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Wielokrotnie otrzymywałem od Państwa zgłoszenia dotyczące rozwiązania sytuacji
nierozwiązywalnych. Często zgłoszenia tego typu dotyczyły uciążliwości związanych ze
spożywaniem alkoholu, a szczególnie jego sprzedażą w godzinach wieczornych. Nie
istniały jednak mechanizmy ograniczające funkcjonowanie tak zwanych sklepów całodobowych. Przypadki stwierdzenia nieprawidłowości pozwalających zabrać koncesję
na sprzedaż alkoholu zdarzały się rzadko i nic nie wnosiły, gdyż sprzedawca zmieniał
nazwę firmy i ponownie występował o koncesję.
Od 1 stycznia 2018 pojawi się nowa i wreszcie realna możliwość rozwiązania problemu. Rady gmin zyskają narzędzia pozwalające wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu
między godziną 22 a 6 rano. Ponadto gminy będą mogły limitować liczbę koncesji
na sprzedaż piwa. Do tej pory limity przyznanych koncesji dotyczyły jedynie alkoholi
powyżej 4,5%. Limity na sprzedaż piwa dotyczyć będą również stacji benzynowych,
które są traktowane tak samo jak punkty sklepowe. Ostatnim narzędziem jest możliwość
przydzielania różnej wysokości limitów dla poszczególnych jednostek pomocniczych,
jakimi w Krakowie są dzielnice.
Nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wprowadza również całkowity zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
jednocześnie dopuszczając możliwość wyznaczenia miejsc wolnych od zakazu spożycia alkoholu.
Pojawia się pytanie, które z tych mechanizmów powinny zostać użyte na terenie
Krakowa i naszej dzielnicy.
Wydaje się naturalnym, by
wprowadzić zakaz sprzedaży
alkoholu między godziną 22 a 6.
Rozwiązywałoby to z pewnością
problem dotyczący wszelkich
uciążliwości, które pojawiają się
w pobliżu sklepów z całodobową
sprzedażą alkoholu. To właśnie
tego typu małe sklepy osiedlowe
odpowiadają za 90% zgłoszeń
związanych z zakłócaniem porządku i spożyciem alkoholu.
Dużo bardziej dyskusyjne są pozostałe dwa pomysły, tj. ograniczenie liczby punktów
sprzedaży piwa i wyznaczenie miejsc wolnych od zakazu spożycia alkoholu na świeżym
powietrzu.
Z jednej strony ograniczenie sprzedaży piwa może dla wielu wydawać się słusznym
posunięciem, jednak czy na pewno? Prawie każdy optujący za tego typu limitem, i to
niezależnie czy na piwo, czy alkohole wysokoprocentowe myśli, że spowoduje to
eliminację uciążliwych osiedlowych budek sprzedaży. Niestety limit ogranicza liczbę
punktów sprzedaży, ale nie precyzuje i nie wpływa na konkretne miejsca. Tym samym
może się zdarzyć tak, że wprowadzenie limitu spowoduje utratę koncesji sklepu wielkopowierzchniowego typu Makro, Lidl czy Lewiatan, a nie spowoduje eliminacji problemu, jakim często jest konkretna „budka” z alkoholem. Dodatkowo tego typu limity
to ograniczanie swobody działalności gospodarczej, ale może ten obszar powinien
posiadać takie ograniczenie?
Zupełnie innym tematem jest wyznaczenie miejsc na świeżym powietrzu, w których
można byłoby spożywać alkohol. Nie wszyscy spożywający alkohol stwarzają problemy
i nie umieją się zachować. Tym samym zasadnym byłoby stworzenie miejsc, w których
wspólnie ze znajomymi, każdy będzie mógł legalnie wypić przysłowiowe piwo pod
chmurką. Wydaje się również, że strefy tego typu pozwoliłyby oddalić problem zakłócania ciszy od zabudowy mieszkaniowej, tak samo jak problem powstawania miejsc,
w których mieszkańcy czują się zagrożeni. Pojawia się jednak pytanie, gdzie można
wyznaczyć tego typu strefy? Z całą pewnością nie mogłyby się znajdować blisko budynków mieszkalnych, ale powinny być bezpieczne. Tym samym trudno powiedzieć,
czy można znaleźć takie miejsce na terenie naszej dzielnicy. Możliwe, że nie ma takiego
miejsca lub jego utworzenie wcale nie jest uzasadnione?
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Pisząc ten artykuł, chciałem zainteresować Państwa tym tematem i jednocześnie
zapytać o zdanie, gdyż problem ten zacznie być żywym i istotnym na początku przyszłego roku, gdy Rada Miasta Krakowa stanie przed pytaniem, jakie przepisy uchwalić,
a nasza Rada Dzielnicy IV – jak nowe propozycje zaopiniować. Proszę o opinie, które
z opisanych rozwiązań należałoby wprowadzić na terenie naszej dzielnicy? W przypadku
stref wolnych od zakazu spożywania alkoholu na świeżym powietrzu być może mają
Państwo pomysły, gdzie one mogłyby powstać, a może nie powinno ich być w ogóle?
Na wszelkie uwagi, przemyślenia i pomysły czekam z niecierpliwością. Proszę przesyłać je na adres rada@dzielnica4.krakow.pl lub zgłaszać do Dzielnicy IV Prądnik Biały.
JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
fot. JOANNA DOLNA

BEZPŁATNE
KONSULTACJE
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DYŻURY
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Zapraszamy do
Biura Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały
ul. Białoprądnicka 3
w środy
w godz. 14.00-17.00
3 stycznia, 7 lutego
7 marca, 4 kwietnia
16 maja, 6 czerwca
Porad udzielają prawnicy
z Kancelarii Radcy Prawnego
Agnieszki Rembiesy,
Kraków, ul. Skawińska 22/5

