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DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Przewodniczący
Jakub Kosek
czwartki: 12, 19 i 26 stycznia;
2 i 23 lutego; 1, 8, 15, 22 i 29 marca;
w godz. 17.00-18.00
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
wtorki: 17 i 31 stycznia;
14 i 28 lutego; 13 i 27 marca;
w godz. 15.30-16.30
Członkowie zarządu
poniedziałki, w godz. 17.00-18.00
Mariusz Bembenek
(praworządność i bezpieczeństwo,
informacja i promocja, „Gazeta
Lokalna”)
9 i 30 stycznia, 13 lutego,
5 i 26 marca
Stefan Figiel
(infrastruktura, ochrona środowiska
i zagospodarowanie przestrzenne)
16 stycznia, 20 lutego, 12 marca
Joanna Sadowy
(edukacja i kultura, sport, sprawy
społeczne)
2 i 23 stycznia, 6 i 27 lutego,
19 marca

DYŻURY RADNYCH
DZIELNICY IV PRĄDNIK
BIAŁY
Hermina Bulka
piątki, w godz. 14.00-16.00
DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ
W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY

BIURO RADY
przyjmuje strony w dni powszednie:
- poniedziałki, wtorki, czwartki,
piątki, w godz. 14.00-16.00
- środy, w godz. 14.00-17.00
- w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

RADA i ZARZĄD
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
ul. Białoprądnicka 3
31-221 Kraków
(Zajazd Kościuszkowski)
tel. 12 638 57 52
tel./fax 12 638 10 12
e-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl
www.dzielnica4.krakow.pl
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Z PRAC RADY DZIELNICY
XIII sesja
Podczas XIII sesji Rady Dzielnicy IV
Pr¹dnik Bia³y, która odby³a siê 25 paŸdziernika, radni podjêli 13 uchwa³.
• Uchwa³¹ nr 148/XIII/2011 w sprawie rozdzia³u œrodków na zadanie powierzone w 2012 r. z zakresu prac remontowych ¿³obków, dodatkowe œrodki finansowe – 2 500 z³ przeznaczono
na kontynuacjê remontu tarasu i izolacji
pionowej fundamentów w ¯³obku nr 21.
• Uchwa³¹ nr 149/XIII/2011 w sprawie rozdzia³u œrodków na zadania powierzone w 2012 r. z zakresu budowy,
modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, dodatkowe œrodki
w wysokoœci 44 000 z³ przeznaczono na:
- modernizacjê boiska w Szkole Podstawowej nr 67, przy ul. Kaczorówka 4
– 14 000 z³,
- modernizacjê boiska w Szkole Podstawowej nr 119, przy ul. Czerwieñskiego 1 – 30 000 z³.
• Uchwa³¹ nr 150/XIII/2011 w sprawie propozycji zmian dotychczasowych
granic Dzielnic Miasta Krakowa radni
zawnioskowali o pozostawienie dotychczasowych granic Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y bez zmian.
• Uchwa³¹ nr 151/XIII/2011 zaopiniowano negatywnie dzier¿awê dzia³ek
nr 51/13 i 51/16 obrêb 42 Krowodrza, po³o¿onych przy ul. Herwina Pi¹tka, pozostaj¹cych w ogrodzeniu posesji nr 25 i zagospodarowanych jako zieleñ przydomowa (dzia³ka 51/16 i znaczna czêœæ dzia³ki
nr 51/13) oraz wjazd do posesji (czeœæ
dzia³ki nr 51/13). Opiniê negatywn¹ uzasadniono prawomocnym wyrokiem S¹du
Rejonowego z 7 maja 2011 r.
• Uchwa³¹ nr 152/XIII/2011 uchylono uchwa³ê nr 124/X/2011 z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powo³ania Komisji ds. Wydarzeñ Kulturalnych Rady
Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y.
• Uchwa³¹ nr 153/XIII/2011 radni powo³ali nastêpnie Komisjê ds. Wydarzeñ
Kulturalnych Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik
Bia³y. Przedmiotem jej dzia³ania bêdzie
wspó³organizacja wydarzeñ kulturalnych
realizowanych ze œrodków Dzielnicy IV,
ze szczególnym uwzglêdnieniem Œwiêta
Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y oraz pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych (finansowych i rzeczowych) na potrzeby realiza-

