publiczne. Czy
też wręcz zmiany przeznaczenia terenów. To właśnie studium powinno zabezpieczać
konieczność planowania w kolejnych kwartałach miasta szeroko rozumianej przestrzeni
publicznej.
Natomiast kwestia ostatnia, to wyraźne przyspieszenie zamierzeń inwestycyjnych
dla obszarów objętych przystąpieniem do sporządzenia planu. Typowym zjawiskiem,
różnym tylko w swej skali, jest przebudzenie inwestorów (często w normalnych warunkach nieplanujących szybkiego rozpoczęcia inwestycji), którzy chcą zdążyć z otrzymaniem pozwolenia na budowę przed uchwaleniem mpzp. Dzieje się tak, ponieważ
po wejściu w życie nowego mpzp, wszystkie warunki zabudowy (popularne WZ-tki)
tracą ważność i stają się bezużyteczne. Jedynie prawomocne pozwolenie na budowę
zachowuje ważność. Więc z dniem przystąpienia do sporządzania mpzp dla danego
obszaru rozpoczyna się wyścig, czy uda się uchwalić miejscowy plan, zanim inwestor
uzyska pozwolenie na budowę o parametrach lepszych dla niego, od proponowanych
w miejscowym planie. Zaczyna mieć znaczenie czas uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. A od czego on zależy? W zasadzie od trzech czynników: liczby wyłożeń planu do publicznego wglądu, liczby uchwalanych miejscowych
planów oraz determinacji urzędu w uchwalaniu konkretnego planu.
I tak, duża liczba uwag składanych przez mieszkańców zwiększa szansę uwzględnienia części z nich przez prezydenta miasta, rozpatrującego uwagi złożone do planu.
Jeżeli któraś z uwag zostaje uwzględniona i w jej wyniku wprowadza się zmiany do
projektu planu, należy ponowić procedurę planistyczną, wydłużając tym samym czas
uchwalania planu.
Natomiast liczba uchwalanych miejscowych planów oraz determinacja urzędu idą
trochę w parze. Dzieje się tak, gdyż wiele sporządzanych planów (co ma obecnie
miejsce) wydłuża proces uchwalania planu (obecnie okres ten wydłużył się z średnio
z 1,5 roku do 2,5 roku). Wydłużenie wynika również z trudności w zainteresowaniu
pracą w Biurze Planowania Przestrzennego oraz zainteresowania firm zewnętrznych
opracowywaniem planów. Połączenie tych czynników sprawia, że zespoły planistyczne
pracują nad kilkoma planami jednocześnie, więc pozostaje jeszcze więcej miejsca do
determinacji. W końcu któryś plan musi poczekać, by inny mógł posunąć się dalej…
Powstaje więc pytanie, czy pierwsza, dość prosta kwestia – przystępowanie do kolejnych
planów ma sens. Sprawa przestaje być prosta, gdy uświadomimy sobie, że kolejny
plan może znów wydłużyć proces planowania, „kupując” czas inwestorom starającym
się uzyskać pozwolenie na budowę przed uchwaleniem planu.
JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały

DYŻURY
STRAŻY MIEJSKIEJ

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

DYŻUR
MIEJSKIEGO
RZECZNIKA
KONSUMENTÓW
w siedzibie Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały
ul. Białoprądnicka 3
odbędzie się
18 września,
w godz. 14.00-15.00
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dzikowskiego, ul. Pużaka i ul. Lentza – dwa lokale, (uchw. nr XXXI/370/2017
– XXXI/373/2017).
Wśród bieżących spraw dzielnicy Krystyna Karabuła poruszyła temat
wymiany pojemników na śmieci.

XXXII SESJA
W czasie XXXII sesji, 24 stycznia, Rada Dzielnicy IV podjęła dwie uchwały.

12 grudnia zwołano XXX sesję. Radni dzielnicy podjęli dwie uchwały.
I Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy
ul. Ojcowskiej (uchw. nr XXX/366/2016).
• Ustanowienia prawa trwałego zarządu dla Zarządu Zieleni Miejskiej na
nieruchomości położonej w rejonie ul. Stachiewicza/Makowskiego (uchw.
nr XXX/367/2016).
Podczas sesji organizatorka I Wózkowej Masy Krytycznej, Olga Płuciennik
zreferowała radnym i przedstawicielom ZIKiT przebieg imprezy oraz zwróciła uwagę na to, jakie problemy występują w Dzielnicy IV pod względem
użytkowania, korzystania z chodników i dróg przez matki z wózkami oraz
osoby niepełnosprawne. Przewodniczący Jakub Kosek poinformował
obecnych na sesji, że jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego – montaż stacji do naprawy rowerów, będzie realizowany w roku
2017. Rada Dzielnicy IV ma wskazać lokalizację stacji.

XXXI SESJA
Pierwsza sesja w nowym roku odbyła się 16 stycznia. Rada Dzielnicy IV
podjęła 11 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 (uchw. nr XXXI/368/2017
i uchw. nr XXXII/379/2017).
• Określono wysokość środków finansowych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. na kwotę 400 000 zł (uchw.
nr XXXI/374/2017).
• Wykreślono radną Elżbietę Rybę ze składu Komisji Infrastruktury i Transportu Publicznego Rady Dzielnicy IV – na jej pisemny wniosek (uchw.
nr XXXI/378/2017).
II Wnioskowano
• Do ZIKiT o wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Ojcowską,
na wysokości budynku nr 102, w rejonie skrzyżowania z ul. Budrysów
(uchw. nr XXXI/375/2017), a także o zwiększenie częstotliwości kursów
linii autobusowej nr 118 oraz niezawieszanie jej na okres wakacyjny (uchw.
nr XXXI/377/2017).
• O wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Waliszewskiego (uchw.
nr XXXI/376/2017).
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie korekty do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na rok 2015-2018 następujących zadań (uchw. nr XXXII/380/2017):
– Projekt i realizacja budowy lampy koło Lewiatana między postojem
taxi a ul. Gnieźnieńską, od strony ul. Zygmuntowskiej,
– Projekt i realizacja modernizacji psiego wybiegu w parku Krowoderskim,
– Ul. Czerwieńskiego – projekt i wykonanie miejsc postojowych.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ustanowienia prawa trwałego zarządu dla Zarządu Zieleni Miejskiej na
części nieruchomości położonej u zbiegu ulic Zdrowej i Bobrzeckiej (uchw.
nr XXXI/369/2017).
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych położonych przy ul. Ra-

I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 (uchw. nr XXXII/379/2017).
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie korekty do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na rok 2015-2018 następujących zadań (uchw. nr XXXII/380/2017):
– Projekt i realizacja budowy lampy koło sklepu Lewiatan, między postojem taxi a ul. Gnieźnieńską, od strony ul. Zygmuntowskiej.
– Projekt i realizacja modernizacji psiego wybiegu w parku Krowoderskim.
– Ul. Czerwieńskiego – projekt i wykonanie miejsc postojowych.
Krystyna Karabuła poprosiła o zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej
do kontroli palenisk. Jakub Kosek poinformował o nowym postępowaniu
w sprawie przedłużania umów najmu lokali socjalnych – rezygnacji z opinii
Straży Miejskiej i Policji.

XXXIII SESJA
W czasie XXXIII sesji rada dzielnicy podjęła 14 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 (uchw. nr XXXIII/381/2017).
II Wnioskowano
• Do ZIKiT o montaż brakującego znaku B-18 (zakaz wjazdu) z ograniczeniem do 3,5 t na ul. Meiera od strony skrzyżowania z ul. Reduta (uchw.
nr XXXIII/393/2017).
• O przebudowę rowu melioracyjnego poprzez jego orurowanie i zasypanie
ziemią, w celu zniwelowania stromej skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie
ul. Maciejkowej (uchw. nr XXXIII/394/2017).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych położonych przy
ul. Wielkotyrnowskiej, ul. Stachiewicza (trzy lokale), ul. Prądnickiej (dwa
lokale), ul. Ojcowskiej, ul. Lentza, ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Kluczborskiej oraz ul. Jaremy (uchw. nr XXXIII/382/2017 – XXXIII/392/2017).
Katarzyna Gajus-Wyrwicz zgłosiła służbom mundurowym m.in. problem
spożywania alkoholu i pozostawionych śmieci na terenie położonym
wzdłuż Białuchy, od ul. Opolskiej do przejścia na os. Żabiniec, natomiast
Elżbieta Ryba – nadmierną prędkość kierowców na ul. Wybickiego, gdzie
na przejściu doszło już parokrotne do potrąceń pieszych ze skutkiem
śmiertelnym. Przewodniczący Jakub Kosek przedstawił radnym do przeanalizowania dwa warianty ograniczenia ruchu na ul. Wybickiego. Anna
Dunajska poinformowała o planach Pogromców Bazgrołów wykonania
muralu o tematyce patriotycznej.