§

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

Złamałeś nogę na chodniku przed domem sąsiada?
PO ODSZKODOWANIE IDŹ DO PREZYDENTA MIASTA
„Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad
wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)”. Takiej treści uchwałę
podjął Sąd Najwyższy.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wynikający z art. 5 ust.
1 pkt 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej,
służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości.
Teraz już wiadomo, że gdy służby miejskie widzą lodowisko na
chodniku, powinny doprowadzić do jego usunięcia, mają bowiem
do tego odpowiednie instrumenty prawne. A jeśli pozostaną bierne,
to w przypadku szkody, prezydent miasta będzie musiał wypłacić
odszkodowanie.
Nie życzę nikomu złamania nogi, ale życzenie sukcesu w uzyskaniu
odszkodowania jest z pewnością potrzebne. Tak na wszelki wypadek
warto zapisać, może się przydać: orzeczenie z dnia 24 listopada 2017 r.,
sygn. akt III CZP 38/17.
IRENEUSZ KOWALKOWSKI

SESJE
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały
w pierwszej połowie
2018 roku:
15 stycznia
5 lutego
12 marca
9 kwietnia
14 maja
11 czerwca
godz. 18.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XLI SESJA
18 września, podczas XLI sesji radni podjęli 14 uchwał.
I Przyjęto
• Rozdzielono środki finansowe w kwocie 34 000 zł przeznaczone na obsługę
dzielnicy na 2018 r. (uchw. nr XLI/473/2017).
• Przeniesiono środki finansowe na obsługę dzielnicy na 2017 r., w sposób
określony w uchw. nr XLI/474/2017.
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 (uchw. XLI/475/2017).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 (uchw. XLI/476/2017).
II Wnioskowano
• O zamontowanie dwóch progów zwalniających na wyremontowanym
odcinku ul. Potoczek oraz o jej oznakowanie jako ulicy bez przejazdu, poprzez
ustawienie znaków D-4a, D-4b oraz D-4c (uchw. nr XLI/480/2017).
• Do ZIKiT – o likwidację „wysepki-ronda” pomiędzy blokami przy ul. Krowoderskich Zuchów 23 i 25 a blokami przy ul. Batalionu Skała 4 i 6, celem
utworzenia parkingu, przy jednoczesnym zachowaniu drzew znajdujących
się na wysepce (uchw. nr XLI/482/2017).
• Do ZIKiT – o sporządzenie projektu nowej organizacji ruchu dla ul. Gaik,
poprzez zaproponowanie możliwych do wprowadzenia rozwiązań, wymuszających spowolnienie ruchu na zabudowanym odcinku ulicy (uchw. nr
XLI/483/2017).
• O wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania związanego
z realizacją planowanej od dziesiątek lat ul. Czesława Miłosza, mającej połączyć ulice Doktora Twardego i Prądnicką (uchw. nr XLI/484/2017).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dwóch wariantów
zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku szatni sportowej przy
KS Bronowickim przy ul. Jasnogórskiej (uchw. nr XLI/478/2017).
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 5 budynków) z usługami, garażami
podziemnymi, stacjami transformatorowymi, drogą wewnętrzną, wjazdem
i zagospodarowaniem przy ul. Josepha Conrada/ul. Sosnowieckiej (uchw.
XLI/479/2017).
• Zbycie nowopowstałej działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Kraków, położonej przy ul. Górka Narodowa, w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby
fizycznej (uchw. nr XLI/485/2017).
• Obniżenie kapliczki, która usytuowana jest na rogu ulic: Chełmońskiego i
Stachiewicza (uchw. nr XLI/486/2017).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Propozycję nowej organizacji ruchu na ul. Ks. Siemaszki, poprzez ustawienie znaków B-36 (zakaz zatrzymywania się). Jednocześnie zaopiniowano
pozytywnie propozycję wprowadzenia kontraruchu rowerowego, pod warunkiem pozostawienia możliwości parkowania wzdłuż ulicy. Wnioskowano także
do ZIKiT o rozważenie wymalowania pasów rowerowych na ul. Prądnickiej, na
odcinkach, na których jest to technicznie wykonalne (uchw. XLI/481/2017).
W ramach spraw bieżących m.in. Krystyna Karabuła poruszyła problem znaku
zakazu na ul. Stanisławskiego oraz zrzutu ścieków do potoku Sudoł, a także
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ekranów akustycznych na ul. Opolskiej. Elżbieta Ryba zwróciła uwagę na
sprawę remontu schodów w SP nr 15. Małgorzata Palimąka oświadczyła,
że na chwilę obecną Komisja Edukacji nie posiada wolnych środków finansowych, jeżeli będą jakieś oszczędności w tym roku lub w następnym, to
zostaną przeznaczone na ten cel.
Projektant Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przybliżył Radnym Dzielnicy IV
projekt koncepcji przystanku SKA – Prądnik Czerwony, zlokalizowanego
w pobliżu ul. Meiera.

