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Utrudnienia w ruchu mniejsze, ale nadal uciążliwe
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ul. Białoprądnicka 3
31-221 Kraków
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BIURO RADY
Przyjmuje strony w dni powszednie:
• poniedziałki, wtorki, środy;
   w godz. 10.00-16.00
• czwartki, w godz. 13.00-18.00

O planowanym paraliżu komunikacyjnym miasta zarówno mieszkańcy jaki i radni
dzielnic dowiedzieli się z mediów. Dwa, trzy dni przed zamierzonymi utrudnieniami
drogowymi w mediach pojawiła się pierwsza informacja na ten temat. Do ostatniej chwili
ani rady dzielnic, ani krakowianie nie zdawali sobie sprawy z planowanych zwężeń lub
zamknięć przejazdów pod torami kolejowymi linii E30. Pierwsza propozycja była fatalna
i prezentowała się następująco:

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

– od 2 września 2017 r.
• ul. Wrocławska – wyłączenie jednego pasa ruchu z przeznaczeniem pod ruch
pieszych (ruch 2 + 1 + ruch pieszy),
• przejście podziemne do peronów stacji Kraków Łobzów – całkowite wyłączenie
z ruchu pieszych,
• przejście dla pieszych w ciągu ul. Racławickiej – całkowite wyłącznie z ruchu
pieszych,
• ul. Prądnicka – zamknięcie połówkowe z utrzymaniem ruchu 1 + 1 na czas prac
rozbiórkowych, zwężenie do jednego pasa ruchu na czas prac budowlanych,
• ul. Kamienna – całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów (możliwość dojazdu do
posesji) z utrzymaniem ruchu pieszych

9, 23 listopada, 14 grudnia
od godz. 17.00

– od 16 września 2017 r.
• ul. Łokietka – całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów z utrzymaniem ruchu pieszych,

DYŻURY RADNYCH
w siedzibie RADY DZIELNICY

Jakub Kosek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU DZIELNICY

Grzegorz Chmurzyński

CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIELNICY:

Mariusz Bembenek
Dominik Franczak
Tomasz Regulski
pełnią dyżury po wcześniejszym
ustaleniu terminu przez telefon
lub e-mail biura Rady Dzielnicy IV
Teodozja Maliszewska
RADNA MIASTA KRAKOWA,
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

10, 24 listopada;  8, 22 grudnia;
w godz. 16.00-17.00
Hermina Bulka
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

28 listopada, w godz. 18.00-19.00
Anna Dunajska
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

13 listopada, 11 grudnia
w godz. 17.00-18.00
Krystyna Karabuła
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

7 listopada, 7 grudnia
w godz. 17.00-18.00

– od 30 września 2017 r.
• ul. Kopernika – wyłączenie z ruchu pojazdów za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, utrzymanie ruchu pieszego i rowerowego,
• ul. Grzegórzecka – zamknięcie połówkowe z utrzymaniem ruchu 1 + 1, utrzymany
ruch tramwajowy,
• ul. Miodowa – wyłączenie ruchu pojazdów, utrzymanie ruchu pieszego.
Od razu zdecydowaliśmy się zwołać nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy IV, na
którą zaprosiliśmy przedstawicieli PKP PLK oraz ZIKiT. W wyniku podjętych działań
przygotowane zostały projekty uchwał Rady Miasta Krakowa tj. Rezolucja do PKP PLK
o zamknięcie ruchu pociągów na linii E30, co pozwoliłoby znacznie przyspieszyć prace
oraz uchwała kierunkowa do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o wzmocnienie
komunikacji miejskiej na czas prowadzonych remontów. Oba druki na dzień powstawania artykułu znajdują się w Wydziale Prawnym UMK, celem otrzymania opinii prawnej.
Nie mniej, po wyjaśnieniach na nadzwyczajnej sesji, dyskusji, jaka przy tej okazji się
odbyła oraz licznych zdarzeniach późniejszych, znacząco zmieniono podejście, zmniejszając uciążliwości. W chwili obecnej lista utrudnień wygląda następująco (w zakresie
ulic najbliższych naszej dzielnicy):
• ul. Wrocławska – wyłączenie jednego pasa ruchu z przeznaczeniem pod ruch
pieszych (ruch 2 + 1 + ruch pieszy),
• przejście podziemne do peronów stacji Łobzów – całkowite wyłączenie z ruchu
pieszych do czasu zakończenia robót rozbiórkowych i wstawienia klatki,
• przejście dla pieszych w ciągu ul. Racławickiej – całkowite wyłącznie z ruchu
pieszych,
• ul. Prądnicka – zamknięcie połówkowe z utrzymaniem ruchu 1 + 1,
• ul. Łokietka – całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów z utrzymaniem ruchu pieszych,
jednak dopiero po całkowitym przywróceniu ruchu przy ul. Wrocławskiej.
Poniżej zamieszczam odpowiedzi na część z pytań, jakie pojawiły się w związku z remontami. Pamiętajmy, iż trudności komunikacyjne powstałe podczas modernizacji linii
E30 mogą nie być jedynymi, jakie dotkną mieszkańców naszej dzielnicy. W przyszłym
roku powinny ruszyć prace budowalne przy budowie tramwaju na Górkę Narodową
oraz rozpocznie się modernizacja al. 29 Listopada.
Odpowiedzi udzielone przez Zastępcę Dyrektora ZIKiT Pana Łukasza Franka

www.dzielnica4.krakow.pl

• Czy planowane jest wyodrębnienie bus pasa dla autobusów 194, 144, 102 na al. Kijowskiej? (dotyczy kierunku w stronę ul. Wrocławskiej)? Planujemy od ul. Kazimierza
Wielkiego do ul. Wrocławskiej, ale najpierw muszą być zakończone prace związane
z porządkowaniem Strefy Płatnego Parkowania.
• Czy można wydłużyć czas zielonej sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Opolskiej /
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al. 29 Listopada, dodatkowo dając dwa pasy skrętu z ul. Opolskiej w al. 29 Listopada?
Obecnie kierowcy, którzy jadą ul. Opolską od strony Placu Imbramowskiego i skręcają
w prawo w al. 29 Listopada stoją w bardzo dużych korkach. Można, ale musimy wtedy
usunąć zieloną strzałkę, bo zgodnie z przepisami nie może funkcjonować na dwóch
pasach ruchu. Temat przerabiany wielokrotnie. Ze strzałką bezkolizyjną (w cieniu lewoskrętu z al. 29 Listopada) przejedzie więcej samochodów niż na dwóch pasach do
skrętu w prawo, z kolizyjnymi pieszymi.
• Czy i o ile wzrośnie częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej z Prądnika
Białego w kierunku centrum miasta? Z gmin Zielonki i Michałowice ludzie jeżdżą samochodami, bo z tych gmin komunikacja do Krakowa praktycznie nie istnieje. Jeździ kilka
linii raz na godzinę. A to te samochody w bardzo dużej liczbie wjeżdżają do Krakowa,
bo nie mają innego wyjścia. Może trzeba wprowadzić większą częstotliwość kursowania
autobusów nr 207, 217, 220, 227, 237, 240, 247, 250, 257? Na razie nie ma planów
wzmacniania komunikacji aglomeracyjnej.
Odpowiedzi udzielone podczas nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy IV
• Jakie uzgodnienia PKP musi dokonać z miastem w kwestii włączeń drogowych?
PKP nie musi dokonywać uzgodnień. Teoretycznie może zamknąć wszystkie wiadukty,
z uwagi na ich zły stan techniczny i w takiej sytuacji miasto nie ma nic do powiedzenia.
• Czy planuje się ograniczenie wjazdu samochodów do miasta, szczególnie tych
spoza Krakowa, aby pierwszeństwo w przejeździe miało MPK? Nie planuje się, gdyż
prawo polskie nie daje takiej możliwości.
• Kiedy zacznie się budowa linii tramwajowej biegnącej przez Prądnik Biały? Budowa
rozpocznie się od razu po zakończeniu etapu projektowego. Do końca roku wykonawca
ma złożyć wniosek o decyzję
ZRiD, a więc należy się spodziewać, iż prace rozpoczną
się jesienią przyszłego roku.
Nie ma możliwości zmiany
harmonogramu, gdyż wynika
on z przetargu.
• Kiedy zacznie się przebudowa al. 29 Listopada do
granic miasta? Dokumentacja
projektowa ma być gotowa
w rok od podpisania umowy.
Kontrakt na realizację inwestycji
przewidziany jest do 31 grudnia
2021 roku. Nie ma możliwości
zmiany harmonogramu, gdyż
wynika on z przetargu.
• Kiedy zostanie przywrócony w pełni ruch samochodowy na ul. Armii Krajowej?  W kwietniu 2018 roku.
• Dlaczego na ul. Wrocławskiej zostanie wyłączony jeden pas jezdni? Czym to jest
spowodowane? Przejście i stacja były przecież niedawno remontowane. Spowodowane
jest to koniecznością przebudowy środkowej części przejścia podziemnego i koniecznością skierowania ruchu pieszego pod wiadukt samochodowy. Remont w obrębie
stacji PKP Łobzów dotyczył części zewnętrznych wiaduktu.
• Kiedy nastąpi zakończenie robót? Jakie są terminy zakończenia prac na ulicach
z utrudnieniami? Umowa na prace kolejowe została zawarta 18 kwietnia 2017. Roboty
na całej trasie mają potrwać 48 miesięcy. Przy czym prace przy zamykanych obiektach
maja potrwać dwa lata (dotyczy ul. Łokietka i Racławickiej), na Wrocławskiej – 9 miesięcy.
• Czy prace przy przebudowie kolei będą prowadzone nocami? Nie, gdyż nie pozwala na to decyzja środowiskowa. Prace będą prowadzone w godzinach od 6 do 22.