XXXIV SESJA
W trakcie XXXIV sesji rady dzielnicy, która odbyła się 6 marca 2017 r.,
podjęto 6 uchwał.
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I Przyjęto
• Postanowiono o rozdysponowaniu dodatkowych środków wydzielonych
do dyspozycji Rady Dzielnicy IV na rok 2017 (uchw. nr XXXIV/395/2017).
II Wnioskowano
• Do ZIKiT o wskazanie propozycji rozwiązań poprawy bezpieczeństwa
w ruchu na ul. Wybickiego w celu usunięcia zagrożeń dla pieszych na skrzyżowaniach ul. Wybickiego z Rusznikarską oraz Krowoderskich Zuchów.
Równocześnie radni zaopiniowali negatywnie wprowadzenie jakichkolwiek
rozwiązań bez konsultacji z radą dzielnicy (uchw. nr XXXIV/396/2017).
• Do ZIKiT o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jasnogórskiej i Ojcowskiej, aby poprawić bezpieczeństwo przy przejeździe przez skrzyżowanie, szczególnie autobusu MPK linii 120 (uchw.
nr XXXIV/397/2017).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych położonych przy
ul. Stachiewicza, ul. Felińskiego i ul. Jaremy (uchw. nr XXXIV/398/2017
– XXXIV/400/2017).
W ramach interwencji radnych do służb mundurowych m.in. Elżbieta Ryba
poprosiła o zwiększenie liczby patroli w okolicy ul. Rusznikarskiej Deptak
oraz poruszyła problem niebezpiecznego przejścia przez ul. Wybickiego.
Krystyna Karabuła zgłosiła straży miejskiej, że w okolicy ul. Łokietka
pobocza są zdewastowane przez parkujące samochody. Joanna Sadowy
zwróciła uwagę na problem zamieszkiwania przez osoby bezdomne ruin
budynku przy ul. Białoprądnickiej. Wśród bieżących spraw dzielnicy Krystyna Karabuła i Tomasz Regulski poruszyli kwestię wyjazdu i tworzenia
się korków na skrzyżowaniu ul. Pachońskiego i Łokietka.

XXXV SESJA
3 kwietnia, podczas XXXV sesji, rada dzielnicy podjęła 17 uchwał.
I Przyjęto
• Radni przyjęli sprawozdanie Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały z bieżącej
działalności oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na
realizację zadań za rok 2016 (uchw. nr XXXV/401/2017).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Rady Dzielnicy IV na rok 2017 (uchw. nr XXXV/402/2017).
II Wnioskowano
• O zniwelowanie terenu oraz wybudowanie brakującego fragmentu drogi
dojazdowej do Żłobka Samorządowego nr 24 do ul. starej Opolskiej oraz
wyznaczenie ruchu jednokierunkowego (uchw. nr XXXV/408/2017).
• O montaż słupków parkingowych lub barierek na chodniku wzdłuż
ul. Paszkowskiego/Kaczorówka, na odcinku położonym wzdłuż terenu
szkoły podstawowej. Samochody parkujące na chodniku uniemożliwiają
tam dzieciom bezpieczne dojście do budynku oraz blokują przejazd dla
mieszkańców ulicy Kaczorówka (uchw. nr XXXV/409/2017).
• O wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej
P-4 na ul. Gaik, na odcinku od skrzyżowania z ul. Potoczek do przystanku
autobusowego „Gaik Tonie”. Jednocześnie radni wnioskowali o wykonanie
oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej P-4 oraz linii
krawędziowych ciągłych P-7b po obu stronach ul. Na Zielonki, na odcinku
od skrzyżowania z ul. Łokietka do skrzyżowania z ul. Jurajską (uchw.
nr XXXV/410/2017).
• O budowę bezpiecznego przystanku „Gaik Tonie” na ul. Gaik w stronę
ul. Jasnogórskiej (uchw. nr XXXV/411/2017).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ustanowienia prawa trwałego zarządu dla Zarządu Zieleni Miejskiej na
działkach położonych przy ul. Gdyńskiej (uchw. nr XXXV/403/2017) oraz
ul. Siewnej (uchw. nr XXXV/404/2017).
• Zbycie działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w rejonie ul. Bociana, w celu poprawy warunków zagospodarowania
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nieruchomości przyległych stanowiących własność osoby fizycznej (uchw.
nr XXXV/405/2017).
• Ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z nie więcej niż trzech
segmentów na wspólnym garażu podziemnym, z infrastrukturą techniczną,
drogą wewnętrzną, naziemnymi miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu (chodniki, oświetlenie) i wjazdem przy ul. Stawowej (uchw.
nr XXXV/407/2017).
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych położonych przy ul. Felińskiego, ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Prądnickiej, ul. Marczyńskiego (dwa
lokale) i ul. Stachiewicza (uchw. nr XXXV/412/2017 – XXXV/417/2017).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową w parterze,
wbudowaną stacją transformatorową, garażem podziemnym, naziemnymi
miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi, chodnikami, infrastrukturą
techniczną i wjazdem przy ul. Wybickiego (uchw. nr XXXV/406/2017).
Wśród spraw poruszonych na sesji m.in. przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej nr 5 przy ul. Kluczborskiej poprosili Straż Miejską o zwiększenie
kontroli na osiedlu. Z tą samą prośbą do strażników zwróciła się Elżbieta
Ryba. Postulowała wzmożenie kontroli w szczególności po meczach, gdy
dochodzi do aktów dewastacji m.in. w rejonie ul. Rusznikarskiej. Katarzyna Gajus-Wyrwicz poinformowała, że po rozmowie ze Strażą Miejską
i przedstawicielami mieszkańców bloku przy ul. Krowoderskich Zuchów 11,
padła propozycja, że należy zorganizować wizję lokalną w terenie, również
z przedstawicielami ZIKiT-u. Anna Dunajska zgłosiła problem bazgrołów na
murach basenu kąpielowego Clepardia od strony ul. Mackiewicza. Poprosiła
również o interwencję w sprawie dzikiego wysypiska w zagajniku między
budową przy ul. Meiera a przystankiem przy al. 29 Listopada. Jakub Kosek
zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie porzuconego samochodu bez
tablic rejestracyjnych na ul. Belwederczyków.