Lista rankingowa zadań w zakresie
prac remontowych dróg,
chodników i oświetlenia w 2011 r.
• remont chodnika przy ul. Opolskiej na
wysokości ul. Prądnickiej, od sygnalizacji świetlnej do mostku nad Sudołem,
• ul. Gnieźnieńska – remont nakładki asfaltowej i chodników, I etap od ul. Jaremy do bloku nr 33,
• ul. Siewna – II etap remontu chodnika,
• ul. Bociana – remont chodnika przy
ogródku jordanowskim,
• ul. Chełmońskiego – remont chodnika
do parkingu przy ul. Weissa 20 oraz częściowa wymiana nakładki asfaltowej,
• ul. Wybickiego – remont chodnika od
strony osiedla, od nr 30 do nr 42,
• ul. Stawowa – remont nakładki asfaltowej od nr 221,
• ul. Makowskiego – remont chodnika na
odcinku od ul. Stachiewicza do ul. Mehoffera,
• ul. Łokietka – remont chodnika na odcinku od ul. Batalionu „Skała” AK do
ul. Wybickiego,
• ul. Stachiewicza boczna – remont nawierzchni i chodnika,
• ul. Rusznikarska – remont nawierzchni
ulicy i zatoki postojowej,
• ul. Nad Sudołem – remont wyjazdu
z ulicy,
• ul. Porzeczkowa – wymiana nakładki
asfaltowej na długości 70 m, od bramy
szkoły do końca ulicy,
• ul. Radzikowskiego – wymiana wysięgników oświetleniowych na odcinku od
ul. Czerwieńskiego do ul. Wilczej,
• ul. Szarotki – wymiana klosza oświetleniowego na wysokości nr 7,
• ul. Śmiała – wymiana klosza oświetleniowego na wysokości nr 17,
• ul. Chełmońskiego – chodnik od ul. Jasnogórskiej do ul. Ojcowskiej – remont,
• ul. Siemaszki boczna – remont ulicy
i chodnika, wymiana nakładki asfaltowej
od nr 27,
• ul. Lekarska (między ul. Siemaszki
a Prądnicką) – remont,
• ul. Narutowicza – od ul. Bałtyckiej do Imbramowskiej – remont chodnika,
• ul. Imbramowska – odcinek równoległy
do Mackiewicza – remont chodnika,
• ul. Imbramowska – Narutowicza 22 do
ul. Imbramowskiej 1 – wymiana nakładki
asfaltowej i zatoki postojowej,
• ul. Matki Tajber – chodnik (bezpiecznik) – remont,
• ul. Gnieźnieńska od nr 23, ul. Jaremy –
bezpiecznik,
• ul. Stachiewicza – remont chodnika od
Stachiewicza bocznej do przystanku MPK
przy bloku nr 27,
• ul. Pachońskiego, przystanek Pachońskiego I – remont chodnika na wysokości przystanku.
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cji lokalnych wydarzeñ kulturalnych.
W piêcioosobowy sk³ad komisji powo³ano Grzegorza Chmurzyñskiego, Andrzeja Kolucha, Jakuba Koska, Ireneusza
Lisiaka i Tomasza Regulskiego.
• Uchwa³¹ nr 154/XIII/2011 na Przewodnicz¹cego Komisji ds. Wydarzeñ
Kulturalnych Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y wybrano radnego Andrzeja
Kolucha.
Podział środków na remonty
placówek oświatowych w 2012 r.
• Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3,
wymiana płytek PCV w korytarzach i salach – 60 000 zł.
• Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12, likwidacja luksferów
na klatkach schodowych – 35 000 zł.
• Przedszkole nr 165, ul. Danka 1, remont węzła c.o. – 30 000 zł.
• Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c,
kontynuacja wymiany stolarki okiennej 50% – 50 000 zł.
• Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich
Zuchów 15a, wymiana grzejników spiralnych – 45 000 zł.
• Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5, wymiana windy kuchennej – 33 000 zł.
• Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 21, wymiana przeszkleń na
klatkach schodowych – 30 000 zł.
• Gimnazjum nr 14, ul. Czerwieńskiego
16, wymiana lub częściowa zabudowa
przeszkleń z luksferów (5 płaszczyzn)
na dwóch klatkach schodowych, ocieplenie ściany szczytowej – 40 000 zł.
• Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1, kontynuacja wymiany stolarki okiennej – 35 000 zł oraz remont
kapitalny dachu nad szkołą i salą gimnastyczną z rynnami i obróbkami blacharskimi – 60 000 zł.
• Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2, ul.
Porzeczkowa 3, przebudowa schodów
do ul. Dożynkowej – 14 000 zł.
• Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21,
kontynuacja wymiany stolarki okiennej,
8 szt. małych, 5 szt. dużych – 35 000 zł.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
53, ul. Stawowa 179, kontynuacja wymiany okien – 18 000 zł.
• Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Zdrowa 6, kontynuacja wymiany okien –
25 000 zł.
• Gimnazjum nr 13, ul. Mackiewicza 13,
przeszklenia na korytarzach – 40 000 zł.
• Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4, ocieplenie ścian szczytowych,
kontynuacja remontu elewacji – 48 000 zł.
• Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich
Zuchów 28, kontynuacja wymiany instalacji c.o. i grzejników spiralnych –
20 000 zł.
• Przedszkole nr 29, ul. Pigonia 2a, kontynuacja wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej – 20 000 zł.
Razem: 638 000 zł.
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• Uchwa³¹ nr 155/XIII/2011 zawnioskowano o likwidacjê (na proœbê mieszkañców dzielnicy) linii tramwajowej
nr 24 z równoczesnym przywróceniem
linii nr 12 na trasie Bronowice Ma³e –
Krowodrza Górka. Radni z³o¿yli te¿
wniosek o zorganizowanie spotkania
w powy¿szej sprawie z udzia³em przedstawicieli ZIKiT oraz Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y.
• Uchwa³¹ nr 156/XIII/2011 ustalono
ostateczn¹ listê rankingow¹ zadañ w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oœwietlenia w bie¿¹cym roku, stanowi¹c¹ korektê do uchwa³ nr 75/VI/2011
i 126/X/2011 (ramka na s. 2).
• Uchwa³¹ nr 157/XIII/2011 w sprawie rozdzia³u œrodków finansowych na
remonty samorz¹dowych placówek
oœwiatowych w 2012 r. zatwierdzono
podzia³ œrodków w kwocie 638 000 z³,
przyznanych do dyspozycji dzielnicy
w ramach zadañ powierzonych (szczegó³y – ramka obok).
• Uchwa³¹ nr 158/XIII/2011 wydano
pozytywn¹ opiniê dotycz¹c¹ zbycia dzia³ek nr 51/24 i 51/19 o ³¹cznej pow.
0,0484 ha, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Miejskiej Kraków, po³o¿onych w
obrêbie 42 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Herwina Pi¹tka, w celu
poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomoœci przyleg³ych, sk³adaj¹cych siê z dzia³ek nr 51/20 i 51/25,
o ³¹cznej pow. 0,1784 ha, stanowi¹cych
w³asnoœæ osoby prawnej.
• Uchwa³¹ nr 159/XIII/2011, równie¿ pozytywnie radni zaopiniowali
zbycie nieruchomoœci po³o¿onej przy
ul. Chabrowej, obrêb 33 jednostka
ewidencyjna Krowodrza, bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Kraków,
sk³adaj¹cej siê z dzia³ki ewidencyjnej
nr 810/2 o pow. ok. 0,0047 ha oraz projektowanej dzia³ki nr 801/1/A o pow.
ok. 0,0350 ha, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomoœci
przyleg³ej sk³adaj¹cej siê z dzia³ki
nr 797/2, stanowi¹cej w³asnoœæ osoby
fizycznej.
• Uchwa³¹ 160/XIII/2011 zawnioskowano o zmianê rejonowego gimnazjum dla ulicy abp. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego – z Gimnazjum nr 9
im. Stanis³awa Wyspiañskiego (ul. Kazimierza Odnowiciela 2, Dzielnica III
Pr¹dnik Czerwony) na Gimnazjum nr 13
im. Adama Chmielowskiego œw. Brata
Alberta (ul. Mackiewicza 15, Dzielnica IV Pr¹dnik Bia³y).
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XIV sesja
Podczas XIV sesji Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y, która odby³a siê
22 listopada, radni podjêli 14 uchwa³.
• Uchwa³¹ nr 161/XIV/201 skorygowano listê rankingow¹ zadañ powierzonych na 2012 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania zieleñców i skwerów wraz z ma³¹ architektur¹, ogródków jordanowskich
i osiedlowych placów zabaw, w ramach przyznanych œrodków w kwocie 455 tys. z³. (ramka poni¿ej)
• Uchwa³¹ nr 162/XIV/2011
w sprawie korekty uchwa³y nr 153/
XIII/2011 dotycz¹cej powo³ania Komisji ds. Wydarzeñ Kulturalnych
Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y
uchylono ust. 2 w § 2.
• Uchwa³¹ nr 163/XIV/2011
w sprawie korekty uchwa³y nr 157/
XIII/2011 dotycz¹cej rozdzia³u œrodków finansowych na remonty samorz¹dowych placówek oœwiatowych
w ramach zadañ powierzonych
Lista rankingowa zadań w zakresie
tworzenia, modernizacji i utrzymania
zieleńców i skwerów wraz z małą
architekturą, ogródków jordanowskich
i osiedlowych placów zabaw w 2012 r.
• bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV,
• bieżące utrzymanie terenów zielonych
(działka nr: 132/17, ul. Pachońskiego;
188/23 przy ul. Szopkarzy – tereny przejęte po SM Prądnik Biały Zachód; działka gminna przy ul. Dożynkowej 56;
ul. Mackiewicza 14 – teren przyległy do
budynków basenowych Klubu Sportowego Clepardia),
• wykonanie:
- modernizacja oraz kontynuacja modernizacji ogródków jordanowskich (ulice:
Banacha, Siewna/Bociana, Stachiewicza 35, Opolska/Jaremy);
- wykonanie projektu oświetlenia i realizacja (ulice: Pużaka, Dożynkowa/Siewna, Jaremy/Weissa, Nawojowska, Stachiewicza 17-21);
- rozebranie piaskownicy w ogródku jordanowskim przy ul. Pużaka;
- usunięcie drzew na terenie Przedszkola
nr 130, przy ul. Krowoderskich Zuchów 28,
• porządkowanie gminnych terenów zielonych wg wskazań Dzielnicy IV,
• uzupełnienie oraz wymiana urządzeń
zabawowych w ogródkach jordanowskich wg wskazań Dzielnicy IV,
• modernizacja boiska sportowego na
placu Omłotowym, wymiana bramek,
dostawienie stołów do szachów i warcabów.
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w 2012 r. zmieniono zakres rzeczowy
zadania w pkt. 14 za³¹cznika do ww.
uchwa³y nastêpuj¹co: Gimnazjum
nr 13, ul. Mackiewicza 13 – przeszklenia na korytarzach i w salach lekcyjnych, kwota 40 000 z³. W punkcie 8 przeniesiono œrodki w wysokoœci 40 000 z³ z zadania: Gimnazjum nr 14, ul. Czerwieñskiego 16 –
wymiana lub czêœciowa zabudowa
przeszkleñ z luksferów (5 p³aszczyzn)
na dwóch klatkach schodowych; ocieplenie œciany szczytowej, na zadanie:
Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej – kontynuacja wykonania izolacji pionowej od frontu, remont opaski oraz szacht od kuchni, remont
schodów.
• Uchwa³¹ nr 164/XIV/2011 radni przyjêli harmonogram sesji na
2012 r.

TERMINY SESJI
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały
w 2012 roku
17 stycznia
14 lutego
13 marca
17 kwietnia
8 maja
5 czerwca
3 lipca
28 sierpnia
18 września
16 października
13 listopada
11 grudnia
Sesje odbywają się
we wtorki, o godz. 17,
w Zajeździe Kościuszkowskim,
ul. Białoprądnicka 3