Najbliższe sesje
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały:
13 listopada
11 grudnia
godz. 18.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3

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

BEZPŁATNE
KONSULTACJE
PRAWNE
Zapraszamy do

• Czemu tak późno podano informację o planowanych utrudnieniach? W zasadzie
było to 2-3 dni przed wprowadzeniem pierwszych z nich. Odpowiedź na to pytanie, jaka
padła na sesji rady dzielnicy brzmiała: Trwały negocjacje miasta i PKP.

Biura Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały
ul. Białoprądnicka 3

• Dlaczego remontując przez kilka lat rejon linii w okolicy wiaduktu przy ul. Wrocławskiej nie wykonano wszystkich prac i teraz znowu zajęto jeden pas? Remonty w rejonie
wiaduktu przy ul. Wrocławskiej dotyczyły tylko jego zewnętrznych części. Pozostała
środkowa. Po rozebraniu środkowej części obiektu, nad przejściem dla pieszych na
ul. Wrocławskiej zostanie wstawiona klatka dla pieszych (taka jak na Prądnickiej). Tym
samym możliwe będzie przywrócenie normalnego ruchu pod wiaduktem.

w środy
w godz. 14.00-17.00

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
fot. MARIUSZ BEMBENEK

15 listopada
6 grudnia
Porad udzielają prawnicy
z Kancelarii Radcy Prawnego
Agnieszki Rembiesy,
Kraków, ul. Skawińska 22/5
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XXXVII SESJA
W czasie XXXVII sesji rady dzielnicy, która odbyła się 19 czerwca, radni
podjęli 5 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 (uchw. nr XXXVII/439/2017).
II Wnioskowano
• W ramach uchw. nr XXXVII/441/2017 radni wnioskowali:
– do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie rozmów z Ministerstwem
Infrastruktury i Budownictwa, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego oraz innymi podmiotami, zmierzających do uruchomienia
przewozów pasażerskich (w tym w ramach SKA) na Małej Obwodnicy
Kolejowej,
– o podjęcie rozmów ze stroną rządową i przewoźnikami na temat
utworzenia na czas remontu linii kolejowej Kraków Główny Towarowy
– Rudzice tymczasowej stacji dalekobieżnej Kraków – Olsza, na której
zatrzymywałyby się pociągi osobowe i pospieszne omijające, ze względu
na przebudowę, stację Kraków Główny,
– o utworzenie przez miasto, przy współpracy z województwem, nowych
peronów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej zlokalizowanych w ciągu Małej
Obwodnicy tj. linii kolejowej nr 100 wraz z odnogą do E.C. Łęg w postaci
linii nr 947, stanowiących lokalne węzły komunikacyjne:
1. Kraków Krowodrza: rejon wiaduktu w ciągu ul. Doktora Twardego,
lub w ciągu ul. Prądnickiej
2. Kraków Żabiniec: rejon węzła kolejowego z linią Kraków –Warszawa
3. Kraków Olsza – Zachód: rejon przejścia podziemnego Brogi
– Rakowicka
4. Kraków Olsza – Wschód: odcinek między wiaduktem nad ulicami
Pilotów i Olszyny a ulicami Lotniczą – Chałupnika (wraz z wykonaniem
przejścia podziemnego łączącego te ulice)
5. Kraków Grzegórzki: okolice wiaduktu nad ulicą Mogilską.
6. Kraków Dąbie: okolice wiaduktu nad al. Pokoju.
7. Kraków Zabłocie – Wschód: rejon wiaduktu kolejowego nad
ul. Klimeckiego
8. Kraków Plaza na linii nr 947: rejon centrum handlowego Plaza
– o podjęcie starań nad przystosowaniem do ruchu pasażerskiego
w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej linii kolejowej nr 95 Kraków
Mydlniki – Podłęże, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka tzw.
Dużej Obwodnicy Kolejowej, położonego na terenie Dzielnicy IV, wraz
ze wskazaniem miejsc do ulokowania co najmniej trzech nowych
przystanków SKA na wspomnianym odcinku,
– o podjęcie starań nad utworzeniem dalekobieżnego dworca pasażerskiego Kraków Północ w rejonie pomiędzy ul. Reduta a ul. Piasta
Kołodzieja, na którym zatrzymywałyby się wszystkie pociągi pasażerskie kursujące na trasie Kraków – Warszawa (analogicznie do dworca
Kraków Płaszów), umożliwiając przesiadkę z pociągu dalekobieżnego
na pociągi SKA, miejski transport publiczny, lub inne środki transportu.
• Radni wnioskowali także o wprowadzenie następujących zadań do
budżetu miasta (uchw. nr XXXVII/442/2017):
1. ul. Proszowicka z przebudową kanalizacji;
2. modernizacja ul. Lnianej wraz z wykonaniem odwodnienia;
3. wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Korczaka;
4. ul. Łokietka (od ul. Chabrowej do ul. Opolskiej) – budowa chodnika;
5. ul. Gaik – budowa chodnika;
6. ul. Polna;
7. ul. Kręta;
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8. ul. Stawowa – budowa chodnika od szkoły;
9. chodnik przy ul. Meiera – od sklepu Biedronka do ul. Felińskiego,
z budową oświetlenia;
10. ul. Chełmońskiego – budowa chodnika;
11. ul. Pielęgniarek;
12. modernizacja ul. Zdrowej;
13. nakładka na ul. Chabrowej.
• Rada dzielnicy wnioskowała również o wykonanie progu zwalniającego
w okolicy budynku przy ul. Piaskowej 37 (uchw. nr XXXVII/443/2017).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Projekt dla zadania „Rozbudowa ul. Witkowickiej” (uchw. nr
XXXVII/440/2017), pod następującymi warunkami:
1. Budowa chodnika od ul. Dożynkowej do ul. Górka Narodowa po stronie
północnej, a dalsza część do al. 29 Listopada – po stronie południowej;
2. Zwężenie jezdni do 5,5 m;
3. Wykonanie progów zwalniających na całej długości ulicy;
4. Wykonanie przepustów dla małych zwierząt na terenie użytku ekologicznego;
5. Zaplanowanie obsługi komunikacyjnej transportem zbiorowym wyłącznie
jako lokalnej linii międzyosiedlowej bez możliwości wykorzystania tej ulicy
dla komunikacji aglomeracyjnej.
Podczas sesji członkowie rady zgłosili interwencje do służb mundurowych
ze swoich rejonów. Natomiast w ramach spraw bieżących przewodniczący
Jakub Kosek oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 5 przedstawili problem umiejscowienia anteny telefonii komórkowej na budynku szkolnym.