XXXVI SESJA
Podczas XXXVI sesji rady dzielnicy, która odbyła się 22 maja, radni podjęli
20 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano dalszej korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy IV na rok 2017 (uchw. nr XXXVI/418/2017).
• Wstępnie rozdysponowano również środki wydzielone do dyspozycji
dzielnicy na rok 2018 (uchw. nr XXXVI/419/2017).
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie korekty do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na rok 2017 polegającej na zmianie nazwy zadania Projekt i realizacja
wymiany oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Białoprądnickiej i ul. Glogera
na: Projekt i realizacja wymiany oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Białoprądnickiej, Zielińskiej, Matki Tajber i Piaszczystej. W tej samej uchwale
(nr XXXVI/420/2017) wnioskowano do prezydenta o wprowadzenie korekty
do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Krakowa w latach 2017– 2018, polegającej na całkowitej rezygnacji
z zadania „Rewitalizacja boisk w ogródku jordanowskim Opolska/Jaremy”.
• Radni wnioskowali (uchw. nr XXXVI/421/2017) o umieszczenie stacji
rowerowych Wavelo w następujących lokalizacjach:
– okolice Galerii Bronowickiej (ul. Stawowa – rejon pętli autobusowej);
– Górka Narodowa Wschód;
– Górka Narodowa Zachód;
– ul. Ojcowska przy Placu Omłotowym;
– os. Żabiniec, okolice ul. Jaracza;
– ul. Mackiewicza/Siewna;
– park Kościuszki;
– ul. Pachońskiego przy Biedronce.
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• Do Zarządu Zieleni Miejskiej zwrócono się z prośbą o pozyskanie udziałów
w działkach z przeznaczeniem na stworzenie ogródka jordanowskiego dla
mieszkańców osiedla Tonie (uchw. nr XXXVI/424/2017).
• Wnioskowano o postawienie znaku B-35 (zakaz postoju) wraz z tabliczką
T-25a (wskazującej początek zakazu) na ul. Bobrzeckiej w taki sposób, aby
wykluczyć parkowanie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrową, do rozwidlenia na wysokości bloku przy ul. Bobrzeckiej 1. Zmiany podyktowane są
kwestiami bezpieczeństwa ruchu. Parkujące w newralgicznych miejscach
samochody uniemożliwiają bezpieczny przejazd lub wyminięcie się innym
samochodom (uchw. nr XXXVI/425/2017).
• Wnioskowano też o przesunięcie znaku B-36 na ul. starej Opolskiej
(uchw. nr XXXVI/426/2017), za skrzyżowanie z drogą dojazdową do Żłobka
Samorządowego nr 24 w taki sposób, aby uniemożliwić parkowanie po
wewnętrznej stronie łuku drogi na wysokości żłobka. Uchwała została
podjęta na wniosek tamtejszej spółdzielni, a zmiana podyktowana jest
względami bezpieczeństwa.
• Do ZIKiT radni zwrócili się z wnioskami o:
– przygotowanie koncepcji zmiany ruchu na ul. Pod Fortem. Obecna
organizacja utrudnia mijanie się samochodów oraz naraża bezpieczeństwo pieszych (uchw. nr XXXVI/428/2017),
– postawienie słupków parkingowych pomiędzy wiatą przystanku
autobusowego „Lekarska” w stronę ul. Opolskiej a lampą przy końcu
zatoki autobusowej (uchw. nr XXXVI/429/2017),
– o postawienie znaku B-36 lub B-35 na ul. Palacha, w stronę ul. Modrzejewskiej, przy altanie śmietnikowej na wysokości bloku nr 11 (uchw.
nr XXXVI/430/2017).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Przywrócenie linii 115 funkcji linii przyśpieszonej, z ograniczoną liczbą
przystanków w ciągu al. 29 Listopada (wariant I trasy). Jednocześnie negatywnie zaopiniowano wariant II tj. zmianę trasy linii 115 do przystanku
„TAURON Arena Kraków Wieczysta”. Radni wnioskowali o pozostawienie
w obsłudze linii wszystkich dotychczasowych przystanków na terenie
Dzielnicy IV oraz tych przystanków na pozostałej części linii, które zostaną
wybrane przez mieszkańców w przeprowadzonym przez Radę Dzielnicy
IV sondażu. Rekomendowano także wprowadzenie dodatkowych kursów
w najbardziej newralgicznych godzinach lub całodzienne zwiększenie częstotliwości, jeżeli po wprowadzonych zmianach komfort podróży znacząco
spadnie (uchw. nr XXXVI/427/2017).
• Zawarcie umów najmu lokali socjalnych położonych przy ul. Krowoderskich Zuchów, ul. ks. Siemaszki, ul. Stachiewicza, ul. Zdrowej,
ul. Lentza (dwa mieszkania) oraz ul. Jaremy (uchw. nr XXXVI/431/2017
– XXXVI/438/2017).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenia warunków zabudowy dla dwóch inwestycji pn.: Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą techniczną wewnętrzną, układem komunikacyjnym, zjazdem oraz
stacją trafo przy ul. Wybickiego. Powód to m.in. niewydolna infrastruktura
drogowa, zbyt mało miejsc parkingowych, ograniczenie przejścia do
istniejącego parku, ograniczenie dostępu światła do okolicznych budynków mieszkalnych i ogródków działkowych. (uchw. nr XXXVI/422/2017
i XXXVI/423/2017).
W ramach spraw bieżących Krystyna Karabuła poinformowała m.in.
o pozwoleniu wodnoprawnym przy ul. Nad Sudołem oraz odpowiedziała
na pismo w sprawie uporządkowania rzeki Białuchy. Anna Dunajska
poinformowała o planowanym 23 maja spotkaniu z mieszkańcami w Białoprądnickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w ramach promocji
Budżetu Obywatelskiego Elżbieta Ryba zwróciła się do policji o zwiększenie liczby patroli w rejonie budynków przy ul. Rusznikarskiej 12 oraz
ul. Krowoderskich Zuchów 7 i 5. Krystyna Karabuła zaapelowała o to samo
w okolicy Toń, a Joanna Sadowy – na tzw. alejkach na os. Azory. Anna
Dunajska podziękowała policji za obecność na pikniku zorganizowanym
przez Pogromców Bazgrołów oraz poprosiła o dodatkowe patrole na
ul. Stachiewicza i Mackiewicza.
JD
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Patriotyczny mural
przy ul. Wybickiego
Na krakowskich Azorach Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały
i Pogromcy Bazgrołów zorganizowali piknik sąsiedzki.
Celem imprezy, która odbyła się w sobotę, 20 maja było
zintegrowanie mieszkańców wokół problemu wandalizmu,
polegającego na niszczeniu krakowskich elewacji bazgrołami,
wulgarnymi napisami i rysunkami, mową nienawiści.
Podczas pikniku powstał mural patriotyczny pt. „Mazurek
Dąbrowskiego” (w tym roku minęła 90. rocznica przyjęcia tej
pieśni jako oficjalnego hymnu Rzeczypospolitej Polskiej).

Prace nad muralem rozpoczęły się już rano. Najpierw wolontariusze pod kierunkiem dr. Jacka Pasiecznego, artysty
związanego z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, autora projektu, wykonali na elewacji domku jednorodzinnego przy ul. Wybickiego 48 wizerunek patrona ulicy.
O godz. 17:00 do Pogromców Bazgrołów dołączyli mieszkańcy osiedla, malując na murze wzdłuż budynku polską flagę
i uczestnicząc w pikniku przy dźwiękach polskich przebojów. Rada
Dzielnicy IV Prądnik Biały przygotowała poczęstunek: owoce i kiełbaski z grilla. Uczestnikami pikniku byli radni – Przewodniczący
Rady Dzielnicy IV Jakub Kosek, Mariusz Bembenek i Tomasz
Regulski. Akcję malowania muralu przygotowała i koordynowała
radna Anna Dunajska, Przewodnicząca Komisji ds. Pogromców
Bazgrołów i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Farby
i materiały malarskie oraz rusztowanie, niezbędne do wykonania
muralu sfinansowały dwie krakowskie firmy z branży remontowo-budowlanej. O bezpieczeństwo uczestników pikniku dbała Straż
Miejska i Policja. Przy organizacji pomagała też brygada MPO.
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Pogromcy Bazgrołów rozpoczęli w ten sposób akcję „Kochasz
swój kraj … to po nim nie bazgraj”, skierowaną do wszystkich
Polaków, którzy czują się patriotami i sprzeciwiają się niszczeniu
przestrzeni publicznej bohomazami. Mamy nadzieję, że ściana
budynku, na którym powstała polska, biało-czerwona flaga,
pozostanie nienaruszona, a wandale jej nie zaatakują.
Przypomnijmy: „mariaż” Dzielnicy IV Prądnik Biały i Pogromców
Bazgrołów rozpoczął się w 2014 r. W ramach tej współpracy na
wielu budynkach w dzielnicy przeprowadzono akcje, podczas
których mieszkańcy zamalowali bazgroły i wykonali murale. Wzięły
w nich także udział dwie szkoły podstawowe: nr 113 i nr 58.

W roku 2015 w Krakowie realizowany był projekt Budżetu
Obywatelskiego „Pogromcy Bazgrołów”. Dzięki temu elewacje publicznych szkół podstawowych w Dzielnicy IV zostały
oczyszczone. Pogromcy Bazgrołów w ramach kampanii przeciw bazgrołom apelują też do polskich polityków i urzędników
państwowych i samorządowych o zaostrzenie przepisów wobec
wandali.

Wspomnienia
z jazzowej piwnicy

Rodzinny piknik
przy ul. Stelmachów

ANNA DUNAJSKA
przewodnicząca Komisji ds. Pogromców Bazgrołów
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowym
fot. MARIUSZ BEMBENEK

W Sali Złotej Dworku Białoprądnickiego można oglądać
wystawę fotografii autorstwa Stanisława Bargieły zatytułowaną
„Jazz Club Dworek”. Obejmuje 40 wybranych zdjęć artystów,
którzy występowali w latach 70. i 80. w piwnicach Dworku,
w działającym tam klubie jazzowym. Klub był prowadzony przez
Antoniego Krupę, Wojciecha Chmurowicza oraz Andrzeja Radnieckiego. Zdjęcia obejmują lata 1977-81. Znajdziemy na nich
takie gwiazdy jak m.in. Janusz Muniak, Andrzej Zaucha, Ewa
Bem, Andrzej Kurylewicz czy Jan Ptaszyn Wróblewski.