XLII SESJA
2 października, w czasie XLII sesji, podjęto 6 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 (uchw. nr XLII/487/2017).
• Przyjęto „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek sportu w Dzielnicy IV Prądnik Biały” na lata 2017-2018 (uchw. nr
XLII/492/2017), stanowiący załącznik do uchwały.
II Wnioskowano
• O przywrócenie ekranów akustycznych na ul. Opolskiej w okolicy stacji
paliw Lotos. Nowo zamontowane ekrany powinny być z materiału przeźroczystego. W przypadku braku możliwości odtworzenia ekranów przy
ul. Opolskiej, radni wnioskowali o umiejscowienie ich miedzy ul. Palacha
a stacją (uchw. XLII/490/2017).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Wariant W1 budowy przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, z zastrzeżeniem przesunięcia całej koncepcji maksymalnie na zachód, na ile to możliwe,
przy zachowaniu spójności koncepcji, przy uwzględnieniu budowy peronów
zarówno na linii kolejowej nr 8, jak i linii nr 95. Jednocześnie wniesiono do
rozpatrzenia następujące sugestie w celu skorygowania przedstawionego
wariantu W1:
– przesunięcie całości koncepcji w kierunku zachodnim i rozciągnięcie
jej poprzez m.in. wydłużenie peronów w kierunku zachodnim,
– poprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego od zachodniego krańca
północnego peronu na linii nr 8 w możliwie najprostszym i najkrótszym
przebiegu w stronę os. Gotyk,
– zmiana parametrów drogi wraz z zawrotką pomiędzy przystankami
na linii 8 i 95, poprzez rozciągnięcie całości w kierunku zachodnim.
Chodzi również o złagodzenie łuku na zawrotce oraz wydłużenie zatok
przeznaczonych na parkingi typu Kiss&Ride, a także postojów taxi w taki
sposób, aby w razie konieczności, istniała możliwość adaptacji powyższej
części układu drogowego dla potrzeb autobusów (w tym autobusów
przegubowych), wraz z techniczną możliwością przeznaczenia części
zatok parkingowych na przelotowy przystanek autobusowy,
– 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 ul. Reduta przystanki były łatwo dostępne również
od strony wschodniej,
– wraz z rozciągnięciem i przesunięciem całości koncepcji na zachód, sugeruje się powiększenie północnego parkingu P&R w kierunku zachodnim,
– 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,
– wnioskuje się o zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla rowerów.
Jednocześnie Rada Dzielnicy IV stanowczo zastrzegła, aby przedstawioną
koncepcję zrealizować w całości, tj. zarówno budowę peronów na linii nr 8,
jak i na linii obwodowej nr 95 (uchw. nr XLII/489/2017).
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• Pozytywną opinię uzyskało ustanowienie prawa użytkowania na kolejne
20 lat na rzecz stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Toniach na
zabudowanej budynkiem strażnicy nieruchomości położonej przy ul. Jęczmiennej 11 (uchw. XLII/491/2017).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Uchylono uchwałę nr XLI/486/2017 z dnia 18 września 2017 r., opiniując
negatywnie przesunięcie kapliczki na rogu ul. Chełmońskiego i ul. Stachiewicza, niezależnie od sytuacji dotyczącej obniżenia. Odstąpiono od udzielenia
opinii na temat obniżenia kapliczki. Radni orzekli, że decyzja w tej kwestii
powinna zostać podjęta przez konserwatora zabytków, po dokonaniu wnikliwej analizy, a wszelkie prace związane z kapliczką powinny obejmować jej
gruntowną konserwację. Rada dzielnicy zawnioskowała o informację, czy
inwestor wnioskujący o obniżenie/przesunięcie kapliczki posiada zgodę na
niwelacje działki gminnej (uchw. nr XLII/488/2017).
W ramach bieżących spraw Jakub Kosek przedstawił m.in. pismo z Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w sprawie bezpłatnych
punktów porad prawnych oraz pismo z Wydziału Skarbu UMK w sprawie
zasiedzenia działki przy ul. Bałtyckiej. Mieczysław Dzierżak poruszył problem
użytkowania boiska w parku Krowoderskim.

XLIII SESJA
W czasie XLIII sesji, która odbyła się 9 października, radni dzielnicy podjęli
trzy uchwały.
I Przyjęto
• Rada dzielnicy dokonała dalszej korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2017 (uchw. nr
XLIII/493/2017).
II Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa czterech
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy
ul. Chełmońskiego/ul. Stelmachów (uchw. nr XLIII/494/2017).
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku handlowo-biurowo-usługowego przy ul. Chełmońskiego/ul. Stelmachów (uchw.
nr XLIII/495/2017).
Radna miejska, Anna Prokop-Staszecka przedstawiła Radnym Dzielnicy IV
Prądnik Biały swoją argumentację dla inwestycji przy ul. Chabrowej, aby
została pozytywnie zaopiniowana oraz zaprosiła do składania postulatów
do budżetu miasta na 2018 rok. Radni Krystyna Karabuła i Tomasz Regulski
zgłosili sprawę budowy sygnalizacji i oświetlenia na ul. Jasnogórskiej.
Katarzyna Gajus-Wyrwicz zwróciła się z pytaniem do przewodniczącego, czy
Dzielnica IV jest zainteresowana zagospodarowaniem terenu wokół rzeki Białuchy. Jakub Kosek zaakceptował pomysł – na odcinku wzdłuż ul. Opolskiej.