XXXVIII SESJA
13 lipca, w czasie XXXVIII sesji rady dzielnicy, podjęto 11 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano dalszej korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 (uchw. nr
XXXVIII/444/2017).
• Rozdysponowano środki wydzielone do dyspozycji dzielnicy na rok 2018
(uchw. nr XXXVIII/445/2017).
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na
rok 2015-2018 następujących zadań (uchw. nr XXXVIII/446/2017)
– 4. Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej (jednostka
realizująca ZZM), 2015 – projekt (4 000 zł), 2016 – realizacja I etapu
inwestycji (0 zł), 2017 – realizacja II etapu inwestycji (320 000 zł).
– 6. Modernizacja psiego wybiegu w parku Krowoderskim (jednostka
realizująca ZZM), 2016 – modernizacja m.in. wykonanie oświetlenia
i piaskownicy (12 300 zł), 2017 – projekt i realizacja inwestycji
(90 000 zł).
– 7. Ogródek jordanowski przy ul. Konecznego (jednostka realizująca
ZZM), 2016 – wykonanie projektu (0 zł), 2017 – wykonanie projektu
i realizacja inwestycji (300 000 zł).
– 9. Ul. Czerwieńskiego – projekt i wykonanie miejsc postojowych
(jednostka realizująca ZIKiT), 2016 – wykonanie projektu (0 zł, było
32 000 zł), 2017 – realizacja inwestycji (0 zł), 2018 – realizacja inwestycji (232 000 zł).
– 10. Ul. Krowoderskich Zuchów 19 – projekt i wykonanie lamp
(jednostka realizująca ZIKiT), 2017 – wykonanie projektu i realizacja
inwestycji (67 130 zł).
– 13. Budowa siłowni w parku Krowoderskim (jednostka realizująca
ZZM), 2017 – wykonanie projektu (3 000 zł), 2018 – realizacja inwestycji (90 000 zł).
– 14. Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka (jednostka
realizująca ZZM), 2018 – wykonanie projektu (15 000 zł).
– 15. Chodnik w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19 (jednostka
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realizująca ZIKiT), 2017 – wykonanie projektu (15 000 zł), 2018 – realizacja inwestycji (52 700 zł).
– Druk „Gazety Lokalnej” (jednostka realizująca Kancelaria Rady Miasta
i Dzielnic Krakowa), 2017 – 30 000 zł, 2018 – 40 000 zł.
– Projekt i realizacja budowy lampy koło sklepu Lewiatan, między postojem taxi przy ul. Gnieźnieńskiej, od strony ul. Zygmuntowskiej (jednostka
realizująca ZIKiT), 2017 – projekt i realizacja inwestycji (30 000 zł).
– Wymiana oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Białoprądnickiej, Zielińskiej, Matki Tajber (jednostka realizująca ZIKiT), 2017 – projekt
i realizacja inwestycji (16 000 zł).
– Budżet Obywatelski na lata 2019-2022 (jednostka realizująca ZIKiT,
ZZM, ZIS) – każda edycja BO – po 400 000 zł.
• Rada dzielnicy wnioskowała też o rozszerzenie w budżecie Miasta
Krakowa zadania pn. „modernizacja ul. Maciejkowej” o modernizację
ul. Azaliowej oraz o koordynację z tymi pracami modernizacji kanalizacji
sanitarnej i opadowej (uchw. nr XXXVIII/447/2017).
• O przeniesienie przystanku linii autobusowej nr 154 w kierunku Prądnika
Białego na przystanek Nowy Kleparz, gdzie zatrzymuje się linia nr 130
(uchw. nr XXXVIII/448/2017) .
• O przeniesienie znaku B-35 (zakaz postoju) z ul. Różyckiego 7 na wysokość bloku nr 5, likwidację tabliczki T-25 B (kontynuacja zakazu) oraz
odwołanie znaku B-35 na wysokości bloku nr 4, przed zatoką autobusową
(uchw. nr XXXVIII/449/2017).
• W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Zachód” (uchw. nr XXXVIII/454/2017) radni wnioskowali o:
– Zmniejszenie nieprzekraczalnej linii zabudowy z pięciu do trzech
metrów;
– Zmianę drogi KDD11 z drogi przelotowej na drogę nieprzejezdną, od
ulicy Łokietka „ślepą” (przy przystanku autobusowym MPK).
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4. Ul. Pod Fortem,
5. Ul. Jaremy,
6. Ul. Gdyńska,
7. Ul. Weissa,
8. Ul. Makowskiego 20,
9. Ul. Wybickiego – przy PKP i po drugiej stronie PKP,
10. Ul. Wybickiego – przy ul. Rusznikarskiej i miedzy ul. Rusznikarską
a Urzędem Skarbowym,
11. Ul. Krowoderskich Zuchów – koło Urzędu Skarbowego,
12. Ul. Radzikowskiego – koło Policji,
13. Ul. Siemaszki – od ul. Lekarskiej do ul. Zdrowej,
14. Ul. Jaracza,
15. Ul. Pielęgniarek – przy markecie Kaufland,
16. Ul. Pachońskiego – na wysokości bloku nr 6,
17. Ul. Białoprądnicka – od ul. Górnickiego do ul. Białoprądnickiej 3.
• Radni wnioskowali również o montaż stacji rowerowych Wavelo przy
ul. Ojcowskiej na wysokości Placu Omłotowego, na ul. Jaracza – w okolicy
poczty, przy ul. Radzikowskiego – obok KFC (rondo Ofiar Katynia) oraz na
Górce Narodowej Wschód (uchw. nr XXXIX/460/2017).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Budowę przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53 (uchw.
nr XXXIX/459/2017).
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych położonych przy
ul. Prądnickiej (trzy lokale), ul. Lentza, ul. Elsnera, ul. Jaremy oraz ul. Marczyńskiego (uchw. nr XXXIX/462/2017 – XXXIX/468/2017).
• Zbycie części działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w rejonie ul. Banacha w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych, stanowiących własność osoby prawnej.

W ramach omawiania bieżących spraw dzielnicy Dyrektor CK Dworek Białoprądnicki Renata Lisowska zdała relację z przygotowanego razem z Dzielnicą IV Dnia Dziecka. Michał Furman z Fundacji Nowe Centrum przedstawił
funkcjonowanie nowego Centrum Aktywności Seniorów Prądnik Biały przy
ul. Pachońskiego 8.

Podczas obrad członkowie rady zgłosili także interwencje do służb mundurowych ze swoich rejonów. Natomiast obecny na sesji przedstawiciel inwestora
oraz przedstawiciel klasztoru oo. Franciszkanów ponownie zaprezentowali
radnym sprawę kapliczki na skrzyżowaniu ul. Chełmońskiego i Stachiewicza, w sąsiedztwie prowadzonej budowy. Głos w tej kwestii zabrali Joanna
Kowacka-Kraj, Michał Kończakowski, Krystyna Karabuła, Jakub Kosek
i Dariusz Partyka. Radna Karabuła przedstawiła problem zrzucania ścieków
opadowych do potoku Sudoł, a Teodozja Maliszewska – problem boiska
przy Gimnazjum nr 12.

XXXIX SESJA

XL SESJA

28 sierpnia, na XXXIX sesji rady dzielnicy podjęto 15 uchwał.

W czasie XL, nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy, która odbyła się 9 września,
podjęto trzy uchwały.

III Zaopiniowano pozytywnie
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych przy ul. Felińskiego,
Lentza (dwa lokale) i Weissa (uchw. nr XXXVIII/450/2017 – XXXVIII/453/2017).

I Przyjęto
• Korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
IV Prądnik Biały na rok 2017 (uchw. nr XXXIX/455/2017).
• Korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
IV Prądnik Biały na rok 2018 (uchw. nr XXXIX/456/2017).
• Dokonano także korekty zapisu uchwały nr 10/II/2014 z 30 grudnia 2014 r.
w §1 pkt. 2: „Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych,
o której mowa w ust. 1 liczyć będzie do 8 członków Rady”. Jednocześnie powołano do składu komisji radną Annę Dunajską (uchw. nr XXXIX/461/2017).
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na rok
2015-2018 następującej korekty zadania:
– Druk „Gazety Lokalnej” Dzielnicy IV Prądnik Biały (jednostka realizująca
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa), 2017 – 24 242 zł, 2018 – 31 104
zł (uchw. nr XXXIX/457/2017).
• Wnioskowano też (uchw. nr XXXIX/458/2017) o zwiększenie liczby miejsc
parkingowych na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały w rejonach:
1. Ul. Czerwieńskiego – równoległe parkowanie,
2. Ul. Felińskiego – przy kościele,
3. Ul. Meiera,