• Uchwa³¹ nr 165/XIV/2011
w sprawie zadañ priorytetowych
w 2012 r. œrodki z rezerwy celowej
w kwocie 28 200 z³ (uchwa³a nr 90/
VIII/2011) przeznaczono na nastêpuj¹ce zadania:
- wymiana stolarki okiennej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 2, ul. Siewna 23d, 6 000 z³.
- monta¿ ¿ó³tego œwiat³a pulsuj¹cego na energiê s³oneczn¹ przy przejœciu dla pieszych w okolicach restauracji KFC, ul. Krowoderskich Zuchów, 22 200 z³.
• Uchwa³¹ nr 166/XIV/2011 zaopiniowano pozytywnie ustalenie lokalizacji celu publicznego pn. „Budowa dwóch boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym,
uk³adem komunikacyjnym i oœwietleniem w ramach programu Moje
Boisko–Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 51, ZSO nr 53 przy
ul. Stawowej w Krakowie” –
dz. nr 775/1 obr. 34 Krowodrza.
• Uchwa³¹ nr 167/XIV/2011 wydano pozytywn¹ opiniê dla ustalenia lokalizacji celu publicznego „Budowa
boiska pi³karskiego i boiska wielofunkcyjnego z oœwietleniem, ogrodzeniem,
chodnikami, miejscami parkingowymi
oraz zapleczem sanitarno-szatniowym
na dzia³ce nr 658/1, 640/6 obr. 41 Krowodrza przy ul. Czerwieñskiego 16
w Krakowie”.
• Uchwa³¹ nr 168/XIV/2011 radni
zaopiniowali negatywnie ustalenie
warunków zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. „Budowa zespo³u budynków mieszkalno-us³ugowych
(do 8 budynków) wraz z gara¿em podziemnym, miejscami postojowymi,
drogami wewnêtrznymi na czêœci
dzia³ek nr 957, 958, 960, 961, 962,
963 obr. 33 Krowodrza wraz z wjazdami z dzia³ki nr 1497/2 obr. jw. przy
ul. Stelmachów w Krakowie”. Negatywn¹ opiniê uzasadniono brakiem
kanalizacji sanitarnej. Projektowany
zbiornik wybieralny nie jest dopuszczalny przy tak du¿ej zabudowie.
• Uchwa³¹ nr 169/XIV/2011 wydano opiniê pozytywn¹ dla ustalenia lokalizacji celu publicznego pn. „Budowa sieci cieplnej do Bronowic Wielkich w Krakowie – etap 1” – dzia³ki
nr 117/17, 117/10, 587, 116/2, 561, 26/
6, 33/1, 33/2, 30, 552, 26/8, 35/1 (obr.
44 Krowodrza), 801/1, 199/6, 799/1,
185/5, 185/4, 185/6, 799/2, 798/14,
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798/12, 180/2, 180/3, 180/6, 183/2,
183/4, 180/5, 182/3, 183/5, 795/8, 795/9,
152/2, 151/1, 153/12, 153/11, 153/10,
149, 148, 794/2, 146/2, 147, 145/2,
144/2, 143/2, 795/3, 795/5, 144/1, 142,
141, 140, 793/15, 793/14, 793/6, 793/20,
793/21, 789/8, 789/7, 789/5, 789/6,
632/12, 800/1, 793/19, 200/7, 184/2,
184/6, 798/11, 798/13, 793/18 (obr. 41
Krowodrza).
• Uchwa³¹ nr 170/XIV/2011 pozytywn¹ opiniê uzyska³a równie¿ planowana kontynuacja powy¿szej inwestycji, czyli lokalizacja celu publicznego pn. „Budowa sieci cieplnej do
Bronowic Wielkich w Krakowie –
etap 2” – dzia³ki nr: 124/2, 788/3,
125/2, 123/5, 123/6, 122/2, 116/3,
788/1, 116/4, 117, 788/2, 115/6,
115/12, 787/3, 787/5, 115/4, 115/7,
114/2, 114/6, 113/2, 113/6, 112/2,
112/6, 112/7, 111/4, 111/5, 110/1,
109/3, 786/1, 108/2, 108/1, 96/1, 95/1,
94/1, 93/1, 898/1, 86/6, 782/13, 869/3,
868/1, 867/3, 867/2, 866/1, 869/2,
873/2, 874/2, 870, 126/4, 125/6, 125/5,
123/3, 122/3, 116/5, 116/6, (obr. 41 Krowodrza), 1480/7, 1475/2, 1350, 1353/2,
1349, 1353/1, 1352/2, 1351/2, 1351/1,
1352/1, 1498, 1354/2, 1355/2, 1356/2,
1357/2, 1358/2, 1359, 1360, 1362/2,
1519, 1363/2, 1364/2, 1366/2, 1367/1,
1353/3, 1354/1, 1355/1, 1356/1,
1357/1, 1358/1, 1361/1, 1362/1,
1363/1, 1364/1, 1365/1, 1475/6,
1501/1, 1501/2, 1475/10, 1365/2,
1366/1, 1367/3, 1367/4, 1368/3,
1368/4, 1369/3, 1369/4, 1319/1,
1319/2, 1318/1, 1318/2, 1317/1,
1317/2, 1368/1, 1369/1, 1370/1,
1370/3, 1373/4, 1371/4, 1371/1,
1373/1, 1373/3, 1374/1, 1374/2,
1374/3, 1375/1, 1375/2, 1376/1,
1376/2, 1377/1, 1377/2, 1378/1,
1378/2, 1380/1, 1380/2, 1381/1,
1381/2, 1382/1, 1382/2, 1383/1,
1383/2, 1384/3, 1384/4, 1385/3,
1385/4, 1386/1, 1386/2, 1387/1,
1387/2, 1388/1, 1388/2, 1444/8,
1444/9, 1437/3, 1437/4, 1437/2,
1444/5, 1444/6, 1443/18, 1389/2,
1390/3, 1392/2, 1393/2, 1393/3,
1396/2, 1396/4, 1397/2, 1397/3,
1398/2, 1398/3, 1399/2, 1399/3,
1400/2, 1400/3, 1401/2, 1401/3,
1402/2, 1402/3, 1403/2, 1403/3,
1405/2, 1405/3, 1412/1, 1412/2,
1361/2, 1370/4, 1475/9 (obr. 33
Krowodrza), 1046/15, 1046/25,
1046/22, 1046/23, 1046/24, 1068,
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1020/3, 833 (obr. 34 Krowodrza).
Kolejne dwie uchwa³y dotyczy³y
inwestycji planowanych przy ul. Stelmachów. W obu przypadkach ustalenie warunków zabudowy spotka³o siê
z opini¹ negatywn¹, uzasadnion¹ brakiem kanalizacji sanitarnej (projektowany zbiornik wybieralny niedopuszczalny przy tak du¿ej zabudowie).
• Uchwa³a nr 171/XIV/2011 dotyczy³a opinii dla ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa zespo³u budynków mieszkalnous³ugowych (do 8 budynków) wraz
z gara¿em podziemnym, miejscami
parkingowymi, drogami wewnêtrznymi na czêœci dzia³ek nr 957, 959, 963
oraz na czêœci dzia³ek nr 958, 960,
961, 962 obr. 33 Krowodrza wraz
z wjazdami z dzia³ki nr 1497/2 obr. 33
Krowodrza przy ul. Stelmachów
w Krakowie”.
• Uchwa³ê nr 172/XIV/2011 podjêto w sprawie opinii na temat ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynków biurowous³ugowych (do 6 budynków) wraz
z gara¿em podziemnym, miejscami parkingowymi, drogami wewnêtrznymi na czêœci dzia³ek nr 957,
958, 960, 961, 962, 963 obr. 33 Krowodrza wraz z wjazdami z dzia³ki
nr 1497/2 obr. 33 Krowodrza przy
ul. Stelmachów w Krakowie”.
• Uchwa³¹ nr 173/XIV/2011 opiniê
pozytywn¹ uzyska³o zbycie nieruchomoœci, po³o¿onej w Krakowie przy
ul. Weissa, obr. 41 jednostka ewidencyjna Krowodrza, bêd¹cej w³asnoœci¹
Gminy Miejskiej Kraków, sk³adaj¹cej
siê z dzia³ki ewidencyjnej nr 793/45
o pow. ok. 0,0246 ha, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ej sk³adaj¹cej siê
z dzia³ek nr 549, 548, 793/42, 544,
545, 546, 547, 793/34. Nieruchomoœæ
ta stanowi w³asnoœæ osoby fizycznej.
Ostatnie uchwa³y listopadowej sesji rady dzielnicy podjêto w sprawie
ponownego zawarcia umów najmu
dwóch lokali mieszkalnych po³o¿onych przy ul. Szczêsnego Feliñskiego. W obu przypadkach zawarcie
umów zaopiniowano pozytywnie.
• Uchwa³¹ nr 174/XIV/2011, wg
sprawy nr ML-02.7123.247.2011.BS.
• Uchwa³¹ nr 175/XIV/2011, wg
sprawy nr ML-02.7123.302.2011.BS.
JD
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By zmienić swoje życie
na lepsze
PORA NA AKTYWNOŚĆ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt adresowany do mieszkańców Krakowa w wieku aktywności zawodowej, którzy zmagają się z różnymi problemami.
Pomoc oferowana w ramach projektu „Pora na aktywność” dotyczy zarówno
sfery zawodowej, jak i społecznej. Osoby, które zgłoszą się do pracownika socjalnego, mogą liczyć na porady specjalistów, kursy zawodowe oraz różnorodne formy rozwoju umiejętności i kompetencji, które poprawią relacje z bliskimi i pozytywnie wpłyną na radzenie sobie z otaczającą rzeczywistością.
Dla wielu klientów MOPS problemem jest brak zatrudnienia lub niskie kwalifikacje, które nie dają gwarancji na utrzymanie się na rynku pracy. Dlatego specjalnie dla nich organizowane są kursy zawodowe wraz z uprawnieniami do wykonywania nowego zawodu. Są to zawody, na które jest stałe zapotrzebowanie na
rynku pracy. Powodzeniem cieszą się kursy ochrony mienia, kasjera-magazyniera z obsługą kasy fiskalnej i programu do fakturowania, opiekunki do dziecka
i opiekunki osób starszych, spawacza, księgowości komputerowej, sekretarskoasystencki, kurs handlowy. Wielu uczestników projektu korzysta z kursów podnoszących ich dotychczasowe kwalifikacje. Daje to szanse na utrzymanie obecnego zatrudnienia, a nawet na awans zawodowy. Dotyczy to np. prawa jazdy kat. C
lub C+D, kwalifikacji wstępnej do przewozu osób, zaawansowanego kursu grafiki komputerowej. Od 2010 r. zrealizowano już 285 takich kursów. Reagujemy również na dynamikę rynku pracy i zapotrzebowanie na nowe zawody, dlatego kierujemy klientów na niszowe kursy zawodowe, np. kurs alpinizmu przemysłowego,
brukarza, obsługi piły mechanicznej.
W najbliższym czasie organizowane będą kursy:
kasjer-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i programu do fakturowania, brukarz, kurs energetyczny SEP, obsługa piły mechanicznej, alpinizm przemysłowy, kurs kelnerski, kurs sekretarskoasystencki.
Duża grupa uczestników projektu otrzymuje wsparcie w formie udziału w warsztatach. Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klientów. Są
grupy uczestniczące w warsztatach motywacyjnych i antystresowych, warsztatach dla osób dorosłych i młodzieży dotkniętej przemocą w rodzinie, dla osób
walczących z nałogiem alkoholowym i współuzależnionych z ich najbliższego
otoczenia, warsztaty dla kobiet w ciąży i dla rodzin z problemami opiekuńczowychowawczymi. Wielu klientów MOPS skorzystało dotychczas z cyklu spotkań
podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe. To ciekawa propozycja szczególnie dla tych, którzy nie radzą sobie z osiągnięciami współczesnej techniki,
szybko wkraczającymi w naszą codzienność.
W najbliższym czasie organizowane będą warsztaty:
dla kobiet w ciąży, kompetencji społecznych, motywujące.
Odrębną ofertę kieruje MOPS do osób niepełnosprawnych. Dla nich przewidziane są warsztaty aktywizacji zawodowej podnoszące ich kompetencje społeczne. Zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej i wyjazdowej. Z podobnego szkolenia w zeszłym roku skorzystały 92 osoby. W programie znalazły się wykłady dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych (ON) na rynku pracy, praw ON
i obowiązków pracodawców w stosunku do ON. Specjaliści prowadzący warsztaty uczą metod autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych. Dodatkowo prowadzone są warsztaty motywacyjne, wzmacniające poczucie własnej wartości, pozwalające poznać własne możliwości i ograniczenia.
Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne, skorzystało z nich już 3092 osób. Aby
rozpocząć udział w projekcie i pracę nad zmianą swojego życia, wystarczy zgłosić się do pracownika socjalnego Filii MOPS w Krakowie właściwej dla miejsca
zamieszkania. Wspólnie zostaną opracowane metody pracy i plan działania. Warto powalczyć o lepsze jutro dla siebie i swojej rodziny, bo przynosi to efekty na
lata. Więc – pora na aktywność!
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Plac zabaw
czy parking?
CZY REFERENDUM ROZWIĄŻE
PROBLEM NA OS. KROWODRZA GÓRKA?
Między blokami przy ul. Kluczborskiej (nr 5) i Krowoderskich
Zuchów (nr 9, 11 i 13) na os. Krowodrza Górka znajduje się
duży, wyasfaltowany plac. Przez wiele lat pełnił on funkcję
placu zabaw, do tej pory zresztą jest ujęty w ewidencji terenów miejskich z takim właśnie przeznaczeniem. Niedawno
całkowicie utracił swój charakter, gdy zlikwidowano piaskownice. Z osiedlowej infrastruktury pozostało kilka ławek wokół
placu, z których korzystają mieszkańcy, przeważnie matki
z dziećmi i osoby starsze. Pusta, niewykorzystana przestrzeń
szybko znalazła nowe zastosowanie, stając się nielegalnym,
bezpłatnym parkingiem.