– Grała tu cała jazzowa czołówka polska. Mało tego, udało
nam się ściągnąć nawet zespoły z zagranicy. Wszystkie koncerty
cieszyły się wielkim powodzeniem, bo mimo że na uboczu, było
to wspaniałe miejsce. Jedno z niewielu takich miejsc w Krakowie.
A po koncertach były jeszcze długie rozmowy, nie tylko przy
oranżadzie – wspominał podczas otwarcia wystawy, 31 maja,
Wojciech Chmurowicz. – Niestety wielu kolegów muzyków, którzy
występowali na jazzowej scenie Dworku odeszło z tego świata i gra
już gdzie indziej. Bardzo nam ich brakuje – mówił. Dla pierwszych
gości przybyłych na wernisaż Dworek Białoprądnicki przygotował
niespodziankę – książkę autorstwa Antoniego Krupy pt. „Miasto
błękitnych nut, czyli historia krakowskiego jazzu i nie tylko”.
Wydarzeniem towarzyszącym wystawie będzie koncert „Rozjazzowanie”, zaplanowany 30 czerwca o godz. 19, na Scenie
Plenerowej. Zostanie zorganizowany z okazji nadania imienia
Janusza Muniaka Studiu Nagrań Centrum Kultury „Dworek Białopradnicki”. Gośćmi koncertu, który poprowadzi Antoni Krupa,
będą Stanisław Muniak, Witold Wnuk, prof. Jan Pilch i Antoni
Dębski. Kompozycje Janusza Muniaka oraz utwory z wydanej
przez Dworek płyty „Jazzthetics” zagrają Marcin Ślusarczyk,
Kuba Płużek, Maciej Adamczak i Grzegorz Pałka.
JOANNA DOLNA

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Przy kościele pw. Chrystusa Króla Odkupiciela Człowieka
– Redemptor Hominis zorganizowano w niedzielę 11 czerwca IV Parafialny Piknik Rodzinny. Impreza współfinansowana
przez Radę Dzielnicy IV Prądnik Biały była pełna atrakcji. Na
najmłodszych czekały m.in. konkursy sportowe i sprawnościowe
z nagrodami, gry planszowe, bańki mydlane, balony, malowanie
twarzy i dmuchane zamki. Rodzice mogli skorzystać m.in. z porad rehabilitacyjnych i dotyczących żywienia dzieci. Odbywały się
także pokazy służb – policji i straży pożarnej. Muzyczną gwiazdą
pikniku był artysta Piwnicy pod Baranami, Alosza Awdiejew,
któremu akompaniował Michał Półtorak. Wystąpił też zespół
Iglika, prezentujący folklor bałkański. Uczestnicy spotkania na
piknikowych stoiskach degustowali domowe specjały.
MB
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Dziewiąty Festyn Azorski Dzielnicowy turniej
W ramach Dni Dzielnicy, radni Komisji Sportu, pod kierownictwem
Mieczysława Dzierżaka zorganizowali w sobotę 3 czerwca turniej
piłkarski na boisku KS Clepardia.
Wzięło w nim udział pięć szkół podstawowych i dwa gimnazja
z Dzielnicy IV. Mecze sędziował Stanisław Hudy. W grupie starszych uczniów, Gimnazjum nr 12 zajęło pierwsze miejsce, drugie
było Gimnazjum nr 82. Najlepsza wśród podstawówek okazała
się SP nr 58, druga była SP nr 107, a trzecia – SP nr 109. W rywalizacji uczestniczyły jeszcze dwie szkoły: SP nr 68 (miejsce
czwarte) i SP nr 67 (miejsce piąte). Tytuł najlepszego bramkarza
uzyskał Piotr Wójtowicz, a królem strzelców został Dominik Janeczek, któremu udało się zdobyć 8 goli.

W przeprowadzeniu turnieju pomogli seniorzy z Centrum
Aktywności Seniora „Nie Dzieli Nas Wiek”, działającego przy
ul. Weissa. Zapewnili wsparcie organizacyjne i przygotowali
poczęstunek dla zawodników – napoje i kiełbaski z grilla.
MB
fot. MARIUSZ BEMBENEK

W piątkowe popołudnie, 2 czerwca, uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 5, czyli XIV LO i Gimnazjum nr 14, już po
raz dziewiąty zaprosili mieszkańców dzielnicy do szkolnego ogrodu
przy ul. Chełmońskiego na festyn przygotowany specjalnie dla nich.
Co roku impreza, będąca stałym punktem Dni Dzielnicy IV
Prądnik Biały, integruje obie szkoły i lokalną społeczność osiedla
Azory. Jak zwykle, atrakcji było mnóstwo. Strażacy prezentowali
swoje pojazdy, uczyli udzielania pierwszej pomocy i zorganizowali zawody we wspinaczce na plastikowe skrzynki ułożone
w piramidę. W programie znalazły się także występy dzieci
z przedszkola „Chatka Puchatka”, tango w wykonaniu uczniów
XIV LO i konkurs wokalny oraz malowanie twarzy. Zaprezentowali
się też rycerze z Rycerskiej Szkoły Andegaweńskiej oraz kuglarze
z widowiskowym pokazem sztuk z ogniem.
Można było spróbować
swoich sił w chodzeniu
na szczudłach i zawodach sprawnościowych, a także poszaleć na dmuchanych
zjeżdżalniach. Festyn
zorganizowano przy
wsparciu finansowym
Dzielnicy IV.
Przewodniczący Jakub Kosek
MB
i dyrektor ZSO nr 5 Mariola Reguła
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Drużyna z Gimnazjum nr 12 z organizatorami turnieju

DNI DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2017

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 58
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Na tropie Kościuszki
Zakończeniem Dni Dzielnicy IV Prądnik Biały, był
tradycyjny piknik z okazji
Dnia Dziecka, zorganizowany
w niedzielę 4 czerwca przy
Dworku Białopradnickim.
Tym razem miał wyjątkową,
historyczną oprawę. Głównym bohaterem imprezy był
Tadeusz Kościuszko, ponieważ w tym roku obchodzimy
200. rocznicę jego śmierci.
Dlatego rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat
Rokiem Tadeusza Kościuszki.
Także Dworek Białoprądnicki jest miejscem, według tradycji
mocno związanym z postacią przywódcy insurekcji kościuszkowskiej, bohatera narodu polskiego i amerykańskiego.
W pobliżu dworku miał według legendy rosnąć jawor, pod
którym Tadeusz Kościuszko odpoczywał w czasie nadzorowania
budowy fortyfikacji w tym rejonie. Zabudowania dworku były
również miejscem jego noclegu przed wymarszem w kierunku
Racławic. To właśnie tu miał dokonywać przeglądu oddziałów
powstańczych.
Uczestnicy pikniku brali udział w sztafecie związanej z postacią naczelnika powstania, w którą wcielił się jeden z animatorów.
W czasie rywalizacji mogli zdobyć nagrody książkowe – prezent
od Wydawnictwa „Znak”. Składali z papieru XVIII-wieczne wachlarze i wycinali szable „kościuszkówki”. Wyścigowali się na
drewnianych konikach w slalomie kosynierów i rzucali kostką
na bitewnej planszy, a potem budowali z kartonu i plastikowych
butelek potężną twierdzę West Point. W obozie Indian uczyli się
wykonywać ozdoby z koralików i piórek. Poznawali także zasady
dawnych gier – serso, boule i krokieta oraz mierzyli repliki strojów
z przełomu XVIII i XIX wieku. Nie zabrakło atrakcji dla maluchów
– dmuchanych zamków i baniek mydlanych. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Piekielniku zaprosili wszystkich na lekcję śpiewania patriotycznego. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny
dla dzieci ze szkół i przedszkoli dzielnicy oraz wręczono nagrody
laureatom (o konkursie piszemy na stronie 16.). Niestety ostatni
punkt programu, czyli plenerowy koncert zespołu Bunga Band
został odwołany ze względu na załamanie pogody. Impreza „Na
tropie Kościuszki” została sfinasowana przez Radę Dzielnicy IV
Prądnik Biały.
JOANNA DOLNA
fot. MARIUSZ BEMBENEK, JOANNA DOLNA

DNI DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2017
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Szybka
Kolej
Aglomeracyjna

przyspiesza
Co dalej z SKA?

Obecnie na ukończeniu jest budowa łącznicy kolejowej
Zabłocie – Krzemionki, która umożliwi bezpośredni przejazd
pociągów z Dworca Głównego w stronę Skawiny i Zakopanego/
Oświęcimia, będzie więc możliwe wydłużenie linii z Miechowa
właśnie do Skawiny. Lada moment ruszy też przebudowa linii
średnicowej pomiędzy Dworcem Głównym a Dworcem Płaszów.

Kraków Płaszów, Kraków Główny i… Kraków Północ?