XLIV SESJA
13 listopada, w trakcie XLIV sesji rady dzielnicy zostało podjęte 14 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 (uchw. nr XLIV/497/2017) oraz na rok
2017 (uchw. nr XLIV/498/2017).
II Wnioskowano
• Do ZIKiT o wyznaczenie przejść dla pieszych i znaków poziomych dotyczących pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Chełmońskiego, Mehoffera
i Murarskiej. Wnioskowano również o wykonanie oznakowania poziomego
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dotyczącego pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Chełmońskiego
i Wielkotyrnowskiej oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Chełmońskiego przy ul. Stachiewicza, po jej zachodniej stronie (uchw. nr XLIV/501/2017).
• O wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 zadania pn.
Remont ul. Smętnej i wykonanie chodnika na odcinku od ul. Sosnowieckiej
do ul. Smętnej 11 A i B (uchw. nr XLIV/504/2017).
• O uwzględnienie przy projektowaniu linii tramwajowej na Górkę Narodową
wind np. przy ul. Szopkarzy lub miejsca pod montaż wind. Jednocześnie
negatywną opinię radnych otrzymała zmiana przebiegu linii tramwajowej
wzdłuż ul. Górnickiego, gdyż przesunięcie linii spod jednych domów, spowoduje zbliżenie do innych budynków mieszkalnych (uchw. nr XLIV/505/2017).
• Na prośbę mieszkańców – o remont ul. Bursztynowej (uchw. nr
XLIV/506/2017).
• O wprowadzenie zmiany w komunikacji miejskiej poprzez wzmocnienie
linii autobusowych nr 168, 154, 140, 164, 537 oraz czasowe przywrócenie
linii 114 (uchw. nr XLIV/507/2017).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w części parteru przy ul. Chabrowej,
pod warunkiem zachowania 1,2 miejsca postojowego na jedno mieszkanie
oraz jednego miejsca postojowego na każde 5 osób zatrudnionych w lokalach usługowych. Radni wnioskowali o niewydanie warunków zabudowy
w przypadku niewskazania przez inwestora miejsc postojowych na terenie
posesji (uchw. nr XLIV/499/2017).
• Wydzierżawienie działek nr 167/1cz i nr 167/3 obręb 41 Krowodrza
(ul. Mehoffera) nawet na miejsca parkingowe, pod warunkiem zachowania
odległości, zgodnie z przepisami prawa (uchw. nr XLIV/496/2017).
• Poparto działania mieszkańców w sprawie położenia nawierzchni asfaltowej
na ul. Kaczorówka, od domu nr 25A do nr 35 (uchw. nr XLIV/500/2017).
• Projekt budowy chodnika po zachodniej stronie ul. Glogera przez Gminę
Miejską Kraków. Wnioskowano o zastosowanie kostki bezfazowej (uchw.
nr XLIV/502/2017).
• Projekt rozbudowy ul. Maciejkowej (uchw. nr XLIV/503/2017), pod następującymi warunkami:
1. Wprowadzenie kostki bezfazowej,
2. Dokonanie ponownej analizy zlewni opadowej rowów przylegających
do ul. Maciejkowej i Azaliowej,
3. Wnioskuje się, aby miejsca postojowe na działce nr 136/2 zostały
zintensyfikowane poprzez wydłużenie pasa parkowania, ustanowienie
pasa do parkowania o długości 6 m z zachowaniem 2,5 m chodnika oraz
utworzeniem pasa zieleni izolacyjnej za chodnikiem,
4. Wnioskuje się o objecie pasem zieleni działki nr 136/2 oraz objęcie
jej wykupu w całości, w przypadku braku wykupu całej działki, opiniuje
się negatywnie,
5. Wnioskuje się o wykonanie dwustronnego chodnika na odcinku od
zakrętu (przy nowym osiedlu) do ul. Azaliowej.
W tej uchwale pozytywnie zaopiniowano projekt przesłany 13 listopada
2017 r. drogą mailową (zgodnie z załącznikiem do uchwały) pod warunkiem:
- wprowadzenia kostki bezfazowej,
- dokonania ponownej analizy zlewni opadowej rowów przylegających
do ul. Maciejkowej i Azaliowej.
• Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018-2020 (uchw.
nr XLIV/508/2017).
• Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego „Bronowice”
przy ul. Armii Krajowej. Radni poparli budowę parkingów miejskich typu P&R,
w tym parkingu P&R Bronowice (uchw. nr XLIV/509/2017).
Przewodniczący Jakub Kosek poprosił, aby radni zgłaszali swoje uwagi
do warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Kluzeka, jakie wpłynęły do
biura rady.
JD
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Co zmieni się
w komunikacji miejskiej
w 2018 roku
Nowa remarszrutyzacja
ZIKiT wprowadzi na początku przyszłego roku nową siatkę
połączeń. Rada Miasta Krakowa uchwaliła już budżet na 2018
rok, zgodnie z którym, na samo funkcjonowanie komunikacji
miejskiej ma być o 25 mln zł więcej, niż w roku poprzednim. Nie
są znane jeszcze szczegóły, natomiast poznaliśmy już ogólne
założenia. Przyznam, że wiązałem spore nadzieje z tymi zmianami
i choć jeszcze za wcześnie na szczegółową ocenę, to pierwsze
doniesienia były bardzo rozczarowujące.
Krowodrza Górka – najbardziej poszkodowana pętla w Krakowie?
Zacznijmy od tramwajów. Założenie jest takie, że mają jeździć co 7,5 minuty oraz co 15 minut. Oznacza to, że najbardziej
poszkodowana może być nasza Dzielnica IV, gdyż z trzech linii
tramwajowych kursujących (przy normalnym stanie, bez remontów) co 5 minut, aż dwie z nich dojeżdżają na jedyną w naszej
dzielnicy pętlę – Krowodrzę Górkę. Istniały więc uzasadnione
obawy, że linie takiej jak 52, a przede wszystkich kończące na tej
pętli kurs – 18 i 50 pojadą rzadziej, w praktyce wypadnie co trzeci
kurs. Na szczęście okazało się, że linie 50 i 52 dalej będą jeździć
co 5 minut, a poza szczytem co 7,5 minuty. Linia 18 natomiast
przez cały dzień pojedzie co 7,5 minuty. Częściej też kursować
będzie linia 3, bo zamiast co 10 minut, pojedzie co wspomniane
7,5 minuty. Niestety poza godzinami szczytu, co drugi kurs będzie kończył się na Dworcu Towarowym, więc de facto, linia 3 do
Krowodrzy Górki pojedzie co 15 minut.
Wyraźna poprawa poza szczytem
Mimo to, sytuacja na Krowodrzy Górce wyraźnie się poprawi.
O ile w godzinach szczytu w zasadzie zostanie zachowane status
quo i zamiast dotychczasowych 33 pociągów tramwajowych na
godzinę, pojadą 32 tramwaje, o tyle poza godzinami szczytu
będzie już można zaobserwować wyraźny wzrost liczby tramwajów – z 21 do 24 do godzinę. Przede wszystkim poza szczytem
zyskają główne ciągi tramwajowe, czyli do tunelu pod Dworcem
Głównym oraz na ulicę Długą. I choć niepokojące jest zjawisko,
że coraz więcej tramwajów kończy kurs na Dworcu Towarowym,
to po części są to przymiarki do docelowego poprowadzenia
większej liczby linii w stronę Krowodrzy Górki, w momencie, gdy
zostaną wybudowane trasy tramwajowe na Górkę Narodową
oraz Azory.
Weekendy bez zmian
Bez zmian natomiast pozostaną tramwaje w weekendy, czyli
zostanie zachowana częstotliwość 10 minut dla linii 50 i 52 oraz
20 minut dla wszystkich pozostałych. W przypadku Krowodrzy
Górki daje to łączną liczbę 15 kursów na godzinę. W duchwale
z 11 grudnia 2017 r. poprosiliśmy ZIKiT, aby zwiększył częstotliwość linii 18 do 10 minut w weekendy.
Wstępna ocena
Jestem rozczarowany, gdyż daleko idących zmian potrzebuje
komunikacja autobusowa, a komunikacja tramwajowa na obecną
chwilę przedstawia się przyzwoicie, jeżeli chodzi o dostępność
i częstotliwość. Moim zdaniem należało jeszcze dwie-trzy linie
wzmocnić do częstotliwości 5 minut, jak np. linie 8, 13, czy 20,
kosztem likwidacji części linii jadących co 10, czy co 20 minut.
Bardzo szkoda, że porzucono ideę kursów co 6 i 12 minut. Częstotliwość co 7,5 minuty przyniesie za sobą problemy w rozkładach
jazdy, zaś 15 minut to wciąż długi czas oczekiwania w kontekście
jazdy z przesiadką. Mimo wszystko jednak proponowane zmiany
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w kursowaniu komunikacji tramwajowej stanowią krok, a raczej
kroczek do przodu. Najważniejsze jednak, że będzie trochę
lepiej. Zwiększy się jednak przez to kontrast pomiędzy ofertą
komunikacyjną w dni powszednie i w weekendy. Władze miasta
coraz bardziej ograniczają dostępność centrum Krakowa dla
samochodów, w związku z czym komunikacja miejska powinna
uleć poprawie, także w weekendy.
Co z autobusami?
Olbrzymim rozczarowaniem pozostaje kwestia autobusów.
O reformie słyszałem ponad rok temu i wiązałem z nią spore
nadzieje, głównie w kwestii autobusów. To w przypadku komunikacji autobusowej powinna zostać wprowadzona właśnie w taki
sposób, aby główne linie jeździły co 6 i 12 minut. Nawet co 7,5
oraz 15 minut byłoby bardzo dużym postępem. Wiele razy, wciąż
bezskutecznie wnioskowaliśmy o wzmocnienie takich linii, jak np.
164, czy 169, które poza szczytem i w weekendy kursują nawet
prawie co pół godziny, a w przypadku tej pierwszej, na niektórych
odcinkach, jest to jedyna linia zapewniająca komunikację. Na razie
jedyną wiadomą rzeczą jest, że linie mają kursować najrzadziej co
20 minut, zapewne z wyjątkiem linii aglomeracyjnych, które funkcjonują na innych zasadach. I choć stanowi to pewną poprawę,
to wciąż za mało.