Parkuj i jedŸ
Jeden z g³ównych problemów Krakowa to deficyt miejsc
parkingowych. Podobnie jest w tym rejonie miasta. Oprócz
mieszkañców pobliskich ulic z terenu miêdzy blokami zaczêli korzystaæ równie¿ mieszkañcy podkrakowskich gmin,
którzy doje¿d¿aj¹ do pracy samochodami, a nastêpnie pozostawiaj¹ je w pobli¿u pêtli Krowodrza Górka, aby przesi¹œæ
siê do pojazdów komunikacji miejskiej. Zreszt¹ zgodnie z nie
tak dawnym pomys³em magistratu, aby parkingi lokalizo-

Plac zastawiony parkującymi samochodami, początek czerwca 2011 r.

waæ w pobli¿u wêz³ów komunikacji miejskiej, poza centrum.
Po to, aby u³atwiæ kierowcom, zw³aszcza spoza Krakowa
dojazd do pracy tramwajem albo autobusem (tzw. model „park
and ride”). Do tego dochodz¹ petenci pobliskiego Urzêdu
Skarbowego, który... nie dysponuje w³asnym parkingiem.
Ostatnie przeniesienie koñcówek podmiejskich linii autobusowych z Nowego Kleparza na dworzec Krowodrza Górka
zwiêkszy³o jeszcze ruch w tym rejonie.

W podobny sposób wykorzystywany jest bezp³atny parking przed hipermarketem „Kaufland”. Problem w tym,
¿e wjazd i parkowanie zarówno na placu miêdzy blokami,
jak i na w¹skich, osiedlowych uliczkach jest niezgodne
z przepisami. Trakt miêdzy pêtl¹ Krowodrza Górka a Gimnazjum nr 12 jest ci¹giem pieszym, bez jezdni. Korzystaj¹ z niego mieszkañcy osiedla w drodze do autobusu
czy tramwaju, a tak¿e uczniowie gimnazjum i rodzice odprowadzaj¹cy dzieci do pobliskiego przedszkola. Aby zaparkowaæ, od strony pêtli, kierowcy czêsto wje¿d¿ali po
prostu przejœciem dla pieszych, ignoruj¹c do tego znak
C-16 „droga dla pieszych”. Od drugiej strony (Gimnazjum

Samochody parkujące na chodniku często wjeżdżały przez przejście dla
pieszych od strony dworca komunikacji miejskiej, mimo znaku C-16,
początek czerwca 2011 r.

nr 12 przy ul. Kluczborskiej) znak C-16 pojawi³ siê dopiero po protestach grupy mieszkañców, interpelacji radnego Miasta Krakowa Paw³a Œcigalskiego i wizji lokalnej
z udzia³em przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du Dzielnicy
IV Jakuba Koska, przedstawicieli Zak³adu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu, stra¿y miejskiej i mieszkañców.
Radny w interpelacji zwróci³ uwagê (co zreszt¹ potwierdzi³a wizja lokalna) na problem nielegalnego parkowania
i potrzebê przywrócenia placu zabaw w dawnej lokalizacji. Chocia¿ wjazd na plac miêdzy blokami, przynajmniej
teoretycznie, zosta³ zablokowany z obu stron znakami,
problem pozosta³. Skoñczy³o siê jedynie na kilku mandatach. Co do placu zabaw – w odpowiedzi na interpelacjê
czytamy, ¿e w zesz³ym roku utworzono nowy plac w niedalekim parku Krowoderskim, ponadto teren miêdzy blokami zosta³ wytypowany do udzia³u w konkursie „100
placów zabaw na 100 lat Nivea”, organizowanym przez
firmê Nivea Polska.
Pomys³ów jest wiele...
Jak zwykle, zdania s¹ podzielone. Czêœæ mieszkañców
osiedla chce, aby parkowanie by³o mo¿liwe bez ¿adnych
ograniczeñ, znaczna grupa, która dostrzega dominacjê „obcych” rejestracji jest za tym, aby ograniczyæ mo¿liwoœæ
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Kosek i Andrzej Koluch podkreœlali, ¿e aby by³o mo¿liwe umieszczenie szlabanów ograniczaj¹cych wjazd samochodów z zewn¹trz konieczne jest wydzier¿awienie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe. Pad³a te¿ propozycja
ustanowienia na Krowodrzy Górce p³atnej strefy parkowania. Przewodnicz¹cy Kosek zaproponowa³ rozwi¹zanie kompromisowe, czyli utworzenie parkingu, a jednoczeœnie budowê na osiedlu Smoczego Skweru, czyli ogródka jordanowskiego dla dzieci. Jego zdaniem, miasto powinno wykupiæ tak¿e dzia³ki w pobli¿u pêtli i utworzyæ
tam parking typu „park and ride”.
Radna El¿bieta Ryba przedstawi³a pomys³ rewitalizacji placu zabaw, rozbudowy parkingu przed Gimnazjum
Obecnie plac stoi pusty

parkowania na osiedlu tylko dla osób, które tam zamieszkuj¹. Inni, kategorycznie ¿¹daj¹ przywrócenia placu zabaw i funkcji rekreacyjnej terenu, który przecie¿ nale¿y
do miasta. Zarz¹dy wspólnot mieszkaniowych z bloków
przy ul. Krowoderskich Zuchów wspierane przez dzielnicow¹ radn¹ El¿bietê Rybê zawnioskowa³y do prezydenta i ZIKiT-u o rewitalizacjê placu zabaw, zaœ do rady
dzielnicy wp³ynê³y pisma zarówno od przeciwników, jak
i zwolenników parkingu. Ci drudzy, chc¹ umo¿liwienia
ruchu pojazdów i parkowania na trakcie pêtla – gimnazjum oraz na placu, usuniêcia znaków „droga dla pieszych”
i zast¹pienie ich progami zwalniaj¹cymi oraz znakami nakazuj¹cymi zachowanie ostro¿noœci.

Zburzenie nieczynnej hydrofornii przed blokiem Krowoderskich Zuchów
15 powiększyłoby ilość miejsc parkingowych

nr 12 i Przedszkolem 138, wraz z wyburzeniem zagra¿aj¹cej bezpieczeñstwu ruiny hydroforni przed blokiem przy
ul. Krowoderskich Zuchów 15. Na tym terenie pomieœci³oby siê ok. 60 samochodów. Ostatecznie przewodnicz¹cy Jakub Kosek zaproponowa³ przeprowadzenie referendum, które rozwi¹¿e problem placu miêdzy blokami. Wiêkszoœæ zebranych popar³a ten pomys³. Referendum odbêdzie siê jednak dopiero, gdy powstanie wstêpna koncepcja ewentualnego parkingu, a mieszkañcom zostanie przedstawiony kosztorys dzier¿awy terenu.
MARIUSZ BEMBENEK
fot. MARIUSZ BEMBENEK
Mimo znaków C-16 „droga dla pieszych” samochody nadal wjeżdżają
i parkują na trakcie pętla – gimnazjum

2 grudnia z inicjatywy przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy IV Jakuba Koska i radnej El¿biety Ryby zorganizowano w Gimnazjum nr 12 spotkanie radnych dzielnicy
z mieszkañcami osiedla. Oprócz inicjatorów wziêli w nim
udzia³: Mieczys³aw Dzier¿ak, Andrzej Koluch oraz ni¿ej
podpisany. Mimo, ¿e atmosfera zebrania by³a gor¹ca, pojawi³o siê kilka pomys³ów rozwi¹zania parkingowego patu.
Po pierwsze mo¿na rozszerzyæ istniej¹ce miejsca parkingowe kosztem licznych trawników i nieu¿ywanych chodników. Zwrócono te¿ uwagê, ¿e poprawa techniki parkowania w miejscach do tego wyznaczonych sprawi, ¿e bêdzie mog³o z nich korzystaæ wiêcej kierowców. Jakub

REMONTY 2011

fot. MARIUSZ
BEMBENEK

• ul. Opolska, remont chodnika na wysokości ul. Prądnickiej, od sygnalizacji świetlnej do
mostku nad Sudołem,
• ul. Gnieźnieńska, remont nakładki asfaltowej i chodników, I etap od ul. Jaremy do bloku nr 33,
• ul. Siewna, II etap remontu chodnika,
• ul. Bociana, remont chodnika przy ogródku jordanowskim,
• ul. Chełmońskiego, remont chodnika do parkingu przy ul. Weissa 20 oraz częściowa
wymiana nakładki asfaltowej,
• ul. Wybickiego, remont chodnika od strony osiedla, od nr 30 do nr 42,
• ul. Stawowa, remont nakładki asfaltowej od nr 221,
• ul. Makowskiego, remont chodnika na odcinku od ul. Stachiewicza do ul. Mehoffera,
• ul. Łokietka, remont chodnika na odcinku od ul. Batalionu „Skała” AK do ul. Wybickiego,
• ul. Stachiewicza boczna, remont nawierzchni i chodnika,
• ul. Radzikowskiego, wymiana wysięgników oświetleniowych na odcinku od ul. Czerwieńskiego do ul. Wilczej,
• ul. Gnieźnieńska, od nr 23, ul. Jaremy, bezpiecznik,
• ul. Pachońskiego, przystanek Pachońskiego I, remont chodnika na przystanku.
Remont ul. Makowskiego

ul. Gnieźnieńska

ul. Stachiewicza (boczna)