Istnieje duża szansa na to, że do 2020 roku powstanie nowa
stacja obsługująca pociągi dalekobieżne, o roboczej nazwie
Kraków Północ. Miałaby to być zupełnie nowa stacja, zlokalizowana na wysokości os. Piastów, tuż przed rozgałęzieniem
torów na trasę w kierunku Warszawy oraz trasę przez Nową Hutę
do Podłęża. Zatrzymywałyby się na niej pociągi dalekobieżne,
co oznaczałoby, że analogicznie do południa Krakowa, północ
i Nowa Huta dostałyby swój „Dworzec Płaszów” i cała lewobrzeżna część miasta nie musiałaby już jeździć na Kraków Główny.
Aby nowa stacja była w pełni funkcjonalna, miasto musi znaleźć
do tego czasu środki na wydłużenie o około 0,5 kilometra trasy
tramwajowej kończącej się na os. Piastów oraz wybudowanie
parkingów park&ride i nowej pętli autobusowej.

Najbliższe plany

Oprócz nowej stacji dalekobieżnej, w najbliższych latach
miałaby zostać oddana do użytku dla SKA nowa trasa, w efekcie część pociągów jechałaby całkowicie z pominięciem
Dworca Głównego, wykorzystując tzw. małą obwodnicę kolejową, którą wraz z mostem na Wiśle (wówczas drewnianym)
wybudowali jeszcze Niemcy w czasie okupacji. Mowa o trasie
zaczynającej się w rejonie Bronowic, gdzie aktualnie budowany jest nowy przystanek (nad ul. Armii Krajowej), przez Olszę
i Dąbie, aż do Płaszowa. Wstępnie planowane są następujące
stacje: Kraków Krowodrza (w rejonie przecięcia ulic Doktora
Twardego/Prądnickiej), Żabiniec (w rejonie skrzyżowania z linią
Możliwe lokalizacje przystanków
kolejowych na liniach: 95, 100, 947
1. os. Piastów
2. ul. Kocmyrzowska
3. Centrum Logistyczne
4. ul. Doktora Twardego / Prądnicka
5. al. 29 Listopada
6. Olsza
7. ul. Pilotów
8. ul. Mogilska
9. al. Pokoju
10. ul. Klimeckiego
11. al. Pokoju / CH Plaza
12. ul.. Nowohucka
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kolejową na Warszawę), Olsza Zachód (w miejscu obecnego
przejścia podziemnego przy ul. Brogi). Następne lokalizacje to:
Olsza Wschód – w miejscu przecięcia przez ul. Pilotów, Grzegórzki – w rejonie ul. Mogilskiej, Dąbie – w rejonie al. Pokoju
i Zabłocie Wschód – w rejonie wiaduktu nad ul. Klimeckiego.
Do tego planowane jest wybudowanie na odnodze do EC Łęg
stacji w rejonie Plazy/M1, która przynajmniej przez jakiś czas
służyłaby okazjonalnie do obsługi imprez w Tauron Arenie,
a z czasem mogłaby być wykorzystana przy linii do Placu
Centralnego, o czym dalej.

Nowa linia średnicowa i przystanki potrzebne „na wczoraj”

Aby rozbudowany system kolei miejskiej i podmiejskiej mógł
funkcjonować równolegle do pociągów dalekobieżnych i aby
dla wszystkich „starczyło miejsca”, na najbardziej obciążonym
śródmiejskim odcinku musi powstać nowa para torów, tak aby
kolej podmiejska była niezależna od dalekobieżnej. Rozbudowa odcinka Kraków Towarowy – Rudzice ma ruszyć jeszcze
w tym roku, w okolicach wakacji. Niestety, wiąże się to z dużymi
problemami. Ograniczona przepustowość remontowanego
odcinka spowoduje, że nie dla wszystkich pociągów wystarczy
miejsca. I o ile pociągi dalekobieżne rzecz jasna będą mieć
„pierwszeństwo”, o tyle funkcjonowanie SKA w obecnej postaci
jest poważnie zagrożone i może się wiązać z dość znaczącym
spadkiem częstotliwości kursowania. Dlatego ważne jest jak
najszybsze uruchomienie małej obwodnicy dla ruchu pasażerskiego i wybudowanie kilku tymczasowych przystanków,
co musi nastąpić jeszcze w tym roku, ze środków z bieżącego
budżetu miasta (który zwyczajowo jest nowelizowany w połowie
roku, a więc właśnie teraz). O ile za organizację kolei odpowiada województwo i to ono będzie musiało znaleźć dodatkowe
pieniądze na wydłużone trasy, o tyle infrastrukturą już musi się
zająć miasto Kraków.
Szacuje się, że za 3-5 mln zł uda się wybudować 3-4 stacje.
To wspomniane wcześniej Olsza Wschód, Grzegórzki i Dąbie
(nazwy robocze), czyli na przecięciach kolejno: ul. Pilotów,
Mogilskiej i al. Pokoju, a jeśli się uda to także stacja Zabłocie
Wschód w miejscu przecięcia ul. Klimeckiego.

41:0

W środę 14 czerwca Rada Miasta Krakowa jednogłośnie
podjęła rezolucję do prezydenta Krakowa w tej sprawie. Wcześniej marszałek województwa Jacek Krupa zobowiązał się znaleźć dodatkowe środki na wydłużone linie, teraz już wszystko
pozostaje w rękach prezydenta, prof. Jacka Majchrowskiego.
Wszystko zaczęło się od zainicjowanego przeze mnie i kolegę
dziennikarza Jakuba Łoginowa, projektu uchwały, który następnie został zgłoszony na sesję przez klub PO w radzie miasta,
a potem przeszedł stosunkiem głosów 41:0. Głosowali wszyscy
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obecni, za był cały klub PO, klub PiS, Klub Prezydencki, a także
panie radne niezależne. To pokazuje, że w ważnych sprawach
radni różnych opcji potrafią mówić jednym głosem, a radni
Klubu Prezydenckiego zagłosować nawet wbrew stanowisku
wiceprezydenta Trzmiela, który z niewiadomych mi powodów
przejawia spory wstręt do wszelkich form transportu zbiorowego.

Dalsze plany

W dalszych planach (na okres po 2020 roku) rozważane
jest uruchomienie linii wykorzystujących tzw. dużą obwodnicę
kolejową, czyli trasę przebiegającą przez teren dzielnicy Prądnik
Biały i przez Nową Hutę do Podłęża. Do tego czasu powstaną
rzetelne analizy w kwestii lokalizacji przystanków, wstępnie
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mówi się o trzech stacjach na tym odcinku: pod wiaduktem
w ciągu ul. Opolskiej i Conrada, w rejonie przecięcia z przyszłą
Trasą Wolbromską lub ul. Glogera oraz w rejonie ronda przy na
ul. Siewnej/Mackiewicza, albo w miejscu przecięcia planowanej linii tramwajowej na Górkę Narodową z wspomnianą linią
kolejową. Następnie już na trasie na Warszawę planowana jest
stacja Prądnik Czerwony, dalej modernizacja stacji Batowice,
a następnie wspomniany wcześniej dworzec Kraków Północ.
Inne plany dotyczą wspomnianej wcześniej odnogi do
EC Łęg i wykorzystania nieużywanych i zdekompletowanych
torów na terenie zakładów Philip Morris, które kończą się niemal przy placu Centralnym. Choć tory oczywiście wymagałaby
zdemontowania i wybudowania od nowa, to najważniejsze
jest, że obecnie istniejące stare torowisko pozwala zachować
rezerwę terenową pod odbudowę linii kolejowej. Następnie
wystarczyłby mały odcinek tunelowy i końcowa stacja mogłaby
powstać pod Placem Centralnym, stanowiąc namiastkę metra
dla Nowej Huty.
Oprócz tego do wykorzystania pozostają jeszcze tory na
wschód od Kombinatu, w rejonie Przylasku Rusieckiego.
W niedalekiej przyszłości rozpatrywane jest uruchomienie linii
okrężnej, która prowadziłaby dookoła Krakowa właśnie z wykorzystaniem małej i dużej obwodnicy kolejowej.
DARIUSZ PARTYKA
przewodniczący Komisji infrastruktury i Transportu
fot. DARIUSZ PARTYKA
Cały tekst ukaże się w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Kraków”
w numerze lipiec 2017. Miesięcznik będzie dostępny w kioskach i w wersji
elektronicznej pod adresem: http://www.miesiecznikkrakow.pl