Propozycja Rady Dzielnicy IV
W naszej uchwale oprócz kwestii wzmocnienia linii tramwajowej nr 18 w weekendy, skupiliśmy się właśnie na komunikacji
autobusowej. O ile po wcześniejszych reorganizacjach wyraźnie
poprawiła się sytuacja w godzinach szczytu, zbyt rzadko jeżdżące
o innej porze dnia autobusy potrafiły skutecznie zniechęcić część
potencjalnych pasażerów. Zaproponowaliśmy więc, aby przynajmniej sześć linii na terenie Dzielnicy IV, także poza godzinami
szczytu i w weekendy jeździły co 15 minut. Zaproponowaliśmy
linie 130, 144, 164, 172/572, 501 i 572.
Dlaczego właśnie te linie? Ponieważ łączą osiedla położone
na terenie Dzielnicy IV z szeroko rozumianym centrum miasta.
Ponadto linie te całościowo zapewniają obsługę w zasadzie
każdego większego osiedla naszej dzielnicy, równocześnie nie
dublując się. Poza tym, aż trzy z nich, już obecnie mają częstotliwość weekendową i pozaszczytową minimum co 15 minut. Do
tego według propozycji ZIKiT, również linia 172/572 pojedzie co
15 minut. W efekcie, aby zapewnić każdemu osiedlu dostęp do
przynajmniej jednego autobusu co 15 minut, wystarczy wzmocnić
w godzinach pozaszczytowych raptem dwie linie: 144 i 164, które
choć w szczycie mają dobrą częstotliwość, to w weekendy potrafią
jeździć naprawdę rzadko. W efekcie lepszą komunikację otrzymają
te obszary w naszej dzielnicy, które obecnie autobusu kursującego
co minimum 15 minut nie posiadają, czyli Prądnik Biały Zachód,
os. Żabiniec, ul. Ks. Siemaszki, ul. Prądnicka, czy ul. Mackiewicza.
Ponadto, dodanie kursów poza szczytem oraz w weekendy będzie
wymagać niewiele większych nakładów finansowych.
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Opcja alternatywna
Problemem może być synchronizacja linii 144 i 164 z innymi
liniami na terenie miasta, dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby zapewnienie takiego standardu komunikacyjnego w całym
mieście. Gdyby to aktualnie było niemożliwe, Rada Dzielnicy
IV zaproponowała też rozwiązanie alternatywne, czyli poprawę
częstotliwości do 20 minut poza szczytem i w weekendy dla linii
132 i 154. Wtedy powstałyby pary linii jadących co 20 minut: 144
z 154 i 164 z 132. Dzięki temu we wspomnianych „dziurach komunikacyjnych” linie te, dzięki odpowiedniej synchronizacji, mogłyby
zapewnić takt i odjeżdżać na zmianę co 10 minut. Synchronizacja
ta byłaby o tyle łatwiejsza, że w godzinach pozaszczytowych
i weekendy nie występują zatory drogowe w skali znanej z godzin
szczytu w dni powszednie.
Zdecyduje ZIKiT
Decyzja oczywiście będzie należeć do ZIKiT-u. Na pewno problemem mogą się okazać dodatkowe środki, których w przyszłym
roku może się nie udać znaleźć. Może jednak dzięki popularyzacji
tego pomysłu, uda się doprowadzić do kolejnej reformy w przy-
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szłości, która miałaby właśnie poprawić dostępność komunikacji
miejskiej. Ciężko powiedzieć, czy ZIKiT będzie chciał przychylić
się do naszych uwag. Jak dotąd nawet nie konsultował zmian
z radami dzielnic. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę skalę
zmian, konsultacje trzeba by było przeprowadzić ze wszystkimi
18 dzielnicami, a to nie jest łatwe, zwłaszcza, że w wielu dzielnicach nie ma nawet jednej osoby, która miałaby pojęcie, na jakiś
zasadach w ogóle funkcjonuje komunikacja miejska. Ciężko więc
czynić z tego tytułu komukolwiek zarzut. W końcu od układania
siatki połączeń jest właśnie ZIKiT, posiadający ku temu odpowiednie zaplecze kadrowe, z kolei w kompetencjach rad dzielnic to nie
leży. Rady mają pomagać rozwiązywać lokalne problemy, niejako
być pośrednikiem pomiędzy lokalnymi społecznościami, a radą
miasta, czy administracją reprezentującą prezydenta miasta.