I Przyjęto
• Kolejną korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 (uchw. nr XL/472/2017).
II Wnioskowano
• Wniesiono pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie
ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
zmian w komunikacji miejskiej na czas remontu linii kolejowej E30 (uchw. nr
XL/470/2017), a także projekt rezolucji do PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa (uchw. nr XL/471/2017). Obie uchwały podjęto w związku z uciążliwymi zamknięciami ulic i zmianami organizacji ruchu.
Wicedyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Łukasz Franek
oraz przedstawiciele PKP PLK przedstawili obecnym na sesji, jakie utrudnienia
komunikacyjne czekają mieszkańców Dzielnicy IV w czasie przebudowy linii
kolejowej nr E 30. Utrudnienia zaplanowano na: ul. Wrocławskiej, przejściu
na ul. Racławickiej, ul. Łokietka, ul. Prądnickiej, ul. Kamiennej i al. 29 Listopada. Po przedstawieniu koncepcji rozbudowy linii kolejowej E 30 radni
i mieszkańcy zadawali pytania, na które zaproszeni goście odpowiadali.
JD
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Przystanek SKA
na granicy dzielnic
Rada Dzielnicy IV przyjęła na sesji w dniu 2 października uchwałę opiniującą pozytywnie projekt wybudowania nowego przystanku Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej Prądnik Czerwony w rejonie ulicy Reduty. Jako że
linia kolejowa stanowi granicę pomiędzy dwiema dzielnicami, sprawa
dotyczy również naszej dzielnicy, a jeśli chodzi o obszar oddziaływania,
to jest on nawet jeszce szerszy. Temat jest na tyle interesujący, że
postanowiłem mu poświęcić poniższy artykuł.
Miasto zleciło wykonanie projektu pracowni architektonicznej,
która zgodnie z obowiązującym prawem zaproponowała trzy
warianty. Wariant W0, który życzyło sobie Miasto oraz własne
autorskie, W1 i W2.
Wariant W0 to wariant okrojony, przewidujący przystanek tylko
na linii kolejowej nr 8 (Kraków-Warszawa) z parkingiem P&R po
północnej stronie.
Wariant W1 – widoczny za załączonych wizualizacjach oraz wariant W2, różni się tym, że całość ma
być przesunięta bardziej na wschód i przylegać do
przebudowanego wiaduktu w ciągu ulicy Reduta, który
miałby pełnić również funkcję kładki nad torami. W zamyśle projektanta idea była słuszna, aby niejako „upiec
dwie pieczenie na jednym ogniu” i przy okazji budowy
przystanku przebudować również wiadukt. Ja jednak
uważam, że powinno się kierować przesłankami czysto
merytorycznymi i założyć, że wiadukt w ciągu ulicy
Reduta prędzej czy później musi zostać przebudowany
w ramach osobnej inwestycji. Oczywiście miło by było,
gdyby stało się to prędzej.
Zaproponowałem więc Radzie Dzielnicy IV Prądnik
Biały wybór wariantu W1 z poprawkami, z których część
była podyktowana uwagami mieszkańców podczas konsultacji, w których sam uczestniczyłem. Część uwag jest
autorska – zgłosiłem je, kierując się nie tylko sprawowaną funkcją
radnego Dzielnicy IV, ale także patrząc na całość w taki sposób,
aby zmaksymalizować zyski dla całego miasta, wynikające ze
zrealizowania tej inwestycji. A głównym założeniem jest, aby
z przystanku stosunkowo łatwo mogli skorzystać mieszkańcy
naszej dzielnicy, jak i sąsiedniej, ale także by mieszkańcy gmin
ościennych chętnie zostawili swoje samochody na parkingu
P&R i przesiedli się na pociąg, zamiast wjeżdżać do Miasta. To
ostatnie oznacza, że równie istotna jest minimalizacja czasów
przejść pomiędzy parkingami, a konkretnymi peronami, tak by
całość podróży, z uwzględnieniem przesiadki, stała się atrakcyjna czasowo.
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Dlatego też Rada Dzielnicy IV wybrała wariant W1, gdyż
główne jego zalety to położenie bliżej osiedla Gotyk (w stosunku
do wariantu W2) oraz minimalizacja czasów dojść pomiędzy
peronami i parkingami P&R.
Ostatecznie rada zaproponowała następujące poprawki:
1. Przesunięcie całości koncepcji w kierunku zachodnim,
i rozciągnięcie jej poprzez m.in. wydłużenie peronów w kierunku
zachodnim. Główną ideą tej propozycji jest chęć przybliżenia
stacji do osiedla Gotyk, zwanego też Górką Narodową Wschód,
aby tamtejsi mieszkańcy mieli blisko do pociągu, którym w parę
minut dojadą do centrum Krakowa. Niestety z uwagi na zwiększające się różnice terenu pomiędzy dwiema liniami kolejowymi
(kawałek dalej obie linia krzyżują się w dwóch poziomach), prawdopodobnie takie przesunięcie, jeśli w ogóle będzie możliwe, to
na niewielką odległość. Liczę na to, że chociaż uda się wydłużyć
perony. Ten postulat wynika wprost z uwag mieszkańców.
2. Poprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego od zachodniego
krańca północnego peronu na linii nr 8, w możliwie najprostszym
i najkrótszym przebiegu w stronę os. Gotyk. Jest to postulat
równie ważny, co poprzedni i w równie dużym, jak nie większym

stopniu wpływający na to, jak dużą odległość do pokonania do
przystanku będą mieli mieszkańcy. Tak się składa, że peron dla
pociągów jadących do centrum, czyli ten najistotniejszy, to północny peron północnego przystanku, co oznacza, że nie trzeba
np. budować dodatkowej kładki. Wystarczy wybudować ciąg
pieszy, zaczynający się na zachodnim krańcu wspomnianego
peronu i prowadzący możliwie w najprostszej linii do osiedla.
3. Zmiana parametrów drogi wraz z zawrotką pomiędzy przystankami na linii 8 i 95, poprzez rozciągnięcie całości w kierunku
zachodnim, złagodzenie łuku na zawrotce oraz wydłużeniem
zatok przeznaczonych na parkingi typu Kiss&Ride oraz postojów
taxi w taki sposób, aby w razie zaistniałej konieczności, istniała
możliwość adaptacji powyższej części układu drogowego dla
potrzeb autobusów, w tym autobusów przegubowych,
wraz z techniczną możliwością przeznaczenia części
w/w zatok parkingowych na przelotowy przystanek
autobusowy. Ujmując to inaczej, celem postulatu jest
umożliwienie obsługi przystanku przez autobusy miejskie i podmiejskie, a dokładniej, chodzi o zachowanie
technicznej możliwości wyznaczenia takich przystanków, jeśli zajdzie potrzeba, pomimo że na dzień dzisiejszy ZIKiT nie planuje, aby jakaś linia tam kończyła.
W przyszłości jednak może się to zmienić, również samo
Województwo Małopolskie może w przyszłości chcieć
uruchomić linie autobusowe dowożące do przystanku
z terenów aglomeracji. Dlatego już teraz należy według
mnie przewidzieć taką możliwość i nie zamknąć sobie
do niej drogi w przyszłości.