W ogrodzie
przy ul. Siemaszki
W Ogrodzie Osiedlowym przy ul. Siemaszki, 27 maja, z okazji
Europejskiego Dnia Sąsiada zorganizowano piknik dla dzieci
i rodziców. Jego pomysłodawcami był Program Aktywności
Lokalnej „Sami dla siebie”, który działa w ramach MOPS przy
ul. Siemaszki 31 oraz Mamaton czyli Klub Mam z Prądnika
Białego. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji. Przede
wszystkim gry planszowe, zabawy ruchowe i zajęcia plastyczne
– malowanie farbami na folii rozciągniętej między drzewami oraz
wykonywanie w technice decoupage medalionów – serduszek
na Dzień Mamy. Był też poczęstunek – hummus, domowe ciasta, owoce i lemoniada oraz akcja wspólnego sadzenia roślin
ogrodowych. – Na grządkach pojawiły się poziomki, bakłażany, cukinie, pietruszka. Mamy nadzieję, że jesienią zbierzemy
plony – mówiła Olga Płuciennik z Mamatonu. – Jesteśmy tu
z Klubem Mam pierwszy raz, ale mamy plan, żeby przychodzić
częściej – dodała. Współpracująca z PAL „Sami dla siebie”
Daria Gosek-Popiołek, jedna z inicjatorek Ogrodu Osiedlowego
tłumaczyła zasady jego działania: – Każdy, kto potrzebuje warzywo do obiadu, może tu przyjść i się częstować. Oczywiście
należy zrywać tak, żeby jeszcze zostało dla kogoś innego. Ale
nie trzeba nikomu się tłumaczyć i można dowolnie korzystać
z ogrodu. Dziś obsadziliśmy wszystkie skrzynki, mamy nadzieję,
że rośliny się przyjmą. Zachęcamy mieszkańców dzielnicy do
tego, żeby tu spędzali czas i sadzili wszystko, co będą chcieli.
Bo cały ten teren jest dla nas, dla sąsiadów.
Ogród Osiedlowy otwarto dla mieszkańców dzielnicy jesienią ubiegłego roku. Został urządzony na zaniedbanym,
zaśmieconym terenie między blokami przy ul. Siemaszki 25a
i 27a, przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz PAL „Sami dla siebie”.

Powstał dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy
IV, w ramach projektów zgłoszonych w 2015 roku. W ogrodzie
ustawiono ławki, skrzynki na rośliny i budki z książkami, które
można pożyczyć lub się nimi wymienić. Całość inwestycji
kosztowała 100 tys. zł.
Ogród jest otwierany codziennie o godz. 9, a zamykany
o zmierzchu. Można tu przyjść, posiedzieć z dziećmi, poczytać,
urządzić najmłodszym urodzinową imprezę. Nie wolno jedynie
robić grilla, gdyż jest to teren sąsiadujący z blokami. Psy są
mile widziane, ale powinny być na smyczy, a właściciele muszą
pamiętać o tym, by po nich posprzątać. Organizatorzy pikniku
obiecują, że podobne spotkania integrujące mieszkańców będą
się odbywały przez całe wakacje, w ostatnią sobotę miesiąca.
Szczegółowych informacji należy szukać na plakatach wywieszanych w okolicy ogrodu oraz na Facebooku Programu
Aktywności Lokalnej oraz Mamatonu Klubu Mam.
JD
fot. JOANNA DOLNA
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Jerzyki w Witkowicach
W Szkole Podstawowej nr 68, 25 kwietnia odbył się doroczny Zlot Jerzyków – święto szkoły, podczas którego wspominano Jerzego Bińczyckiego,
jej patrona i absolwenta.

Na uroczystość zaproszono wielu znamienitych gości. Był wśród
nich m.in. poseł Jerzy Meysztowicz, Wiceprezydent Krakowa Andrzej
Kulig, Jerzy Fedorowicz – radny sejmiku województwa oraz Bogusław
Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Były też radne
miejskie – dr Teodozja Maliszewska, Małgorzata Jantos i Grażyna Fijałkowska, radni dzielnicy – Tomasz Regulski i Mieczysław Dzierżak oraz
dr Jerzy Stochel – Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH,
Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Witkowic, a także Renata
Lisowska – Dyrektor Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Rodzinę
patrona reprezentowała Elżbieta Bińczycka – wdowa po Jerzym Bińczyckim. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół,
przedsiębiorstw, absolwentów witkowickiej podstawówki, a także Rady
Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Maria Lachowicz-Stankiewicz,
która powitała gości. Następnie dr Teodozja Maliszewska wspominała zmarłegoniedawno profesora Jerzego Vetulaniego, który miał być gościem zlotu.
Pamięć naukowca uczczono minutą ciszy. Delegacja grona pedagogicznego, rady rodziców oraz społeczności uczniowskiej udała się na Cmentarz
Rakowicki, gdzie złożono kwiaty na grobach Jerzego Bińczyckiego i prof.
Jerzego Vetulaniego.
Podczas części artystycznej zlotu młodzi adepci teatru wystawili na
scenie klasykę literatury światowej – „Małego Księcia”. W rolę tytułową
wcielił się uczeń kl. IV a – Anatol Menlyk, który przypomniał ponadczasowe
przesłanie Małego Księcia: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze
jest niewidoczne dla oczu”. Kreacje stworzone przez młodych artystów
zachwyciły publiczność. Brawom nie było końca. Występ został przygotowany pod kierunkiem mgr Darii Świtalskiej, mgr Sylwii Wyki, mgr Sylwii
Pasionek i mgr Jadwigi Olearczyk. O oprawę muzyczną spektaklu zadbali
uczniowie ZSP nr 2 pod opieką mgr. Michała Kossakowskiego. Publiczność
mogła obejrzeć również pokazy taneczne dzieci ze Studia Ruchu SK-ART.
Nad organizacją XIV edycji Zlotu Jerzyków czuwała – podobnie jak w latach
ubiegłych – mgr Halina Maliszewska. Koordynatorami wszystkich wydarzeń
były mgr Kornelia Uczeń i mgr Kinga Gilewska.
W trakcie uroczystości wręczono również dyplomy i nagrody dla
zwycięzców konkursu „Sceny filmowe z udziałem Jerzego Bińczyckiego”.
Honorowym Gospodarzem tegorocznego Zlotu Jerzyków był Jerzy
Meysztowicz. Poprosił on wszystkich solenizantów o podzielenie się
z publicznością wspomnieniami z lat szkolnych. Panowie o imionach Jerzy
lub Wojciech wspominali m.in. drobiazgi, które kolekcjonowali w latach
młodości. Po części oficjalnej wszyscy goście pozowali – już tradycyjnie
– do pamiątkowego zdjęcia, a następnie – w kuluarach – wspominali postać
Jerzego Bińczyckiego i wpisywali się do szkolnej księgi pamiątkowej. Choć
XIV edycja Zlotu Jerzyków przeszła do historii, to nie ulega wątpliwości, że
stanowi ona ważną „cegiełkę” w budowaniu tradycji Szkoły Podstawowej
nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego w Krakowie.
TOMASZ JELONEK, Szkoła Podstawowa nr 68
fot. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 68

Turystyka i komputery
Samorządowe Przedszkole nr 130 w Krakowie dba o wszechstronny
rozwój swoich podopiecznych. Nauczyciele starają się nie tylko wyjść
naprzeciw oczekiwaniom wynikającym z dzisiejszego świata, ale dbają
również o harmonijny rozwój w zgodzie z naturą, promując aktywny sposób
spędzania wolnego czasu na górskich szlakach.
Od października 2016 roku działa klub turysty „Szlakiem Pagaczewskiego”, założony i prowadzony przez Annę Cabałę. Spotkania odbywają
się raz w miesiącu, a uczestniczą w nich dzieci o zainteresowaniach
turystyczno-przyrodniczych. Inspiracją do założenia klubu był wybór na
patrona przedszkola Stanisława Pagaczewskiego, który nie tylko pisał
książki dla dzieci, ale był też zapalonym turystą i autorem przewodników
turystyczno-krajoznawczych. W bieżącym roku szkolnym dzieci poznają
małopolskie pasma górskie i parki narodowe. W planie jest również wycieczka w wybrane przez przedszkolaki miejsce, w której uczestniczyć będą
też rodzice. W efekcie najmłodsi rozwijają swoje zainteresowania, uczą się
współpracować ze sobą, szukać różnych materiałów z interesującej ich
dziedziny, uwrażliwiają się na piękno naszego regionu. Mają świadomość,
że przyrodę należy chronić. Podsumowaniem i zakończeniem działań jest
przygotowanie we współpracy z rodzicami, przewodnika turystycznego
„Szlakiem Pagaczewskiego”.
Drugim ciekawym przedsięwzięciem jest prowadzone przez Jolantę
Bogucką kółko komputerowe „Klik”. W dzisiejszych czasach telewizja,
komputer, Internet czy smartfon są powszechnie używane i korzystają z nich
także dzieci. Urządzenia te stwarzają wiele możliwości, ale niosą ze sobą

także różne niebezpieczeństwa. Przedszkole nr 130 zorganizowało własną
pracownią komputerową. Zajęcia w ramach komputerowego kółka „Klik”
mają na celu zaznajomienie dzieci ze sprzętem komputerowym, pokazanie
możliwości wykorzystywania komputera zarówno do zabawy jak i nauki,
a także uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
Jak dotąd przedszkolaki poznały podstawowy sprzęt komputerowy, uczyły
się posługiwania myszką i klawiaturą, wykonały kartki świąteczne oraz
poznawały zalety i wady korzystania z sieci.
MAŁGORZATA MACUGA, Przedszkole nr 130
fot. PRZEDSZKOLE nr 130
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Seminarium integracyjne