ul. Władysława Łokietka

ul. Siewna

ul. Chełmońskiego

ul. Wybickiego

ul. Bociana

Przystanek przy ul. Pachońskiego

Remont chodnika przy ul. Opolskiej

WYBIEG DLA PUPILA I NOWE LAMPY
W mijającym roku wprowadziliśmy rozwiązanie, które, mamy nadzieję, raz na zawsze pogodziło miłośników psów i osoby przeciwne czworonogom wyprowadzanym na terenach zielonych dzielnicy. Mowa
o wybiegu dla psów wydzielonym z części parku Krowoderskiego. To ogrodzony, kilkusetmetrowy teren,
położony od strony ul. Opolskiej. Można tutaj „wybiegać” pupila, bez obaw, że jego obecność w parku
będzie komukolwiek przeszkadzała. Oprócz tego ustawiono kosze na psie odchody, co powinno wyeliminować problem niesprzątania po psach. Część właścicieli usprawiedliwia swoje postępowanie właśnie
brakiem odpowiednich kontenerów, poza zwykłymi koszami na śmieci. – Pomysł jest naprawdę rewelacyjny. Wreszcie nikt nie zwraca mi uwagi, kiedy odpinam smycz, żeby zapewnić zwierzakowi trochę swobody - mowi pani Małgorzata z Azorów, właścicielka suczki Ami. – O dziwo, wewnątrz wybiegu psy
zachowują się wyjątkowo zgodnie, rzadko dochodzi do sytuacji konfliktowych – dodaje. Rzeczywiście,
w godzinach popołudniowych zdarza się tutaj prawdziwy tłok, nie ulega więc wątpliwości, że wybieg jest
potrzebny. Ale park Krowoderski to również miejsce z infrastrukturą sportową, niedawno urządzonym
ogródkiem jordanowskim, alejkami i ławkami.
Inną inwestycją na terenach zielonych dzielnicy było oświetlenie ogródka jordanowskiego na os. Azory, położonego między ulicami Jaremy i Opolską. W całej dzielnicy dostawiono również ławki oraz kosze
na śmieci i psie odchody.
MARIUSZ BEMBENEK
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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MIESZKAM PRZY ULICY...
MATKI PAULI ZOFII TAJBER
Tutaj pop³ynie pr¹d,
który bêdzie wybiela³ dusze
Kontynuujemy przedstawianie patronów ulic naszej dzielnicy.
Tym razem chcielibyśmy Państwu przybliżyć osobę siostry Pauli
Zofii Tajber, matki założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, zgromadzenia od początku swego
istnienia związanego z Białym Prądnikiem. W tym przypadku
nazwa ulicy jest nie tylko honorowym wyróżnieniem, ale znajduje swoje potwierdzenie w historyczno-geograficznym sensie.

Pisanie o ¿yciu osób duchownych jest rzecz¹ trudn¹, pewien rodzaj zapory stanowi tu ¿ycie zakonne, zapory nie polegaj¹cej wcale na ukrywaniu faktów, wrêcz przeciwnie, kalendarium zdarzeñ jest mo¿e i ³atwiejsze do odwzorowania,
natomiast przemiany najbardziej istotne ukryte s¹ w tajemnicy wiary i intymnego, osobistego doœwiadczenia religijnego.
Zofia Tajber urodzi³a siê w 1890 r. w Bia³ej Podlaskiej,
jako najm³odsze dziecko w licznej rodzinie Rudolfa i Marii
z domu Luks (mieli piêtnaœcioro dzieci
z czego czworo zmar³o we wczesnym
dzieciñstwie). Rodzice wywodzili siê
z zamo¿nych krêgów œl¹skich kupców
i przemys³owców. W roku 1895 Tajberowie sprzedali posiad³oœæ, tartak, fabrykê prawide³ szewskich i ko³ków do obuwia w Bia³ej Podlaskiej i przenieœli siê
do ¯ytomierza na Wo³yniu, gdzie zamieszkali i na jeszcze wiêksz¹ skalê kontynuowali produkcjê obuwniczych akcesoriów. W nowo wybudowanej fabryce
zatrudnionych by³o oko³o 300 pracowników pochodz¹cych przewa¿nie z Królestwa Kongresowego. Tajberowie jako
rodzina polska, pielêgnowali tradycje patriotyczne, jednoczeœnie du¿¹ wagê przywi¹zuj¹c do wychowania wed³ug zasad
wiary katolickiej. By³ to czas pozytywistycznych idei: pracy organicznej i pracy u podstaw. Poszanowanie pracy jako
Ÿród³a utrzymania, ale tak¿e dzia³alnoœci nadaj¹cej sens przemianom dziejowym i umo¿liwiaj¹cej wp³yw na krajobraz nie
tylko rzeczywisty, ale nawet polityczny otoczenia; nadzieja
na wyrwanie z feudalnego zacofania i stworzenie bogactwa
materialnego dla bêd¹cego pod zaborami narodu to idee bliskie przekonaniom rodziców Zofii. W takiej atmosferze wychowali swe liczne potomstwo. Ekonomiczne zdolnoœci
i przedsiêbiorczoœæ ojca zapewnia³y rodzinie dostatek. Nie
szczêdzono pieniêdzy na gruntowne i odpowiadaj¹ce wrodzonym talentom wykszta³cenie dzieci.
W ¯ytomierzu Zofia uczy³a siê w domu pod kierunkiem
prywatnego nauczyciela, opanowuj¹c materia³ szko³y powszechnej w jêzyku polskim. W wieku jedenastu lat podjê³a
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naukê w miejscowym, rosyjskim gimnazjum. W 1902 r. umiera
jej matka, os³abiona d³ugotrwa³¹ chorob¹ serca. Dwa lata póŸniej m³oda Zofia wyje¿d¿a do Warszawy do konserwatorium
muzycznego. Studia muzyczne kontynuuje w Berlinie, a póŸniej w Kijowie od 1914 a¿ do 1918 r. W 1914 r. umiera jej
ojciec. Zofia mieszka wtedy w Kijowie; edukacjê muzyczn¹
uzupe³nia lekcjami rysunku, a tak¿e nauk¹ jêzyków: angielskiego i niemieckiego.
Ten, mo¿e najbardziej „œwiatowy” okres w ¿yciu to tak¿e
czas burzliwych przemian osobowoœciowych. Poszukiwania
kierunku, wartoœci nadrzêdnych, które pokieruj¹ dalsz¹ osobist¹ œcie¿k¹. Religijnoœæ, jak¹ pozna³a Zofia w domu rodzinnym, ta naiwna prosta dziecinna ufnoœæ ju¿ nie towarzyszy³a
m³odej adeptce muzyki. Filozofia pozytywizmu, scientyzmu,
lektura dzie³ Voltaire’a, Nietzchego, psychologów angielskich
i amerykañskich nie pozosta³a bez echa. Godziwe rozrywki,
naukowe dyskusje z bratem Rudolfem, zachwyt nad piêknem
muzyki, otwarcie na nowoczesne pogl¹dy, wszystko to nie
dawa³o jej jednak jasnej odpowiedzi – jak ¿yæ.
Prze³omowym wydarzeniem, jak wspomina w notatkach,
sta³o siê uczestnictwo w nabo¿eñstwie przy Grobie Pañskim
w koœciele œw. Aleksandra w Kijowie. Od tego momentu kierunek ¿ycia Zofii Tajber wyznacza chêæ pod¹¿ania i szukania
dla siebie w ¿yciu miejsca, opieraj¹c siê na prawdach chrzeœcijañskich. Kolejnym etapem jest spotkanie z ks. Ignacym
Dubowskim, póŸniejszym biskupem ³ucko-¿ytomierskim, pod
jego opiek¹ Zofia przygotowuje siê do
sakramentu bierzmowania. Konkretyzuje siê w niej tak¿e myœl o ¿yciu zakonnym, a tak¿e charakterze i celu takiego
oddania.
W listopadzie 1920 r. przedosta³a siê
z ¯ytomierza do odrodzonej Polski
i osiedli³a w Krakowie. Przedstawia
miejscowym w³adzom koœcielnym swój
projekt nowego zgromadzenia zakonnego pod nazw¹ Zgromadzenie Sióstr Najœwiêtszej Duszy Chrystusa Pana. Zanim
otrzyma³a pozwolenie na za³o¿enie stowarzyszenia religijnego przechodzi dokszta³cenie, zw³aszcza teologiczne pod
nadzorem ojców jezuitów.
Trzy lata póŸniej biskup Adam Sapieha ocenia pozytywnie opracowany
przez Zofiê Tajber statut nowej organizacji. Ustalona zostaje tak¿e przez krakowski Urz¹d Wojewódzki sytuacja
prawna – 30 marca 1923 r. wydano zgodê na dzia³alnoœæ
œwieckiego stowarzyszenia, którego pe³na nazwa brzmia³a
Katolickie Stowarzyszenie dla pog³êbienia wewnêtrznego
¿ycia religijnego ku czci Przenajœwiêtszej Duszy Chrystusa
Pana. Na urzeczywistnienie marzeñ o pracy we wspólnocie
trzeba by³o czekaæ kilka miesiêcy, nie by³o bowiem siedziby.
W paŸdzierniku Zofia postanowi³a wzi¹æ w dzier¿awê domek
o trzech ma³ych pokojach i kuchni na Pr¹dniku Bia³ym (pierwsza siedziba mieœci³a siê przy obecnej ul. Górnickiego).
Tutaj pop³ynie pr¹d, który bêdzie wybiela³ dusze – tak rzec
mia³a za³o¿ycielka zgromadzenia, ciesz¹c siê perspektyw¹ zamieszkania na Bia³ym Pr¹dniku. Przypomnijmy, w owym czasie by³a to wioska poza granicami administracyjnymi Krako-
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wa, bez po³¹czenia komunikacyjnego z miastem, bez koœcio³a, zamieszkana g³ównie przez rolników i ubogich robotników. Oœrodkiem edukacji by³a czteroklasowa szko³a ludowa.
Cz³onkinie stowarzyszenia wprowadzaj¹ w ten prowincjonalny klimat znaczne o¿ywienie. Choæ
pocz¹tki dzia³alnoœci by³y trudne – prymitywne warunki, g³ód, niedostatek
i zimno – to codziennoœæ Zofii Tajber i jej
pomocnic, wkrótce niez³omna wola
i trud zaczê³y przynosiæ efekty. Za³o¿ycielka jasno okreœli³a warunki: u podstaw
dzia³alnoœci apostolskiej zosta³a postawiona rzetelna odpowiedzialna praca –
cz³onkinie musia³y zarobiæ na swoje
utrzymanie. Kandydatek by³o coraz wiêcej. Mimo, ¿e stowarzyszenie prawnie
mia³o charakter œwiecki, w zgromadzeniu obowi¹zywa³ styl ¿ycia zakonnego.
Regulamin przewidywa³ uczestnictwo
we mszy œw., czas na wspólne modlitwy,
milczenie, rekreacje, czytanie ksi¹¿ek
ascetycznych i inne æwiczenia duchowe.
Przestrzegano czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa. Zewnêtrznym wyrazem takiej
wspólnoty ¿ycia by³ jednolity strój
(wprowadzony dopiero w 1924 r.).
Zdobyta popularnoœæ i zainteresowanie mieszkañców zmusza³y do myœli o wiêkszym lokalu. I tak Zofia wystara³a siê
o parcelê, gdzie mia³ stan¹æ w³asny dom stowarzyszenia. Za
zgod¹ biskupa otrzyma³a na warunkach d³ugoletniej dzier¿awy z dóbr koœcielnych teren na Bia³ym Pr¹dniku, gdzie do
dziœ mieœci siê Zgromadzenie Sióstr Najœwiêtszej Duszy Chrystusowej (nabycie parceli na w³asnoœæ nast¹pi³o dopiero
w 1959 r.). Na wydzier¿awionym placu stan¹³ w listopadzie
1926 r. niewielki dom z kaplic¹. Obok murarzy si³ê robocz¹
stanowi³y siostry, nie wy³¹czaj¹c samej prze³o¿onej. Dziêki
nowoerygowanej kaplicy i obszerniejszym warunkom lokalowym praca wœród okolicznej ludnoœci zaczê³a owocowaæ
w sposób widoczny. Zak³adanie szkó³, szpitali i tym podobnych instytucji nie mieœci³o siê w granicach mo¿liwoœci Zofii
Tajber, brakowa³o funduszy i wyszkolonych pielêgniarek, ale
z energi¹ i inicjatyw¹ stara³a siê sprostaæ potrzebom najubo¿szych. Powstaje ochronka dla dzieci, punkt katechetyczny dla
m³odzie¿y i doros³ych; siostry roztaczaj¹ opiekê nad osobami
starszymi i zniedo³ê¿nia³ymi, prowadz¹ kuchniê dla biednych,
organizuj¹ kursy zawodowe (krawiectwa, robót rêcznych dla
dziewcz¹t), lekcje œpiewu i odczyty o tematyce religijnej. Dzia³alnoœæ obejmuje tak¿e pracê w handlu i prowadzenie pracowni us³ugowych, z których dochód przekazywany jest na
cele dobroczynne.
Dopiero w 1949 r., a wiêc po wielu latach oczekiwania
i starañ, spe³ni³y siê d¹¿enia Zofii do stworzenia w³asnego
zgromadzenia zakonnego. W paŸdzierniku arcybiskup krakowski Adam Sapieha przemieni³ charakter istniej¹cej organizacji. Prze³o¿on¹ generaln¹ zosta³a Zofia Tajber. W styczniu 1950 r. wyjecha³a do nowicjatu sióstr urszulanek i tam
11 kwietnia z³o¿y³a œluby zakonne, przyjmuj¹c imiê Paula.
Zgromadzenie kontynuowa³o dzia³alnoœæ podjêt¹ przez stowarzyszenie. Kult Duszy Chrystusowej i zwi¹zanych z nim
tajemnic: ¿ycia Chrystusa w duszach ludzkich oraz œwiado-
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mego budowania Cia³a Mistycznego Chrystusa to g³ówne wyznaczniki mistyczne zakonu. Przemyœlenia matki za³o¿ycielki wynika³y z obserwacji czasu w jakim ¿y³a i zmian, które
zachodzi³y w sposobie ¿ycia i odczuwania cz³owieka XX wieku. Obserwacji œwiata, w którym ludzie
„ca³¹ energiê ducha i zdolnoœci swego
geniuszu” poœwiêcaj¹ w celu pomno¿enia wartoœci materialnych. G³ówn¹
trosk¹ matki Pauli by³a potrzeba zharmonizowania obu pierwiastków: duchowego i materialnego w ¿yciu ludzkim i wprowadzenie odpowiedniej hierarchii wartoœci. Idea³ stanowi³a dla niej
Dusza Chrystusa.
Wœród ludnoœci bia³opr¹dnickiej
pracowa³a matka Tajber trzydzieœci
osiem lat. Od 1961 r. przesta³a pe³niæ
funkcjê prze³o¿onej generalnej i przenios³a siê na placówkê zgromadzenia do
Siedlca, ko³o Krzeszowic. Nêkana
ciê¿k¹ chorob¹ imponowa³a zdyscyplinowaniem w znoszeniu fizycznego cierpienia i pogod¹ ducha. Zmar³a 28 maja
1963 r.. Uroczystoœæ pogrzebowa odby³a siê w domu g³ównym zgromadzenia w Krakowie. Mszê egzekwialn¹ odprawi³ miejscowy proboszcz ks. Boles³aw Przybyszewski,
a kazanie wyg³osi³ ówczesny biskup krakowski, wikariusz kapitulny Karol Wojty³a. Na mocy podjêtych starañ o wyniesienie jej postaci do chwa³y o³tarzy 9 listopada 1993 r. zosta³
otwarty proces kanonizacyjny.
Siostry Duszy Chrystusowej pracuj¹ w kraju i zagranic¹.
Zajmuj¹ siê rozbudzaniem w spo³eczeñstwie ducha apostolskiego, prowadz¹ dzia³alnoœæ misyjn¹, jako swoje zadanie
widz¹ wychowywanie dzieci i m³odzie¿y w duchu zasad chrzeœcijañskich. Pracuj¹ w parafiach, pe³ni¹c funkcje kancelistek,
zakrystianek, organistek i opiekunek do osób starszych. W naszej dzielnicy prowadz¹ przedszkole.
ANNA TURCZA-JURCZYŃSKA