2/2017 jesień

GAZETA LOKALNA

4. Pociągnięcie ciągów pieszo-rowerowych wraz ze schodami,
lub pochylnią od wschodniego krańca peronów: północnego na
linii nr 8 i południowego na linii nr 95 do ul. Reduta, aby po ewentualnej przebudowie wiaduktów w ciągu ulicy Reduta przystanki
były łatwo dostępne również od strony wschodniej. Ten postulat
ma na celu wykorzystanie plusów wariantu W2 w wariancie W1,
to jest umożliwić obsługę przystanku bezpośrednio z ul. Reduta,
tak aby w przyszłości, po przebudowie wiaduktu w ciągu ul. Reduta możliwe było szybkie i wygodne dojście na każdy peron
również od tej strony.
5. Wraz z rozciągnięciem lub/i przesunięciem całości koncepcji na zachód sugeruje się powiększenie północnego parkingu
P&R w kierunku zachodnim. Jest to niejako efekt uboczny
postulatu nr 1. Przesunięcie, czy wydłużenie całości koncepcji
na zachód sprawi, że będzie można również w tym samym
kierunku powiększyć parking P&R. A myśląc przyszłościowo,
tego typu parkingów nigdy za dużo. Do Krakowa, gdzie jest
zarejestrowanych około 500 tys. samochodów (z których tylko
część równocześnie porusza się po drogach), wjeżdża spoza
miasta codziennie około 200 tys. samochodów. W efekcie, przy
zachęcaniu mieszkańców aglomeracji do pozostawienia samochodów na przysłowiowych „rogatkach miasta”, każde miejsce
parkingowe jest cenne.
6. Proponuje się rozważenie wybudowania tunelu pieszego
łączącego perony przystanku na linii nr 8 z peronami przystanku
na linii nr 95, co wyeliminuje konieczność pokonywania różnicy
poziomów w przypadku podróży przesiadkowych w sytuacji,
gdy system transportowy SKA się rozwinie i rozpowszechni.
W przeciwieństwie do poprzednich, jest to jedyny droższy postulat i najmniej potrzebny ze wszystkich, ale myślę że również
wart rozważenia. W przyszłości, gdy rozwinie się system SKA,
mieszkaniec np. Słomnik, jadący pociągiem do centrum, będzie
mógł się przesiąść na pociąg z Nowej Huty na Balice, czy też do
Zabierzowa, jadący po tzw. dużej obwodnicy kolejowej. W ten
sposób wygodnie dojedzie np. do miejsca pracy w Bronowicach. Prawdopodobnie jednak taka przesiadka będzie również
możliwa na większym przystanku, który ma powstać w rejonie
os. Piastów i obsługiwać także ruch dalekobieżny („Kraków
Północ”). Mimo to, pomysł tunelu wart jest rozważenia, a wynika
z tego, że przystanki na liniach nr 8 (Kraków – Warszawa) oraz
95 (Podłęże – Mydlniki, czyli duża obwodnica) będą położone
niżej. Rozdzielać je będzie wyżej położona zatoczka z parkingami K&R (Kiss and Ride, miejsca postojowe mające na celu
umożliwić wysadzenia pasażera z samochodu prywatnego) oraz
postojem taxi. W efekcie przejście z jednego peronu na drugi
będzie wymagało dwukrotnego pokonania różnicy terenów.
Na koniec, w uchwale, Rada Dzielnicy IV podkreśliła, jak
ważne jest, aby układ powstał od razu w całości. Miasto niestety
bardzo po macoszemu traktuje Kolej Aglomeracyjną, widząc
w niej bardziej konkurencję dla MPK, niż coś, co może stanowić
wartość dodaną i pozwoli w jakimś stopniu odciążyć Kraków od
aut. Spodziewam się więc, że będzie chciało zrealizować tylko tę
część koncepcji, którą musi. Co oznacza w przyszłości kłopoty
z uruchomieniem kolei aglomeracyjnej na dużej obwodnicy,
o której wspominałem w artykule w poprzednim numerze. Mowa
o linii kolejowej nr 95, która przebiega równolegle do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, Pachońskiego, a następnie przecinającej
ul. Conrada i Radzikowskiego.
Nietrudno przewidzieć w przyszłości problemy z uruchomieniem takiej linii (z Nowej Huty na Balice, lub do Zabierzowa), z uwagi na brak przystanków. Dlatego już zawczasu trzeba pomyśleć
o stopniowym budowaniu kolejnych przystanków, gdyż potem
budowa wszystkich na raz może się okazać trudna i kosztowna.
DARIUSZ PARTYKA
przewodniczący Komisji infrastruktury i Transportu
wizualizacje: CE Project Group
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BUDŻET OBYWATELSKI
P O D S U M O WA N I E
Na realizację zadań ogólnomiejskich i dzielnicowych tegorocznego Budżetu Obywatelskiego miasto przeznaczy ponad 12 mln zł. Głosowanie
odbywało się w dniach 17-30 czerwca, a listę projektów przeznaczonych
do realizacji ogłoszono 31 lipca. Ostatecznie realizowanych będzie
14 zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz łącznie 78 zadań o charakterze dzielnicowym. Zadecydowano, że w przyszłym roku w Dzielnicy IV
Prądnik Białyzostanie zrealizowanych 8 z 23 projektów dzielnicowych
poddanych pod głosowanie. Poniżej prezentujemy ich listę.
DRZEWA I ICH ROZWÓJ
W ostatnich latach w Dzielnicy IV narasta problem pogodzenia intensywnej
zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej z terenami zielonymi. Podejmowane
są próby likwidacji skwerów oraz znacznych połaci zieleni, aby temu zapobiec konieczna jest konfrontacja. [realizator – ZZM, koszt – 100 000 zł]
LEŚNA KRYJÓWKA – NATURALNY PLAC ZABAW W LESIE WITKOWICKIM
Celem projektu jest stworzenie naturalnego placu zabaw w Lesie Witkowickim [w miejscu istniejącego) – miejsca odpoczynku i rekreacji, przyjaznego
mieszkańcom w różnym wieku i harmonijnie wkomponowanego w leśne
otoczenie. [realizator – ZZM, koszt – 181 000 zł]
PTASIE LOKUM – BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW
Montaż na drzewach [w sposób, który nie będzie uszkadzał kory) 150 budek
lęgowych dla małych ptaków – wróbli, sikorek. [realizator – ZZM, koszt
– 20 000 zł]
REMONT SCHODÓW PRZY OPOLSKIEJ
Schody, a szczególnie podjazd dla wózków na trasie prowadzącej z ul. Nad
Sudołem do ul. Opolskiej są w opłakanym stanie, co utrudnia poruszanie
się osobom z dziećmi, niepełnosprawnym oraz osobom starszym. Trzeba
poprawić podjazdy i dorobić poręcz. [realizator – ZIKiT, koszt – 35 000 zł]
ZIELONY ZAUŁEK PRĄDNICKA
Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami Prądnicka 68 i 68A i stworzeniu tam estetycznej ogólnodostępnej
zielonej przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy, której tak bardzo brakuje
w okolicy. [realizator – ZZM, koszt – 41 900 zł]
PIŁKA NOŻNA BEZPŁATNIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Bezpłatne szkolenie piłkarskie dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 przy ul. Stawowej 179 przez
Bronowicki Klub Sportowy. Obiekt jest w pełni wyposażony w niezbędne
zaplecze sportowe. [realizator – ZIS, koszt – 15 975 zł]
MALI RATOWNICY
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu
Dzielnicy IV. Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych. [realizator
– Biuro ds. Ochrony Zdrowia, koszt – 2 500 zł]
WARSZTATY BĘBNIARSKIE
Projekt zakłada zorganizowanie cyklu 20 warsztatów bębniarskich dla dzieci
i młodzieży w wieku od 4 lat wraz z rodzicami w Programie Aktywności
Lokalnej „Sami dla siebie” w Krakowie – ul. Siemaszki 31. [realizator
– MOPS, koszt – 3 000 zł]
red.
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Trwa
rewitalizacja
parków

W parku Krowoderskim
zmodernizowano ogólnodostępne boiska. Zyskały
nową nawierzchnię oraz
wyposażenie i od kilku tygodni mogą z nich korzystać
wszyscy miłośnicy sportu.
Wymieniono również parkowe ławki. Po drugiej stronie
ul. Makowskiego, w pobliskim parku Wyspiańskiego,
który do tej pory po zmroku
tonął w ciemnościach, trwa
właśnie montaż lamp.
red. fot. MARIUSZ BEMBENEK

Rozpal grilla w parku

W parku Krowoderskim powstało ogólnodostępne miejsce do
grillowania dla mieszkańców. To realizacja jednego z wybranych
przez krakowian projektów, zgłoszonych w ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy IV. Obok placu, na
którym można ustawić grilla, są też ławki ze stolikiem, huśtawki
i pojemnik na śmieci. Osoby korzystające z tego miejsca muszą
pamiętać o zachowaniu zasad ochrony przeciwpożarowej.
Inwestycje zrealizował Zarząd Zieleni Miejskiej.
red. fot. MARIUSZ BEMBENEK

Więcej miejsca w 168

Na wniosek mieszkańców Krakowa i przeanalizowaniu liczby
pasażerów, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zadecydował o wprowadzeniu dłuższych autobusów na linii 168.
Obsługuje ona trasę Krowodrza Górka – Chełmońskiego Pętla,
Chełmońskiego Pętla – Krowodrza Górka. Dotychczasowe,
8,5-metrowe pojazdy, od 16 października zastąpiły 12-metrowe.
red. fot. MARIUSZ BEMBENEK

Dzielnica zaapelowała do NFZ

Rada Dzielnicy IV poparła starania mieszkańców o pozostawienie i przedłużenie
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Zakładowi Usług Rehabilitacyjnych
„Sprawność”, działającemu od wielu lat w przychodni przy ul. Rusznikarskiej 17.
Pacjenci zostali zaskoczeni pozbawieniem dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego radni zwrócili się do Dyrekcji Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z prośbą o utrzymanie kontraktu.
red. fot. JOANNA DOLNA
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Podróż
w czasy Kościuszki

w skrócie

Według tradycji, w Dworku Białoprądnickim zatrzymał się w czasie
insurekcji naczelnik powstania ze swoim sztabem. Podobno lubił
odpoczywać pod jaworem w dworskim parku.