Obchody Roku Kościuszki

W Samorządowym Przedszkolu nr 83, 15 marca 2017 r. odbyło się Seminarium
Integracyjne z udziałem prawie 30 wolontariuszy z różnych krajów Unii Europejskiej.
Zorganizowaliśmy je, bo minęło 10 lat, od kiedy gościmy wolontariuszy w naszym
przedszkolu i 15 lat od powstania Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży
STRIM zajmującego się stroną administracyjną związaną z pozyskiwaniem wolontariuszy z Europy. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło także ten rok szkolny
Rokiem Wolontariatu. Co roku, od października do czerwca, STRIM zaprasza około
dwudziestu młodych ludzi z UE i krajów partnerskich, którzy pracują w ramach długoterminowych projektów w przedszkolach, klubach młodzieżowych i organizacjach
pozarządowych w Krakowie. Celem projektów jest umożliwienie wolontariuszom
rozwoju kompetencji i umiejętności, poprzez pracę w polskich instytucjach
edukacyjnych. Mają dwa główne zadania: aktywny udział w codziennym życiu
organizacji i promocję własnej kultury i kraju. Seminarium miało na celu wymianę
doświadczeń między placówkami goszczącymi wolontariuszy, podkreślenie roli ich
pracy dla rozwoju dzieci i przedszkola oraz integrację międzykulturową. Na spotkanie
przybyło ponad 30 osób. Byli to wolontariusze z innych placówek oświatowych
wraz ze swoimi koordynatorami. Przybyli także przedstawiciele STRIM, Kuratorium
Oświaty w Krakowie oraz Wydziału Edukacji UMK.
Rodzice włączyli się organizację tego przedsięwzięcia, wykonując zaproszenia
oraz prowadząc warsztaty. Nasi wolontariusze bardzo wczuli się w rolę gospodarzy.
Przed przedszkolem zawieszony został ogromny plakat witający gości, a przy
schodach powiewały flagi: francuska, niemiecka, hiszpańska, bośniacka i polska.

W Szkole Podstawowej nr 113, 18 maja odbyła się impreza pod hasłem
„Tadeusz Kościuszko – symbol walczącej Polski i obrońca Ameryki. Przymierze polsko-amerykańskie”. Było to siódme wydarzenie z cyklu „Międzynarodowe Dni Przyjaźni Odnawiamy Przymierza”. Zorganizowano je pod
patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa i Małopolskiego Kuratora
Oświaty. Rok 2017 został ustanowiony przez sejm Rokiem Kościuszki. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy obchodzić ten rok oraz 200. rocznicę śmierci
bohatera Polski i obrońcy Stanów Zjednoczonych Ameryki. W spotkaniu
wzięło udział 10 szkół i trzy przedszkola z Małopolski. Na zajęciach wszyscy
uczniowie mieli okazję poszerzyć wiadomości na temat tego wielkiego Polaka.
Klasy 0-III oglądały prezentację multimedialną, natomiast klasy IV-VI – film
przedstawiający drogę życia bohatera oraz legendę kościuszkowską. Uczniowie poznawali źródła historyczne oraz rozwiązywali krzyżówki i inne zadania
związane z biografią Tadeusza Kościuszki. Na ścianie korytarza szkolnego
nauczyciele oraz uczniowie namalowali fragment „Panoramy Racławickiej”
– wizerunek Kościuszki na koniu.

Laudine z Francji, Stephanie z Niemiec, Milenko z Bośni i Hercegowiny oraz
Jorge z Hiszpanii razem z przedszkolakami przebranymi po krakowsku witali przybyłych gości. Jako gospodarze przygotowali prezentacje codziennej pracy z dziećmi.
Były więc piosenki i tańce, utrwalanie w różnej formie słówek w obcych językach,
nie zabrakło zagadek i kalamburów. Przybyli wolontariusze również włączali się
w zabawę z przedszkolakami. Było kolorowo i wesoło. Dzieciaki żywo reagowały na
pomysły naszych gości. Wszyscy bardzo zintegrowali się z przedszkolakami, a one
były bardzo radosne i zadowolone z obecności młodych gości i wspólnej zabawy.
Na koniec dzieci otrzymały papierowe medale wykonane przez wolontariuszy.
Po zajęciach edukacyjnych przyszła pora na chwilę relaksu i poczęstunek. Nasi
wolontariusze również tutaj stanęli na wysokości zadania i przygotowali swoje tradycyjne potrawy. Zadaniem gości było odgadnięcie, z jakiego kraju pochodzi potrawa.
Goście mogli także oglądać w holu przedszkola wystawę plansz, obrazów, gier, które
wykonali wolontariusze na przestrzeni 10 lat. W drugiej części seminarium odbyły
się warsztaty origami zorganizowane przez rodzica z naszego przedszkola. Młodzi
wolontariusze uczyli się także podstawowych kroków krakowiaka pod kierunkiem
instruktora. Seminarium zakończyło podsumowanie służące wymianie doświadczeń
między wolontariuszami. Wszyscy zaproszeni wypełnili także ankiety.
Przez cały czas panowała wspaniała atmosfera przyjaźni, wzajemnej empatii
i szacunku. Nie było barier językowych czy kulturowych. Takie właśnie spotkania
służą zacieśnianiu wzajemnych relacji międzyludzkich, wymianie doświadczeń
oraz działaniu na rzecz pokoju, poszanowania innych kultur i narodów.
JADWIGA GOŁDA, MAGDALENA TATARUCH, EDYTA SEKUNDA
Przedszkole nr 83 fot. PRZEDSZKOLE nr 83

Równocześnie odbywał się konkurs wiedzy historycznej obejmujący
życie Tadeusza Kościuszki, z elementami wiedzy o Stanach Zjednoczonych
Ameryki, konkursy recytatorskie bajek Ignacego Krasickiego oraz poezji
patriotycznej i wolnościowej doby oświecenia i romantyzmu, a także konkurs
literacki (kartka z pamiętnika Tadeusza Kościuszki lub Kazimierza Pułaskiego).
Były też konkursy plastyczne: ilustracji do bajek Krasickiego oraz ilustracji
do wydarzeń historycznych związanych z ruchami wolnościowymi w Polsce
i Ameryce w XVIII wieku. Uczestniczyliśmy również w inscenizacji przysięgi
Tadeusza Kościuszki. W postać naszego bohatera oraz mieszczan, szlachty
i żołnierzy kościuszkowskich wcielili się uczniowie z koła teatralnego. Chwilę
tę uświetniły również dzieci z klas młodszych, które w strojach krakowskich
zatańczyły do pieśni „Krakowiak Kościuszki”. Na zakończenie imprezy
wszyscy wzmocniliśmy się polsko-amerykańskim obiadem: polską zupą
ziemniaczaną i amerykańskimi hamburgerami, a na deser delektowaliśmy
się polskim smacznym jabłkiem w syropie amerykańskim.
W tym dniu w naszej szkole było wesoło i kolorowo. Większość uczniów
i nauczycieli wystąpiła w strojach charakterystycznych dla epoki oświecenia.
Po szkolnych korytarzach przewijała się szlachta, mieszczanie, krakowiacy,
a nawet sam Tadeusz Kościuszko. I chociaż w szkole było wielu żołnierzy
kościuszkowskich i kosynierów, obyło się bez bitwy i całe przedsięwzięcie
zakończyło się pokojowo.
ANNA KŁOSOWSKA, Szkoła Podstawowa nr 113
fot. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 113
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Dzień dla życia