Serdeczne podziêkowania dla sióstr z krakowskiego oddzia³u
Zgromadzenia za ¿yczliwoœæ i pomoc okazan¹ przy zbieraniu
materia³ów do artyku³u.
Na zdjęciach: Zofia Tajber w Kijowie, w 1917 r. i w Siedlcu,w 1962 r.;
poniżej: dom i kaplica na Prądniku Białym.

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Szkolni patroni
przeszli ulicami Krakowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53
14 października odbyła się pierwsza w historii naszego miasta Parada Szkolnych Patronów. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. W paradzie
uczestniczyły dzieci i młodzież z blisko osiemdziesięciu krakowskich
placówek oświatowych – szkół, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, przedszkoli, młodzieżowych domów kultury, itp. Barwny
korowód ruszył spod Wawelu na Rynek Główny. Tam, pod wieżą ratuszową odbyła się uroczysta prezentacja patronów. Reprezentanci każdej z placówek przynieśli ze sobą portrety, kolorowe transparenty, niektórzy zadbali nawet o odpowiednie stroje. Uczniowie klasy VI z ZespoMadzia i Pani Edyta zaprezentowały w formie plakatów, kronik i przestrzennych ekspozycji dokonania młodych wolontariuszy, których gościmy od 5 lat, m.in. prace wykonane wyłącznie z surowców wtórnych, postaci do teatrzyków ekologicznych, plakaty dotyczące segregacji śmieci, wszystko według projektu osób pracujących w ramach
wolontariatu. Później goście wpisali się do księgi wolontariusza, na
pamiątkę pobytu w naszym przedszkolu. Na koniec było wspólne zdjęcie przed przedszkolem na tle afiszu powitalnego „Welcome Friends”.
Jesteśmy pewni, że pobyt gości z Europy w Przedszkolu nr 83 na
długo pozostanie w ich pamięci, a Kraków będzie im się kojarzyć
z ludźmi przyjaznymi i otwartymi na drugiego.

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

łu Szkół Ogólnokształcących nr 53 postanowili przedstawić swojego
patrona w trochę innym stylu, niż znany był dotychczas… Pod bacznym okiem Anny Szpajcher-Sokal (nauczyciel historii i WOS) oraz wychowawcy – Anity Radeckiej wykonali wspaniałą sylwetkę Stanisława
Wyspiańskiego – z jednej strony tradycyjnego, z drugiej zaś nowoczesnego, współczesnego. Nasz patron wzbudzał ogólne zainteresowanie,
wielu turystów i krakowian robiło zdjęcia, pozdrawiało, zdarzyły się nawet
gromkie brawa i głośne, bardzo pozytywne komentarze. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku nasi uczniowie będą mieć równie wspaniałe pomysły.

Holenderski krakowianin
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Z okazji konkursu „Europa w Krakowie” uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 zaprosili do siebie Patricka den Bulta, Holendra mieszkającego od kilkunastu lat pod Wawelem, byłego Radnego
Miasta Krakowa. W ramach konkursu, uczniowie mieli za zadanie stworzyć plakat naukowy na temat cudzoziemca, który oprócz tego, że jest
mieszkańcem Krakowa, działa też aktywnie na rzecz miasta. W związ-

ANITA RADECKA, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53
fot. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 53

Goście z Europy
Przedszkole nr 83
14 października do naszego przedszkola przybyli przedstawiciele
zagranicznych organizacji wysyłających wolontariuszy do Polski. Mieliśmy więc przyjemność gościć osoby z Malty, Holandii, Anglii i Hiszpanii oraz przedstawiciela polskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży. Goście przybyli do Polski z okazji dziesięciolecia
działalności Stowarzyszenia STRIM. Zwiedzili naszą placówkę, a szczególnie zainteresowała ich umieszczona w holu głównym przedszkola
tablica poświęcona wolontariatowi europejskiemu. Są na niej umieszczone m.in. zdjęcia wszystkich wolontariuszy, których dotychczas gościliśmy aż piętnastu. Dzieci przywitały grupę występami artystycznymi, pomimo barier językowych nasi goście bawili się świetnie. Jak
sami stwierdzili mile zaskoczyła ich ciepła atmosfera panująca
w przedszkolu, a także wspaniałe powitanie. Jedną z pań tak ono zauroczyło, że sama poprosiła o możliwość pobytu u nas w przyszłym
roku jako wolontariusz. Nasze koordynatorki ds. wolontariatu, Pani

ku z tym piątoklasiści zadawali Panu Patrickowi mnóstwo pytań. A on
opowiadał o swojej sympatii do grodu Kraka, pracy w Radzie Miasta
oraz trudnościach, z jakimi musiał się uporać jako cudzoziemiec, podczas pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji radnego.