Na os. Gotyk powstanie szkoła i przedszkole

Wszystko wskazuje na to, że przy ul. Meiera zostanie wybudowany Zespół Szkolno-Przedszkolny (podstawówka i przedszkole) dla 500 dzieci. Miejscy radni przegłosowali zmiany
w Wieloletnim Planie Finansowym i zwiększyli środki na budowę
o dodatkowe 10 mln zł. Wcześniej, w przetargu Zarządu Inwestycji Miejskich zgłosiła się tylko jedna firma, jednak jej oferta
przekraczała budżet przeznaczony pierwotnie na to zadanie.
Teraz będzie można z nią podpisać umowę na projekt i budowę
obiektu. Wewnątrz budynku oprócz sal lekcyjnych przewidziano
aulę, bibliotekę, salę komputerową, sale do zajęć ruchowych,
salę gimnastyczną i zaplecze kuchenne. Obok ma powstać plac
zabaw i boisko o wymiarach 20x30 m, oprócz tego – wewnętrzny układ komunikacyjny i 28 miejsc postojowych, w tym także
przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach obchodzonego właśnie Roku Kościuszkowskiego
odbyło się niecodzienne wydarzenie. 22 września w plenerze
Dworku zaprezentowano widowisko multimedialne „Na granicy
światów – Odyseja Kościuszkowska”. Spektakl był połączeniem
gry aktorskiej, muzyki (na żywo zagrali bębniarze z Wataha
Drums) i mappingu, czyli animacji 3D wyświetlanych na ścianach dworu. Fabułę oparto na tekstach pamiętników Juliana
Ursyna Niemcewicza, adiutanta Tadeusza Kościuszki w czasach
insurekcji. Postać Niemcewicza była również narratorem. Dzięki
spektakularnym efektom specjalnym widzowie mogli przenieść
się w czasy młodości naczelnika powstania, a potem śledzić
jego burzliwe losy – nieszczęśliwą miłość, dalekie podróże,
działalność w Europie i Ameryce, budowę fortyfikacji, więzienie
i walkę o niepodległość kraju. Widzieli śpiącego pod jaworem
Kościuszkę, kosynierów, Indian... Ściany Dworku zamieniały się
w portret ukochanej Ludwiki, morską mapę dla okrętów i plac
budowy West Point.

red. fot. JOANNA DOLNA

Pomysłodawcami spektaklu byli Ewa Szawul i Marek „Smok”
Rajss, a organizatorami – Stowarzyszenie Projekt Kraków i Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.
JD
fot. JOANNA DOLNA

Boiska przy ul. Stawowej zrewitalizowane

Od maja do lipca trwały prace rewitalizacyjne przy kompleksie
boisk sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53.
Inwestycja za kwotę prawie 600 tys. zł została zrealizowana
ze środków Gminy Miejskiej Kraków, pod nadzorem Zarządu
Infrastruktury Sportowej. Uroczystego otwarcia odnowionych
obiektów dokonał 29 września prezydent Jacek Majchrowski.
To dwa boiska wielofunkcyjne, skocznia do skoku w dal z rozbiegiem, bieżnia lekkoatletyczna i dwie trybuny. Uroczystość
odbywała się w ramach szkolnego dnia sportu, uczniowie mieli
więc okazję wypróbować nowe nawierzchnie.
red. fot. MATEUSZ KREMEL
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Przy przebudowie
linii kolejowej
zniszczono kapliczkę
Niewielkich rozmiarów kapliczka z 1899 roku stoi na rogu ul.
Rydla i Radzikowskiego. Znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. W 2008 roku została poddana renowacji i ogrodzona
metalowym płotkiem. O tym, że to miejsce ważne dla okolicznych
mieszkańców i uczęszczane, świadczą kwiaty i znicze. Najbliższe
otoczenie – teren poforteczny jest celem codziennych spacerów
wielu Azorzan. Działką, na której stoi kapliczka dysponuje Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Również ZIKiT odpowiada
za jej remonty i utrzymanie.
Na początku września okazało się, że z cokołu z datą zniknął
żeliwny krzyż z wizerunkiem Chrystusa.
Do uszkodzenia kapliczki doszło najprawdopodobniej „przy
okazji” modernizacji linii kolejowej i prowadzenia prac przy
budowie przejścia pod torami przy ul. Rydla przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Wcześniej tuż obok zabytku zeskładowano
metalowe elementy zbrojenia, używano ciężkiego sprzętu,
a kilkaset metrów dalej rozpoczęto prace przy wykopie. Teren
inwestycji jedynie prowizorycznie ogrodzono, wyznaczając
biało-czerwonymi taśmami dojście dla pieszych i rowerzystów
do szlabanu kolejowego.
O zniszczeniu kapliczki zaalarmował Radę Dzielnicy IV,
miejskiego konserwatora zabytków oraz policję radny Mariusz
Bembenek. W niedzielę, 3 września próbował na własną rękę
szukać krzyża na placu budowy i w okolicy, ale poszukiwania nie
przyniosły rezultatu. Co więcej, stwierdził, że poza odłamanym
krzyżem, wgniecione jest ogrodzenie. Niestety nie było żadnych
świadków zdarzenia. Przekazując sprawę policji dowiedział się,
że policjantom z Komisariatu III zniszczenie krzyża zgłosili już
wcześniej mieszkańcy.
Ustalono, że krzyż rzeczywiście został przez kogoś oderwany
od cokołu i… połamany na kawałki, jednak winnych nie udało
się znaleźć. Ostatecznie Rada Dzielnicy IV otrzymała informację,
że na razie krzyż został zabrany z terenu budowy, gdzie został
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odnaleziony i zabezpieczony przez
policjantów.
Natomiast
z ustaleń z miejskim konserwatorem zabytków wynika, że PKP w ogóle
nie poinformowały
służb konserwatorskich o rozpoczęciu
w tym miejscu prac,
pomimo, że były do
tego zobowiązane.
I pomimo, że długo zanim na rogu
ul. Rydla i Radzikowskiego pojawiły
się koparki, miejski
konserwator zabytków przekazał kolei
wytyczne w sprawie
ochrony kapliczki
Kapliczka przed dewastacją
oraz uzgodnił jej
nową lokalizację – miała zostać przesunięta o prawie 7 metrów.
Natomiast wszelkie prace miały być realizowane pod ścisłym
nadzorem konserwatora dzieł sztuki.
W związku z niedopełnieniem warunków prowadzenia prac
i uszkodzeniem zabytku, miejski konserwator zabytków Jerzy
Zbiegień wezwał inwestora do niezwłocznego odseparowania
kapliczki od terenu budowy i zastosowania się do wcześniejszych ustaleń oraz – po przeniesieniu jej na nowe miejsce – rekonstrukcji krzyża i naprawy wgniecionego ogrodzenia.
Rzeczywiście – kilka dni później kapliczka otrzymała wysoki metalowy płot, dodatkowo oznaczony biało-czerwonymi
taśmami i tablicą informującą o zakazie wstępu i pracach
budowlanych. Rada Dzielnicy IV zamierza dalej monitorować
stan zabytku i postępy prac. Na razie wykonawca robót – firma
Torpol zadeklarowała, że pokryje koszty renowacji kapliczki.
Do sprawy z pewnością wrócimy. Wszystkie osoby, które mogą
znać okoliczności zdarzenia prosimy o kontakt z Komisariatem
Policji III lub radą dzielnicy.
JOANNA DOLNA
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Dżungla
przy ul. Siemaszki
W przedostatnią sobotę października, przy ul. Siemaszki 31 odbył
się piknik rodzinny, w trakcie którego najmłodsi mieszkańcy
naszej dzielnicy, wspierani przez swoich rodziców, wykonali na
elewacji pawilonu kolorowy mural pt. „Osiedlowa dżungla”.
Malowidło przedstawia tropikalny las z bajkowymi, egzotycznymi zwierzętami. Możemy na nim zobaczyć m.in. tygrysa,
papugę, węża i zabawne żaby. Koncepcję muralu stworzyli sami
mieszkańcy, a dopracował ją krakowski artysta, Artur Wabik,
który w czasie pikniku kierował pracami i pomagał najmłodszym.
Dziękujemy uczestnikom za wspólną, artystyczną zabawę.
Szara, nieciekawa i do tej pory – często pobazgrana ściana
budynku rozkwitła kolorami i cieszy oko.
ANNA DUNAJSKA
przewodnicząca Komisji ds. Pogromców Bazgrołów
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowym
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia i prowadzącą imprezę
była animatorka lokalna Paulina Gosek, realizująca Program
Aktywności Lokalnej „Sami dla siebie”, w ramach działań
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Dla
mieszkańców przygotowany był poczęstunek, kawa, herbata,
soki i słodkie przekąski. Wsparcie organizacyjne i finansowe
zapewniła Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały, z inicjatywny radnej
dzielnicy Anny Dunajskiej i przy wsparciu Przewodniczącego
Rady Jakuba Koska.