1/2017 wiosna-lato

W niedzielę 11 czerwca w ogrodzie Dworku Białoprądnickiego
odbyła się akcja propagująca honorowe krwiodawstwo zatytułowana „Dzień dla życia”. Jej uczestnicy oddawali krew, rejestrowali się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz
podpisywali oświadczenie woli o zgodzie na pobranie po śmierci
narządów do przeszczepu. W czasie imprezy udało się zebrać
9 litrów krwi, a do bazy dawców szpiku dołączyło kilkadziesiąt
osób. Honorowi dawcy krwi, dzięki sponsorom, mogli otrzymać
atrakcyjne vouchery do restauracji i obiektów sportowych.
Prowadzona była również zbiórka pieniędzy na rzecz Oli,
chorej na białaczkę podopiecznej Fundacji 3-4 Start. Był także
malarski happening i warsztaty prowadzone przez Mikołaja
Rejsa – artystę związanego ze street artem, nauka origami oraz
pokazy ogromnych baniek mydlanych. Praca Mikołaja Rejsa,
która powstała podczas imprezy, zostanie zlicytowana na cele
charytatywne. Dla wszystkich zagrał zespół Yoy.
MB
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Posprzątali Białuchę
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Rada Dzielnica IV Prądnik Biały i Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne,
we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania
zorganizowali 18 marca i 8 kwietnia akcje sprzątania Użytku
Ekologicznego Doliny Prądnika.
Wzięli w niej udział aktywiści, mieszkańcy i przedstawiciele
rady dzielnicy. Mimo fatalnej pogody, z brzegów i koryta rzeki
udało się zebrać łącznie prawie 300 worków odpadów m.in.
butelek PET, starych opon i elektrośmieci.
JD
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Powitanie lata
w Bronowicach Wielkich
Stowarzyszenie Miłośników Bronowic Wielkich, Rada Dzielnicy IV oraz Klub Sportowy Bronowicki zorganizowali 18 czerwca
festyn rodzinny „Powitanie lata” na Placu Omłotowym przy ul. Ojcowskiej. Impreza od wielu lat jest stałym punktem w kalendarzu
letnich wydarzeń adresowanych do mieszkańców dzielnicy.
Jej uczestnicy obejrzeli m.in. pokaz judo w wykonaniu Artura
Kłysa i dzieci trenujących w Uczniowskim Klubie Sportowym Judo
Kraków oraz prezentację szkoły tańca Egurrola Dance Studio.
Były także widowiskowe występy taneczno-akrobatyczne i pokazy
sztuk walki przygotowane przez Centrum Sportu i Szkołę Sztuk
Walki Irbis. Dzieci miały możliwość poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni i w basenie z kolorowymi piłeczkami, wspólnie z rodzicami
wziąć udział w loterii fantowej na rzecz Stowarzyszenia Miłośników
Bronowic Wielkich, w której główną nagrodą był rower górski,
spróbować potraw z grilla i wspaniałych lodów. Swoje pojazdy
i wyposażenie zaprezentowały służby – policja, straż pożarna oraz
inspekcja transportu drogowego. W programie znalazł się również
pokaz tresury gołębi. Podczas imprezy promowano też trwające
głosowanie w Budżecie Obywatelskim, zwracając szczególną
uwagę na dwa projekty dzielnicowe – rewitalizację placu zabaw
przy ul. Nawojowskiej oraz bezpłatne szkolenie piłkarskie dla dzieci i młodzieży. Zakończeniem festynu był spektakl teatru ognia.
JD
fot. JOANNA DOLNA

1/2017 wiosna-lato

GAZETA LOKALNA

15

Koncert i festyn
w Toniach

PUCHATEK MA
NOWĄ CHATKĘ

W niedzielę, 21 maja, w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Toniach, z Wielkanocnym
Koncertem Organowym wystąpił prof. Marcin Szelest z Akademii Muzycznej w Krakowie. Organizatorem wydarzenia było
Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.

Jeśli ktoś szuka przytulnego miejsca dla dzieci i młodzieży by wypełnić
pozaszkolny czas, gdzie nauka, zabawa, rozwój pasji i przyjaźnie idą w parze,
to z pewnością znajdzie je w świeżo oddanej do użytku siedzibie Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Chatka Puchatka, przy ul. Elsnera 3 w Krakowie.

Po koncercie odbywał się festyn rodzinny przygotowany
przez ks. proboszcza mgr. Jana Urbańskiego, przy współpracy organizacji działających na terenie Toń: Katolickiego
Stowarzyszenia Kultury i Sportu, Centrum Aktywności Seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej i Klubu Kultury „Łokietek”. W festynie uczestniczyło około 300 osób, dla których
przygotowano wspaniały poczęstunek m.in. bigos, kiełbaski
z grilla oraz przeróżne ciasta upieczone przez mieszkanki Toń.
Panie z klubu „Łokietek” oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Toń
i Zielonek zorganizowali bardzo ciekawe konkursy, pokazy
i zabawy, w których uczestniczyły dzieci i ich rodzice. Imprezę
uatrakcyjnił występ zespołu Colorexu, sponsorowanego przez
pana Jacka Figla.
KRYSTYNA KARABUŁA, radna Dzielnicy IV
fot. JERZY DULCZEWSKI
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Świetlica działa na Azorach nieprzerwanie od 1985 roku, wspomagając
pracę opiekuńczo-wychowawczą rodzin, kreując przyjemne miejsce dla
małych i większych mieszkańców Dzielnicy IV. Po 32 latach działalności,
4 i 7 kwietnia placówka świętowała wraz z dziećmi, rodzicami i partnerami
lokalnymi wielkie otwarcie. Dzieciaki z wychowawcami zadbały o przekąski
i smakołyki, rodzice mogli spróbować swoich sił w manualnych warsztatach
wielkanocnych. Wszystkim gościom zaprezentowano film przedstawiający
etapy powstawania nowej siedziby. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mogło
dostosować i wyremontować nowy lokal dzięki pomocy strategicznych partnerów: State Street Foundation oraz Stowarzyszeniu Piękne Anioły. – Remont
wymagał ogromnego zaangażowania, absorbował wiele czasu w czynie
i geście społecznym. Efekt jednak jest namacalnym dowodem na potęgę
synergetyczną działań społecznych. W końcu dzieciaki mają godne warunki
do pozaszkolnych działań i przytulny kąt – mówi Ewa Stec, dyrektor placówek
wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. – Świetlica TPD Chatka
Puchatka funkcjonuje codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach
14:30-18:30. Wychowawcy pomagają dzieciakom w nauce, rozwijają ich
zainteresowania, wspierają rozwój w grupie rówieśniczej, dbają o zdrowe
żywienie, organizują zimowiska i obozy wakacyjne – dodaje.
Na terenie Krakowa działa obecnie 12 świetlic środowiskowych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, zapewniających opiekę blisko
700 dzieciom i młodzieży. Zadanie jest zlecone i finansowane przez Gminę
Miejską Kraków.
Więcej informacji:
Ewa Stec
tpdkrk@gmail.com
www.tpd.pl
MATERIAŁ ŚWIETLICY TPD „CHATKA PUCHATKA” fot. CHATKA PUCHATKA
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KONKURS PLASTYCZNY

NAJPIĘKNIEJSZY
ZAKĄTEK
MOJEJ DZIELNICY

W maju Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały ogłosiły konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejszy zakątek mojej dzielnicy”,
który przeznaczony był dla dzieci z dzielnicowych placówek
edukacyjnych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem,
łącznie zgłoszono 47 prac plastycznych, z czego jury konkursowe nagrodziło 15 najciekawszych prac w trzech kategoriach.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom odbyło się
4 czerwca w Dworku Białoprądnickim, podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego z okazji Dni Dzielnicy IV Prądnik Biały.

[2]

W kategorii przedszkola, odziały przedszkolne, dzieci w wieku 5-6 lat nagrody otrzymali:
I miejsce – Karina Kot, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 [1],
II miejsce – Monika Lastewicz, Przedszkole nr 29,
III miejsce – Julia Kulesza, Przedszkole nr 29,
wyróżnienie – Magdalena Miodek, Szkoła Podstawowa nr 113.
W kategorii szkoły podstawowe, klasy I-III, wiek 7-9 lat, przyznano następujące nagrody:
I miejsce (ex aequo) – Maja Gajewska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 [2], Wiktoria Marcela, Szkoła Podstawowa nr 119 [3];
II miejsce (ex aequo) – Aleksandra Kraj, Szkoła Podstawowa
nr 113, Klaudia Fabiańska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2;
III miejsce (ex aequo) – Weronika Zgoda, Szkoła Podstawowa
nr 21, Borys Pawłowski, Szkoły Podstawowej nr 113.

[3]

W kategorii – szkoły podstawowe, klasy IV-VI, wiek 10-13 lat
nagrodzono:
I miejsce (ex aequo) – Marta Wolsza, Szkoła Podstawowa
nr 107 [4], Anna Praschil, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 [5],
II miejsce – Justyna Dylkowska, Szkoła Podstawowa nr 107,
III miejsce Piotr Marszałek, Szkoła Podstawowa nr 107,
wyróżnienie Krzysztof Feret, Szkoła Podstawowa nr 107.
Wszystkim biorącym udział w konkursie oraz ich opiekunom
pragnę w imieniu własnym, zarządu oraz wszystkich radnych
serdeczne podziękować za uczestnictwo, wniesioną pracę oraz
zaangażowanie.
MAŁGORZATA PALIMĄKA
przewodnicząca Komisji Edukacji
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