DOMINIKA MISKA, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
fot. DOMINIKA MISKA
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Wyprawa pełna wrażeń
Przedszkole nr 66
W październiku dzieci z przedszkola przy ul. Felińskiego 35 brały
udział w jednodniowej wycieczce na „Rogate Ranczo” w Zabierzowie
i do lasu w okolicy tej miejscowości. Dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami „zaszyły się” w lesie. Wspólnie próbowaliśmy poczuć i określić
czym pachnie las jesienią, poznawaliśmy drzewa, słuchaliśmy ciszy
lasu, jego szumu, szmeru i szelestu, a dzieci dzieliły się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Przedszkolaki zwiedzały też mini zoo, „Rogate
Ranczo”, w którym rozpoznawały zwierzęta mieszkające w domowej
zagrodzie. Kolejną atrakcją był pobyt w wiosce indiańskiej. Tutaj w za-

To Polska po 123 latach odzyskała niepodległość, to Polska w 1918
roku uzyskała to, co dla każdego kraju najistotniejsze. Droga, która do
tego prowadziła nie była łatwą, na ziemi rozdartej pośród trzech zaborców. Strach nie paraliżował, ale dawał siłę – odwaga i męstwo to cechy ludzi tamtej epoki. Starajmy się zatem, aby to, co zostało wywalczone nie znikło z naszej pamięci, abyśmy świadomi poświęcenia wspominali o czasach trudnych, ale dobroczynnych dla narodu polskiego.

MONIKA DZIADOWIEC, Przedszkole nr 130
bawach zręcznościowych maluchy mogły wykazać się zdolnościami
manualnymi: precyzją rzutu i celowania. Czas w zabierzowskich lasach
minął nam bardzo szybko, przedszkolaki wracały do Krakowa szczęśliwe i uśmiechnięte, bogate w nową wiedzę i doświadczenia zdobyte
w kontakcie z naturą.

DOROTA KACZMARSKA, Przedszkole nr 66
fot. PRZEDSZKOLE nr 66

Ucząc patriotyzmu

fot. PRZEDSZKOLE nr 130

Ważny debiut
Przedszkole nr 83
Uroczystość pasowania na przedszkolaka, która odbywa się zwykle
w listopadzie, to wielkie przeżycie nie tylko dla dzieci, ale także dla
rodziców. 8 listopada maluchy z grupy „Jeżyki” z Przedszkola nr 83
zostały przyjęte do społeczności przedszkolnej.

Przedszkole nr 130
W historii Polski, tak się składa - był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka:
by przez szacunek dla przeszłości, ten dzień na zawsze dla Polaka
pozostał Dniem Niepodległości.
M. Brykczyński „11 Listopada”

Święto Niepodległości jest najważniejszym dniem dla narodu polskiego. Pamięć i hołd składany walczącym o wolność naszej ojczyzny jest
istotnym elementem życia społecznego Polaków. Tego aspektu nie da
się oddzielić również od edukacji młodego pokolenia. Bo przecież to od
niego zależy jak będzie wyglądał nasz świat, a od nas jako nauczycieli,
wychowawców i rodziców – jak będzie go postrzegać oraz jakie wartości będą dla niego istotne. Dlatego, tak ważną rolę spełnia sposób rzetelnego przekazania wartości jaką jest patriotyzm.
W przeddzień 11 listopada przedszkolaki udały się do lokalnego miejsca pamięci narodowej – Panteonu Narodowego przy kaplicy Matki Bożej, w kościele św. Jadwigi Królowej. Tam, w skupieniu i milczeniu
oddaliśmy cześć tym, którzy walczyli za naszą Ojczyznę. Zapaliliśmy
znicz, aby świadczył o naszej pamięci o tych, którzy już odeszli. W ten
sposób staramy się rozbudzać u dzieci poczucie przynależności do kraju
i kształtujemy postawę patriotyczną.

Podeszły do tego z entuzjazmem, przez wiele dni pilnie uczyły się
piosenek i wierszy, cierpliwie znosiły próby części artystycznej. Był to
dla nich duży, ale i miły wysiłek. Uporały się z tym doskonale, czego
efekt mogli podziwiać zaproszeni rodzice. Najmłodsi przyrzekli, że będą
słuchać pani, grzecznie i zgodnie się bawić oraz nigdy nie płakać. Każde z dzieci otrzymało pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek na
początek wspólnej edukacji. Nowo pasowanym „Jeżykom” życzymy
miłych chwil w przedszkolu.

JADWIGA GOŁDA, Przedszkole nr 83
fot. PRZEDSZKOLE nr 83
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Włoskie treninigi JADWIGI

Dzień z bronowickim IRBISem

Od 7 do 11 listopada włoscy trenerzy Inter Campus
Mediolan gościli w Krakowie, przeprowadzając (zgodnie
z zapisami kontraktu) treningi z zawodnikami Parafialnego Klubu Sportowego Jadwiga Kraków. Zajęcia piłkarskie
przygotowali i poprowadzili: Juri Monzani, Silvio Guareschi i Christian Valerio. Trenowały wszystkie drużyny (niektóre połączone) z roczników 1997-2006. Dla trenerów
prowadzących zajęcia sportowe w Jadwidze, Silvio i Juri
przeprowadzili trening koordynacji ruchowej. Ćwiczenia,
które demonstrowali juniorzy starsi i młodsi, obejmowały
elementy dostosowane do różnych kategorii wiekowych.
Najmłodsi („skrzaty” z roczników 2005 i 2006) zostali przyjęci w szeregi szkółki piłkarskiej Inter Campus i otrzymali
stroje do treningów.

Pokazy kung fu, tańca i fitnessu w wykonaniu uczniów
Centrum Sportu i Szkoły Sztuk Walki Irbis mieli okazję obejrzeć mieszkańcy Bronowic podczas pierwszego Dnia Otwartego Irbisa. Impreza ściągnęła do klubu całe rodziny. Każdy, bez względu na wiek, mógł bezpłatnie wziąć udział w mini treningach chińskich sztuk walki oraz tańca i fitnessu,
prowadzonych w obu salach. Podczas Dnia Otwartego Irbisa goście mieli niebywałą szansę skosztować sprowadzanej z najodleglejszych rejonów Chin herbaty, zaparzanej
na miejscu w tradycyjny sposób i przy dźwiękach relaksacyjnej, orientalnej muzyki. Powodzeniem cieszyły się także
chińskie ciasteczka z wróżbą, natomiast dla osób zainteresowanych astrologią przygotowano chiński horoskop.

Ważnymi punktami pobytu były: trening indywidualny
na boisku i wizyta w domu chorego na białaczkę zawodnika Jadwigi rocznika 2001, Franka Zawiszy oraz trening
i zabawy ruchowe w domu dziecka na Kazimierzu, gdzie
od września 2010 działa stała grupa zewnętrzna Inter

Dzień z bronowickim Irbisem upłynął nie tylko na ciekawych treningach czy smacznych degustacjach. Można było
zdobyć wiedzę na temat chińskiej broni tradycyjnej oraz
historii kung fu i stylu Choy Lee Fut. Prelekcje poprowadził
reprezentant Kadry Narodowej, utytułowany polski zawodnik Wushu (inaczej zwanego kung fu) i rodowity mieszkaniec Bronowic, Si Hing - Piotr Kowalik, na co dzień instruktor w Szkole Sztuk Walki Irbis. Kolejną atrakcję imprezy stanowił występ fantastycznej grupy tanecznej Lasesite, do której należą dwie młode i bardzo utalentowane instruktorki
Centrum Sportu Irbis – Anita Tomana oraz Sylwia „El S”
Bulda.
Warto nadmienić, iż Irbis od samego początku swojego
istnienia działa na rzecz Bronowic, między innymi biorąc
aktywny udział w wydarzeniach sportowo-kulturalnych organizowanych przez władze dzielnicy.
Treningi kung fu, tańca i fitnessu w Centrum Sportu
i Szkole Sztuk Walki Irbis odbywają się od poniedziałku do
piątku. Wszelkich informacji zasięgnąć można pod numerem telefonu 12 626 01 78 lub w siedzibie klubu, przy
ul. Chełmońskiego 255.

PIOTR KOWALIK, Irbis
fot. ANDŻELIKA STEFAŃSKA

Campus PKS Jadwiga. Oprócz tego Włosi gościli na treningu w pogotowiu opiekuńczym dla chłopców. Tutaj grupa zewnętrzna Inter Campus PKS Jadwiga powstała
w kwietniu tego roku. We wszystkich tych grupach trenerzy Jadwigi prowadzą zajęcia jako wolontariusze.