DARIUSZ PARTYKA
przewodniczący Komisji infrastruktury i Transportu
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Z prac Komisji ds. Pogromców
Bazgrołów i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
w 2017 roku
Inicjatywa lokalna
W bieżącym roku Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały brała udział
w konsultacjach i zgłaszała uwagi do projektu przyjętej później
Uchwały nr LXXXI/1969/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała ta doprecyzowała zasady współpracy
Gminy Miejskiej Kraków z jej mieszkańcami w ramach inicjatywy
lokalnej, której celem jest wspólne realizowanie zadań publicznych, dotyczących zaspakajania potrzeb i poprawy warunków
życia społeczności lokalnej.
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 poznają techniki radzenia sobie w stresujących sytuacjach, rozwiązywania konfliktów, poszerzają swoje
kompetencje społeczne. Nabyte umiejętności ułatwią dzieciom
poznanie świata własnych emocji i wzmocnienie poczucia wartości. W projekt zaangażowani są również rodzice (warsztaty)
i nauczyciele. Projekt jest efektem współpracy Rady Dzielnicy IV,
instytutu i dyrekcji szkoły. Zajęcia dla uczniów oraz warsztaty dla
rodziców są bezpłatne, finansowane z budżetu rady dzielnicy.
Projekt „Lekcje emocji” jest pierwszym w Krakowie projektem tego
typu, realizowanym w formie systematycznych zajęć szkolnych.
Walka z bazgrołami pod hasłem
„Kochasz swój kraj ...to po nim nie bazgraj!”
W maju przy ul. Wybickiego Rada Dzielnicy IV i Pogromcy
Bazgrołów zorganizowali piknik sąsiedzki, podczas którego na
wcześniej pokrytej wulgarnymi napisami i rysunkami ścianie
powstał mural patriotyczny pt. „Mazurek Dąbrowskiego”. Projekt
muralu przedstawiający wizerunek Józefa Wybickiego, autora
tekstu polskiego hymnu, patrona ulicy oraz polską flagę wykonał
Jacek Pasieczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. W tworzeniu malowidła brali udział mieszkańcy