Janusz Muniak
patronem studia
Uroczystość nadania imienia wybitnego krakowskiego kompozytora, aranżera i saksofonisty jazzowego studiu nagrań w Dworku
Białoprądnickim odbyła się 30 czerwca.
Towarzyszył jej koncert plenerowy „Rozjazzowanie”, podczas którego publiczność mogła usłyszeć utwory z płyty
„Jazzthetics” nagranej w dworkowym studio oraz kompozycje
Janusza Muniaka. Na scenie wystąpili: Dominik Bieńczycki /
Mateusz Sobiechowski Duo, Jakub Płużek, Jarek Kaczmarczyk
Quartet, Bartek Prucnal Quartet, Leszek Nowotarski Quartet,
Antoni Dębski, Marcin Ślusarczyk, Grzegorz Pałka oraz Maciej Adamczak. Koncert poprowadził Antoni Krupa – jazzman
i dziennikarz związany z Radiem Kraków.
Laudację na temat patrona wygłosił prof. Jerzy Pilch
z Katedry Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji Akademii
Muzycznej w Krakowie. Wspominał zmarłego w ubiegłym
roku Janusza Muniaka jako artystę promującego młodzież  
i wychowującego pokolenie muzyków. Podkreślał, że podobną rolę pełni studio nagrań – przede wszystkim służy

promocji młodych talentów, będzie więc doskonale kontynuować jego misję.
W czasie uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej z nazwą studia. Można było także obejrzeć dwie wystawy
– fotograficzną – „Jazz Club Dworek” oraz wystawę plakatów
gliwickiego festiwalu Jazz w Ruinach / Jazz in the Ruins.
JD
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Dożynki
w Witkowicach
Tegoroczne święto plonów składało się z dwóch części.
6 września w Zajeździe Kościuszkowskim wystąpiła Wiktoria
Bisztyga oraz zespół Prasłowianki. Wydarzeniu towarzyszył
wernisaż wystawy „Pejzaż jak malowany”, na którą złożyły się
prace Ewy Słobodzian i Jolanty Surówki.

10 września uroczystym nabożeństwem w kościele pw. św.
Marii Magdaleny przy ul. Dożynkowej rozpoczęły się Osiedlowe
Dożynki w Witkowicach – Górce Narodowej. Korowód z wieńcami dożynkowymi, prowadzony przez starostów dożynek – Ewę
Mirotę-Kowanek oraz Jerzego Bożka, przeszedł z kościoła na
ul. Porzeczkową. Tam, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
rozpoczęła się część artystyczna dożynek – występy uczniów,
jak zawsze związane z tematem zbiorów oraz koncert. Jednym
z gości był Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław
Kośmider, któremu wręczono dożynkowy wieniec. Gospodynie
z Witkowic przygotowały przyśpiewki mówiące o dożynkowych
tradycjach i opisujące aktualne wydarzenia w dzielnicy oraz
lokalne władze. Uczestnicy święta plonów podzielili się poświęconym chlebem.
Wydarzenie jest organizowane  przez Stowarzyszenie Przyjaciół Witkowic i Radę Parafialną, przy wspópłracy z Centrum
Kultury „Dworek Białoprądnicki” i wsparciu finansowym Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały.
MB
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Zdrowy Dzień Seniora
W niedzielę, 24 września dla seniorów z Dzielnicy IV odbyła się w Dworku Białoprądnickim impreza pod tytułem „Zdrowe powitanie jesieni”.
Była połączona z kiermaszem produktów pszczelich zorganizowanym przez Koło Pszczelarzy Kraków – Krowodrza im.
Ks. Jana Dzierżona. W południe w Sali Złotej Dworku Białoprądnickiego została odprawiona msza święta, a po nabożeństwie
odbyło się pasowanie nowych członków koła. Przed Dworkiem,
na stoiskach pszczelarskich można było kupić miody, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o ich zastosowaniu, spróbować
miodowych wypieków i zabrać do domu sprawdzone przez
pszczelarzy przepisy. Seniorzy wysłuchali wykładów o tym, jak
założyć przydomową pasiekę i o znaczeniu dla zdrowia produktów pszczelich. Na stoisku Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza mierzono ciśnienie i prowadzono
konsultacje medyczne. Uczestnicy imprezy mieli też możliwość skorzystania z porad dietetycznych, wykonania badania
składu ciała oraz zakupu produktów zdrowotnych. Ogromnym
zainteresowaniem pań cieszył się kącik wizażystki z doborem
makijażu do typu urody. Był również bezpłatny poczęstunek
– dania gorące, ciasta, kawa i herbata.

Na scenie plenerowej Dworku dla seniorów zaśpiewali
artyści Opery Krakowskiej. Koncert poprowadził doskonale
znany i lubiany przez białoprądnickich widzów Jan Migała.
Imprezę zakończył spektakl członków Centrum Aktywności
Seniora „Nie Dzieli Nas Wiek” z Azorów, którzy przedstawili
kabaretową adaptację „Poskromienia złośnicy” Williama
Szekspira. Dzień Seniora został sfinansowany ze środków
Dzielnicy IV Prądnik Biały.
JD
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Słoneczny festyn
wbrew pogodzie
W Zespole Szkół nr 5 przy ul. Mackiewicza, podczas spotkania
zorganizowanego 6 października nie zabrakło atrakcji dla dzieci,
rodziców i całej lokalnej społeczności.
Bo impreza pt. „Słoneczny festyn” miała nie tylko prezentować
potencjał szkoły, ale też zintegrować ją z otoczeniem – mieszkańcami pobliskiego osiedla. Oprócz tego posiadała aspekt
charytatywny. Dla najmłodszych ustawiono dmuchane zamki
i zjeżdżalnie, stoisko z watą cukrową i popcornem oraz stanowisko, gdzie malowano buzie i harcerski namiot, w którym można
było pośpiewać przy gitarze. Na boisku dzieci mogły pojeździć
na kucykach, a nieopodal – razem z rodzicami spróbować potraw
z grilla. Dochód z ich sprzedaży wesprze Hospicjum Św. Łazarza. Na szkolnych korytarzach odbywał się kiermasz m.in. ciast,
przetworów i rękodzieła, które przygotowali uczniowie, rodzice
i nauczyciele. Swoją ofertę zajęć pozalekcyjnych prezentowały
szkoła językowa i szkoła sztuk walki. Małopolska Izba Rzemiosła

i Przedsiębiorczości zachęcała do wyboru szkoły zawodowej
i nauki w różnych zawodach.
Pomimo padającego co chwilę deszczu, festyn cieszył się
ogromnym zainteresowaniem, a słoneczne humory dopisywały
wszystkim uczestnikom. Imprezę dofinansowała Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały.
JD
fot. JOANNA DOLNA
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Wspomnień czar
w Toniach
W ogrodzie sąsiadującym z domem parafialnym i kościołem pw. św.
Stanisława Biskupa i Męczennika w Toniach, w niedzielę 10 września
zorganizowano piknik dla mieszkańców.
Gospodarzem imprezy był ks. proboszcz Jan Urbański, razem
z Katolickim Stowarzyszeniem Kultury i Sportu. Przy organizacji
wydarzenia współpracował również Klub Kultury „Łokietek” – filia
Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Ochotnicza Straż Pożarna Kraków – Tonie, Stowarzyszenie „Twoje Korzenie w Polsce”
oraz Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały. Sponsorem pikniku była
Grupa Colorex.
Tytuł imprezy – „Wspomnień czar”, stanowił zaproszenie do
wzięcia udziału w akcji zbierania historii i pamiątek z dawnych
lat. Najciekawsze zostaną opracowane w powstającej od kilku
miesięcy monografii Toń. W czasie pikniku można było podzielić
się swoimi wspomnieniami z przedstawicielami Katolickiego
Stowarzyszenia Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenia Twoje
Korzenie w Polsce, które wspólnie pracują nad tą publikacją.
– Nie byłoby historii Toń, gdyby nie historia, którą pamiętacie.
Dlatego też bardzo się cieszę, że wielu seniorów mieszkających