ALEKSANDER KAWIORSKI, wiceprezes PKS Jadwiga,
koordynator Inter Campus Polska
fot. PKS JADWIGA

DYŻURY STRAŻY MIEJSKIEJ
w siedzibie RADY DZIELNICY
pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00
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Azorska Chatka Puchatka
- chociaż mała, dużo działa
30 listopada w Teatrze Groteska, na wniosek Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Puchatka”, uroczyście udekorowano Orderem Uśmiechu dyrektora
teatru Adolfa Weltschka.
Podczas ceremonii dyrektor musiał wypić sok z cytryn, został pasowany różą, a także złożył przyrzeczenie, aby „być zawsze pogodnym
i radość dzieciom przynosić”. Wydarzenie obfitowało w liczne atrakcje
artystyczne, m.in. występ taneczny dzieci z „Chatki Puchatka” i innych
świetlic TPD, występ Zespołu Pieśni i Tańca Małe Słowianki, a także
przedstawienie „Bajki prosto z pudła”.
Teatr Groteska od dawna współpracuje z „Chatką Puchatka”. Dzięki
przychylności Adolfa Weltschka, świetlica z Azorów mogła obchodzić
swoje jubileusze (20-lecia i 25-lecia istnienia) na deskach teatru. Ponadto dzieciaki z chatki co roku zapraszane są na spotkania ze św. Mikołajem do Groteski – w tym roku, 3 grudnia w imprezie wzięło udział
76 osób ze świetlicy.
„Chatka Puchatka” działa w Szkole Podstawowej nr 113 na osiedlu
Azory. Każdego dnia przychodzi tutaj ponad 50 osób, aby zawrzeć przyjaźnie, pouczyć się i spędzić ciekawie czas w rozmaitych kołach zainteresowań, począwszy od zajęć plastycznych, przez taneczne, twórczościowe, językowe, sportowe, na ekologii na wesoło i zajęciach „Mój
Kraków” skończywszy. Placówka jest finansowana z budżetu miasta.
Mimo ograniczonych nakładów finansowych działa bardzo prężnie,
współpracując z licznymi instytucjami (m.in. XIV Liceum Ogólnokształ-

Bo¿e Narodzenie jest wo³aniem Boga
o mi³oœæ miêdzy ludŸmi,
o zrozumienie i ofiarnoœæ,
o wybaczenie, zgodê,
o pokój i przyjaŸñ.
Phil Bosmans

W tajemnicy Narodzenia Syna Bo¿ego, u progu Nowego Roku
kierujemy serdeczne ¿yczenia.
Niech te Œwiêta bêd¹ objawieniem mi³oœci dla ka¿dego cz³owieka.
Niech bêd¹ zaczynem odnowy, z której rodzi siê wzajemna
mi³oœæ, zrozumienie, pojednanie, dobroæ, pokój i przyjaŸñ.
Niech Bo¿e Dzieciê bêdzie Ÿród³em wszelkich darów,
niech b³ogos³awi i opromienia sw¹ ³ask¹ wszystkie dni
Nowego Roku 2012.
Ze œwi¹tecznymi pozdrowieniami
Stowarzyszenie Mi³oœników Bronowic Wielkich

Gdzie można znaleźć

cące, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Koło Naukowe Strateg
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Kijów Centrum, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, Teatr Groteska),
które wspomagają zadania edukacyjno-wychowawcze placówki. Dzięki nim dzieci uczestniczą w rozmaitych warsztatach, wychodzą do kina,
teatru, realizują ciekawe projekty. Zainteresowanie placówką z roku na
rok wzrasta, co cieszy ogromnie i mobilizuje do dalszej aktywności.

EWA SZYDŁOWSKA, kierownik świetlicy
fot. ŚWIETLICA „CHATKA PUCHATKA”

Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa TPD
„Chatka Puchatka”
ul. Stachiewicza 33, 31-315 Kraków

PROŚBA – ODEZWA
WSZYSTKICH RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY
ORAZ JEJ PRZYJACIÓŁ – ABSOLWENTÓW,
MIESZKAŃCÓW PRĄDNIKA BIAŁEGO
PROSZĘ PRZY ROZLICZANIU
DOCHODÓW ZA ROK 2011 (PIT-y)
O PRZEKAZANIE ODPISU 1% DLA NASZEJ SZKOŁY.

1%

JEŻELI PAŃSTWO MACIE JUŻ SWOJE PREFERENCJE W TYM WZGLĘDZIE,
TO PROSZĘ POTRAKTOWAĆ TĘ INFORMACJĘ ZA NIEBYŁĄ.

PODAJĘ TREŚĆ WPISU W ODPOWIEDNIM MIEJSCU PIT-a:
STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”
KRS 0000052078
koniecznie z dopiskiem: DLA SP 58 KRAKÓW
DZIĘKUJĘ ZA EWENTUALNE ODPISY
Jerzy Zychal, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58
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W Internecie: www.dzielnica4.krakow.pl; w stałych punktach kolportażu: biuro Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, kościoły
na terenie dzielnicy, CK „Dworek Białoprądnicki”, pawilon „Elea”, salonik prasowy, sklep przy ul. Ojcowskiej, sklep przy
ul. Wielkotyrnowskiej 16a, sklep ABC przy ul. Felińskiego, sklep „Lewiatan” przy ul. Jaremy, sklep „Lewiatan” przy ul. Wiarusa, sklep „Lewiatan” przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, sklep „Lewiatan” przy ul. Radzikowskiego 140, punkt pocztowy
przy ul. Imbramowskiej 30, delikatesy „Smak” przy ul. Krowoderskich Zuchów.
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Zwykli ludzie z opozycji
W 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Wojewoda Małopolski Jerzy Miller wręczył odznaczenia opozycjonistom. W gronie uhonorowanych Krzyżem Wolności
i Solidarności znalazł się radny Dzielnicy IV, mieszkaniec
Białego Prądnika, Ireneusz Lisiak.

Uroczystoœæ wrêczenia odznaczeñ odby³a siê 13 grudnia w Ma³opolskim Urzêdzie Wojewódzkim. Otrzyma³o
je, z nadania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego 21 osób, które w ró¿nych latach
PRL-u prowadzi³y dzia³alnoœæ opozycyjn¹ i spotka³y siê
z przeœladowaniami ze strony komunistycznych w³adz.
Zwracaj¹c siê do zebranych Jerzy Miller powiedzia³: – Bez
wysi³ku tych, którzy mieli odwagê, wytrwa³oœæ, determinacjê, bez tych, którzy mieli w sobie wiarê, ¿e mo¿na inaczej, bez tych ludzi nie by³oby dzisiejszej Polski.
Ireneusz Lisiak zosta³ aresztowany w marcu 1968 r., a po
opuszczeniu aresztu zosta³ wcielony na æwiczenia do karnej kompanii studenckiej, najpierw w Hrubieszowie, potem
w ¯aganiu. Kar¹ za udzia³ w rozruchach w Krakowie by³o
relegowanie z uczelni (polonistyka w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej), z zakazem studiowania na wydzia³ach humanistycznych (poniewa¿ „student nie gwarantuje socjalistycznego wychowania m³odzie¿y”) oraz trzyletnim zakazem
wstêpu na na inne wydzia³y niehumanistyczne. Ostatecznie
ukoñczy³ Politechnikê Krakowsk¹ i Wydzia³ Mechaniczny.
Koñcem lat 70. dzia³a³ w Wolnych Zwi¹zkach Zawodowych.

Zajmowa³ siê kolporta¿em podziemnych pism, „bibu³y”.
W latach 1980-81 by³ tak¿e rzecznikiem prasowym oraz
redaktorem biuletynu zak³adowego „Solidarnoœci” w Krakowskich Zak³adach Armatur. W stanie wojennym wspó³pracowa³ z Danut¹ Suchorowsk¹, która organizowa³a kolporta¿ na obszarze Krakowa i Ma³opolski, rozprowadzaj¹c podziemne wydawnictwa na terenie Podgórza. – Mia³em szczêœcie, ¿e przez kilka lat uda³o mi siê unikn¹æ zatrzymania. „Wpad³em” dopiero w 1983 r., ju¿ po zawieszeniu stanu wojennego i w czasie, gdy w zwi¹zku z wizyt¹
Papie¿a represje zosta³y z³agodzone – wspomina Ireneusz
Lisiak. Jego zdaniem, dobrze, ¿e Krzy¿ Wolnoœci i Solidarnoœci jest przyznawany. Podkreœla, ¿e po 1989 r. zapomniano o ludziach, którzy nie znaleŸli siê na politycznym œwieczniku, ale byli szar¹, zwi¹zkow¹ mas¹. Odznaczenie pozwala wreszcie doceniæ ich dzia³alnoœæ.
O tym, kogo uhonorowaæ decyduje prezes Instytutu Pamiêci Narodowej, po
wnikliwej analizie zgromadzonych dokumentów i ich ocenie przez historyków
i prokuratorów IPN, co gwarantuje
obiektywizm poparty faktami. – Dla
mnie Krzy¿ Wolnoœci i Solidarnoœci to
potwierdzenie s³usznoœci drogi, któr¹
wybra³em jako niespe³na dwudziestolatek w 1968 r. – dodaje bia³opr¹dnicki
radny. Krzy¿ Wolnoœci i Solidarnoœci po
raz pierwszy zosta³ nadany w czerwcu
tego roku podczas obchodów 35. rocznicy Wydarzeñ Radomskich.
JOANNA DOLNA
fot. MARIAN CHAŁUPNIK

Do zobaczenia w marcu
Od przyszłego, 2012 roku „Gazeta Lokalna” zmienia swój charakter. Do tej
pory była miesięcznikiem, teraz przekształca się w kwartalnik, spotykać się
będziemy zatem cztery razy w roku. To już druga taka „rewolucja”, po tym, jak
w 2003 roku wprowadziliśmy pełnokolorowe strony do biało-czarnego biuletynu. Co te zmiany oznaczają dla Czytelników? Po pierwsze kwartalnik zyska na
objętości, zmieni szatę graficzną, ale zadbamy też o jego zawartość. Planujemy zamieszczać więcej ciekawych artykułów zarówno o historii, jak i bieżących
sprawach naszej dzielnicy. Będzie on również drukowany w większym nakładzie, a nowy sposób kolportażu sprawi, że będzie mogła po niego sięgnąć
znaczna liczba Mieszkańców Dzielnicy IV Prądnik Biały. Pierwszy numer pojawi się na wiosnę. Mamy nadzieję, że przyjmiecie go Państwo z sympatią.
Z najlepszymi życzeniami na Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący
Nowy Rok,
Redakcja

Fragment strony tytułowej pierwszego numeru
„Gazety Lokalnej” z sierpnia 1992 r.