osiedla. Farby i materiały malarskie oraz rusztowanie, niezbędne
do wykonania muralu zasponsorowały dwie krakowskie firmy
z branży remontowo-budowlanej. O bezpieczeństwo uczestników
pikniku jak zawsze dbała Straż Miejska i Policja. Akcja Pogromców Bazgrołów pt. „Kochasz swój kraj… to po nim nie bazgraj”,
w ramach której powstał mural, skierowana jest do wszystkich
Polaków, którzy czują się patriotami i sprzeciwiają się niszczeniu
przestrzeni publicznej bohomazami.
We wrześniu podczas pikniku rodzinnego przy ul. Siemaszki 31
powstał mural pt. „Osiedlowa dżungla”. Wykonali go na ścianie
pawilonu handlowego najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy,
wspierani przez swoich rodziców. Malowidło przedstawia tropikalny las z bajkowymi, egzotycznymi zwierzętami. Koncepcję
muralu stworzyli sami mieszkańcy, a dopracował krakowski
artysta Artur Wabik. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia i jego
prowadzącą była Paulina Gosek – animatorka lokalna, realizująca
Program Aktywności Lokalnej „Sami dla siebie” w ramach projektu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.Wsparcie
organizacyjne i finansowe zapewniła Rada Dzielnicy IV Prądnik
Biały. Szara, nieciekawa i często do tej pory pobazgrana ściana
budynku rozkwitła kolorami i cieszy oko.
W listopadzie pracownicy międzynarodowej firmy Plex, w ramach corocznej akcji społecznej, zamalowali wulgarne napisy
szpecące elewację budynku przy ul. Kluczborskiej 4. Ścianę,
na której realizowano prace, wskazał radnym i Straży Miejskiej
administrator nieruchomości. W wydarzeniu wzięli udział również
Pogromcy Bazgrołów.
ANNA DUNAJSKA
przewodnicząca Komisji ds. Pogromców Bazgrołów
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowym
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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CO UDAŁO SIĘ ZROBIĆ
2017
Przedstawiamy wybrane
zadania
zrealizowane
w Dzielnicy IV
Prądnik Biały
w 2017 roku

Ul. Mackiewicza, chodnik przy szkole

fot. JOANNA DOLNA,
MARIUSZ BEMBENEK

Ul. Glogera, chodnik

Ul. Gdyńska, ogródek jordanowski

Nowe lampy i ławki w parku Krowoderskim

Remont ul. Mackiewicza

Remont ul. Nad Sudołem

Ul. Pużaka, alejki
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Oświetlenie ul. Palacha

Miejski grill w parku Krowoderskim
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Stacja napraw rowerów na Krowodrzy Górce

Ul. Ehrenberga

Nowe boiska w parku Krowoderskim

Ul. Kluczborska

Ul. Jaremy

Ul. Władysława Łokietka

Ul. Potoczek
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Pamięci

księdza
Siemaszki

W Dzielnicy IV postać księdza Kazimierza Siemaszki upamiętniono
w dwóch miejscach. Pierwsze to ulica, której patronuje, drugim jest
budynek nieistniejącego dziś zakładu wychowaczego dla chłopców
przy ul. Prądnickiej – obecnie część Szpitala im. Narutowicza.
Dzisiejsza ulica Księdza Siemaszki zaczyna się przy przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza, przebiega
równolegle do ul. Prądnickiej i kończy swój bieg na ul. Zdrowej. Wcześniej, a wytyczono ją już w latach 20. XX wieku na
miejscu polnej drogi, miała swój początek w sąsiedztwie torów
kolejowych prowadzących od Dworca Towarowego w kierunku
zachodnim. Niemal zbiegała się z ul. Prądnicką. W latach 19421943 początkowy odcinek ulicy przecięła kolejowa linia obwodowa, wybudowana przez Niemców, a ostatnio, jej południowy
fragment został wchłonięty przez teren szpitala. Wytyczenie
ulicy można wiązać z wybudowaniem w latach 1927-30 przy
ul. Prądnickiej 35 Zakładu Wychowawczego im. ks. Siemaszki.
Budynek z charakterystycznym wizerunkiem św. Wincentego
à Paulo w otoczeniu dzieci, istnieje do dziś i stanowi obecnie
część szpitala. Na początku XXI w. obiekt został gruntownie przebudowany i zatracił swoją pierwotną formę. Sam szpital powstał
natomiast w 1934 r., według projektu Wacława Krzyżanowskiego,
jako Szpital Ubezpieczalni Społecznej im. G. Narutowicza.
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podyktowana trudną sytuacją kościoła polskiego, który był na
Litwie prześladowany. 19 lipca 1872 r. złożył śluby wieczyste,
a święcenia kapłańskie przyjął 19 grudnia 1875 r. we Lwowie.
W Krakowie zetknął się z ubóstwem, przede wszystkim dzieci
i młodzieży. Dla porównania – pod koniec XIX wieku na 100 osób
dorosłych w wieku od 20 do 60 lat we Francji przypadało ok.
50 osób do piętnastego roku życia. W Niemczech było ich 69,
w Anglii 75, a w Galicji – aż 80. Ks. Siemaszko chodząc ulicami
naszego miasta, codziennie spotykał chłopców, których bieda
zmuszała do pracy za przysłowiowe grosze. Inni, aby zdobyć
pieniądze na jedzenie, zajmowali się drobnymi kradzieżami.
Z biegiem czasu zaczął zapraszać ich do kaplicy w pobliżu budowanego w tamtym czasie kościoła misjonarzy na Kleparzu.
Uczył czytania, pisania, katechizmu, zapewniał posiłki.

Budowa zakładu wychowawczego, 1928

Po przebudowie obiekt zatracił swoją pierwotną formę

Fragment planu Krakowa z 1939 r.