tu i pamiętających te dawne Tonie, jest dziś z nami. Z niektórymi
osobami zrobiliśmy już wspaniałe wywiady – mówiła Karolina
Szlęzak, historyk ze Stowarzyszenia „Twoje Korzenie w Polsce”.
Podkreślała, że mieszkańcy Toń mają niesamowite materiały,
pamiątki i rodzinne zdjęcia. Wiele pań przyszło w krakowskich
strojach, które członkowie stowarzyszenia fotografowali.
W Toniach kultywowana jest tradycja przygotowywania wieńca
dożynkowego. – To bardzo pracochłonne. Dawniej zboże leżało
po żniwach w każdej stodole. Teraz zgromadzenie materiału do
wieńca wymaga więcej zachodu. Zbieranie i suszenie zbóż i kwiatów trwa wiele tygodni – mówiła Stanisława Biernat, jedna z autorek wieńca ustawionego przy scenie obok domu parafialnego.
W programie pikniku znalazły się m.in. ludowe przyśpiewki,
rodzinna rywalizacja z Ochotniczą Strażą Pożarną w Toniach,
prezentacja wozu strażackiego ze sprzętem oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i „Turniej ulic”, czyli
przeciąganie liny. Na stoisku Klubu Kultury „Łokietek” można
było stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny i otrzymać
informację o ofercie bezpłatnych zajęć dofinansowanych przez
Dzielnicę IV. Na najmłodszych czekały zabawy zręcznościowe.
Był także poczęstunek od firmy Awiteks, grill i jubileuszowy tort
na 27-lecie kapłaństwa księdza proboszcza. Na zakończenie do
tańca zagrał zespół Sensi.
JD
fot. JOANNA DOLNA

Pożegnanie lata
na Azorach
Program Aktywności Lokalnej ,,Azory” działający przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie zorganizował 9 września
piknik rodzinny pod hasłem ,,Pożegnanie lata”.
Słoneczna pogoda, animacje i zabawy dla dzieci oraz poczęstunek zakupiony w ramach środków MOPS, jak również
przygotowany przez uczestników PAL, sprawiły, że w działania
środowiskowe włączyli się mieszkańcy osiedla Azory. Przyczyniło się to do integracji i komunikacji społecznej. Nie zabrakło
partnerów lokalnych. Dużym wydarzeniem podczas pikniku była
oficjalna inauguracja Krakowskiego Ogrodu Społecznego „Azory”, powstającego w przestrzeni między blokami przy ul. Lentza
2,4 i 6. Uroczystego otwarcia dokonali mieszkańcy, wspólnie
z Moniką Doroszkiewicz – prezes Fundacji ,,Głos Serca”, Joanną
Sadowy – koordynatorką Centrum Aktywności Seniora, Kasią
Kiwałą – kierownik Momi Klubu, Jakubem Koskiem – przewodniczącym Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Marcinem Dziurokiem –

kierownikiem Działu Rewitalizacji Społecznej MOPS oraz dziećmi
z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Momi Klubu i sklepu
,,Animator” za zapewnienie materiałów animacyjnych wykorzystanych podczas imprezy.
MARZENA BUGAJ, PAL „Azory”
fot. PAL „AZORY”
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Lato w Dworku
17 niezapomnianych koncertów i 9 wieczorów filmowych – tego
lata, w lipcowe i sierpniowe wieczory na plenerowej scenie Dworku
było mnóstwo muzycznych i kinowych wrażeń.
W piątkowe wieczory od godz. 20 odbywał się festiwal muzycznych indywidualności – cykl koncertów pod nazwą „Fest
Granie”. Była to wielogatunkowa fuzja świeżego i odważnego
spojrzenia na muzykę. Na scenie pojawili się: JazZoom, Sekcja
Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, Amusing Companions, Sonbird, Jakub Frączek & Magdalena Cymer,
NoName, The Missing Part oraz Cheap Tobacco, BUNGA BAND
& gościnnie Michał Wójcik (Cinemon) i Joanna Markowska (Madame Jean Pierre).

W każdą sobotę Dworek serwował niezbędnik kinomaniaka
– publiczność obejrzała kultowe wyciskacze łez i komedie z lat
20. i 30. Prześmieszne produkcje i melodramaty w większości
z happy endem – tak najkrócej można streścić retrokino przy Papierniczej 2.  Na dużym ekranie Dworek wyświetlił takie „klasyki”
jak m.in.: „Przez łzy do szczęścia”, „Dwie Joasie”, „Sportowiec
mimo woli”, „Będzie lepiej”, „Fredek uszczęśliwia świat”. Okazało
się, że stare kino ma mnóstwo miłośników!
Uczta dla „filmożerców” była możliwa dzięki uprzejmości Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA), w ramach
projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów
fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo
kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Podczas „Niedzielnej Altany” na publiczność czekała mieszanka łagodnych i klasycznych brzmień oraz nowoczesnych
aranżacji, w których każdy mógł odnaleźć coś dla siebie. Wśród
nich szlagiery polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej, arie
i pieśni operowe oraz operetkowe, standardy jazzowe, flamenco,
muzyka klezmerska, bałkańska i wiele innych odważnych aranżacji. Wystąpili: Anna Treter z zespołem, KlezzJezz, Mariusz Jaśko
i Tomasz Czerski, Balkanscream, Les De̒boucheur, Agnieszka
Grochowicz, Artyści Opery Krakowskiej oraz Leszek Żądło European Art Ensemble. Koncerty dofinansowała Rada Dzielnicy
IV Prądnik Biały.

KINGA SADOWSKA
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

Lekcje emocji
dla pierwszoklasistów
Z początkiem nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 109
im. K. Makuszyńskiego rozpoczęły się zajęcia pt. „Lekcje emocji”
dla uczniów klas pierwszych.
W czasie zajęć uczniowie pod kierunkiem dwóch pedagogów
z Niezależnego Instytutu Edukacji Emocjonalnej (Fundacji),
dr Anny Łachowskiej i dr Katarzyny Wanat, poznawać będą
techniki radzenia sobie w stresujących sytuacjach, rozwiązywania
konfliktów oraz będą poszerzać swoje kompetencje społeczne.
Zajęcia pozwolą dzieciom na poznanie świata własnych emocji
i wzmocnienie poczucia wartości.
Praca nad realizacją przygotowanego przez instytut programu
prowadzona będzie w oparciu o fachowe, dostosowane do wieku i umiejętności dzieci materiały dydaktyczne i plansze. Z tych
źródeł korzystać będą również nauczyciele, pracujący z uczniami
na co dzień. Równolegle będą też trwały warsztaty dla rodziców,
po to, aby już w domach, mogli ćwiczyć ze swoimi pociechami
nabyte podczas zajęć umiejętności.
Zajęcia są prowadzone według programu zgodnego z wytycznymi międzynarodowych organizacji zrzeszających badaczy
i praktyków zajmujących się tematem edukacji emocjonalnej
Efekty badań tych organizacji wskazują, że dzieci i młodzież
o wysokich umiejętnościach społeczno-emocjonalnych osiągają
lepsze wyniki w nauce, co procentuje w późniejszym życiu zawodowym. Budują również trwałe, zdrowe relacje z innymi ludźmi,
co przekłada się pozytywnie na przyszłe, dorosłe związki.
Projekt jest efektem współpracy Rady Dzielnicy IV (Komisji ds.
Pogromców Bazgrołów i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod kierunkiem radnej Anny Dunajskiej), Niezależnego
Instytutu Edukacji Emocjonalnej i Dyrekcji Szkoły. Zajęcia dla
uczniów oraz warsztaty dla rodziców są bezpłatne, finansowane
z budżetu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Projekt „Lekcje emocji”
jest pierwszym w Krakowie projektem tego typu realizowanym
w formie systematycznych zajęć szkolnych.
ANNA DUNAJSKA
radna Dzielnicy IV Prądnik Biały

Naszej Koleżance, Radnej

Teodozji Maliszewskiej
składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
radni Dzielnicy IV Prądnik Biały

fot. CK DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI
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