Ulica ks. Siemaszki otrzymała swoją nazwę w 1928 r. Jej
patron, Kazimierz Siemaszko był przede wszystkim kapłanem
i wielkim społecznikiem. Urodził się 19 grudnia 1847 r. na Litwie.
Jego rodzina wywodziła się z drobnej szlachty. W 1870 r., jako
23-latek przyjechał do Krakowa i wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo, które to zgromadzenie
poznał wcześniej w Wilnie. Decyzja o wyjeździe do Galicji była

Po otrzymaniu święceń kapłańskich, ks. Siemaszko rozpoczął organizowanie noclegowni dla bezdomnych chłopców.
W 1882 r. powstało schronisko przy ul. Krzywej. Znalazło w nim
wsparcie 23 chłopców w wieku od ośmiu do szesnastu lat. Cztery
lata później schronisko zostało przeniesione na ul. Długą 38
(obecnie nr 42), gdzie ks. Siemaszko utworzył Dom Schronienia
i Dobrowolnej Pracy dla Biednych i Opuszczonych Chłopców.
Budynek został zakupiony dzięki ofiarności miasta Krakowa oraz
osób prywatnych. Wkrótce otwarto przy nim publiczną szkołę
powszechną, dostępną również dla uczniów z poza domu, który
w początkowym okresie działalności dawał dach nad głową
dla 60 chłopców. Kolejnym krokiem była w 1889 r. rozbudowa
domu oraz – w tym samym roku – zakup ziemi w Czernej koło
Krzeszowic, gdzie już w 1890 roku stanęła willa, w której organizowano wakacyjne pobyty dla ubogich dzieci. Ks. Kazimierz
Siemaszko był również doradcą w czasie budowy domu opieki
dla zaniedbanej młodzieży, który ufundował przy ul. Rakowickiej
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książę Aleksander Lubomirski. Przez kilkanaście lat kierował placówką przy ul. Długiej.
Zmarł 20 maja 1904 r. w Czernej w wieku 56 lat. Został pochowany w Krakowie, na Cmentarzu Rakowickim, w grobowcu księży misjonarzy. Jego odejście nie oznaczało końca
działalności zgromadzenia na rzecz biednej i zaniedbanej młodzieży.
W 1906 r. w Czernej utworzono filię krakowskiego domu, przeznaczoną dla najmłodszych wychowanków, z czteroklasową szkołą podstawową.
W domu przy ul. Długiej wkrótce zrobiło się za ciasno. W 1927 r., w skromnych warunkach lokalowych, przebywało tu 186 uczniów. W głównym budynku mieściła się kaplica,
sypialnia i sala dla chorych, a reszta pomieszczeń – w oficynach. Kuchnia i jadalnia była
w suterenach, prysznice – w piwnicy.

Stara tablica z nazwą ulicy

Zapadła więc decyzja o budowie nowego domu przy ul. Prądnickiej 35, na miejskich
gruntach. Autorem nowoczesnego jak na tamte czasy budynku był Stefan Piwowarczyk.
Swój projekt wzorował na obiektach podobnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych
działających w Europie. 26 czerwca 1927 r. poświęcono kamień węgielny. Wśród gości
zaproszonych na tę uroczystość był m.in. prezydent miasta, Karol Rolle. Choć budynek
stanął szybko, brakowało funduszy na dokończenie prac. W maju 1929 r. „Ilustrowany
Kurier Codzienny” apelował o wsparcie inwestycji i „ratowanie osieroconej dziatwy”,
informując o tym, że brakuje ponad 100 tys. zł. W prasie pojawiały się także specjalne
druki zamówień sprzętów dla zakładu, za pośrednictwem których ofiarodawcy mogli zadeklarować pomoc finansową na zakup konkretnych rzeczy. Były też kwesty połączone
ze sprzedażą m.in. dewocjonaliów i imprezy charytatywne.
Ostatecznie w 1930 r. udało się zakończyć budowę. Poświęcenia nowego gmachu
dokonał 16 czerwca metropolita krakowski ks. Adam Sapieha. Ograniczono koszt inwestycji, m.in. dzięki nieodpłatnej pomocy najstarszych wychowanków. Całość kosztowała
1 150 000 zł.
Imponujących rozmiarów budynek mieścił sypialnie dla 300 osób, sale szkolne, obszerny hol ze szklanym dachem, kaplicę. Na zewnątrz wybudowano boisko sportowe. Była też
pralnia elektryczna, kuchnia i łazienki. Zakład był instytucją, w której przyjęty w wieku 7 lat
chłopiec miał szansę w ciągu następnych lat zdobyć wykształcenie i zawód. W Czernej
przebywali najmłodsi, w wieku od 7 do 10 roku życia (klasy I-IV szkoły powszechnej). Nowy
dom przy ul. Prądnickiej był przeznaczony dla młodzieży z klas V-VII szkoły powszechnej
oraz uczniów szkoły średniej, przy ul. Długiej zapewniano pomoc dla chłopców, którzy
chcieli podjąć pracę w konkretnym zawodzie – pomagano im znaleźć miejsce praktyk
zawodowych w krakowskich warsztatach i zakładach.

Rzeźba na frontowej elewacji budynku

Działalności wszystkich trzech domów położyła kres II wojna światowa. Hitlerowcy
wysiedlili zarówno wychowanków, jak i księży misjonarzy. Po wojnie nie było lepiej. W latach 50., po kilku latach reaktywowanej działalności, komunistyczne władze zlikwidowały
wszystkie placówki kontynuujące spuściznę ks. Siemaszki. Dopiero w 1991 r. powstała
fundacja jego imienia i otwarto ponownie zakład przy ul. Długiej. Dziś działalność kontynuuje Stowarzyszenie Siemacha, w 30 lokalizacjach w Polsce, zapewniające bezpłatną
pomoc dla młodzieży. Zajmuje się organizacją różnego rodzaju zajęć, m.in. sportowych,
językowych, artystycznych, zapewnia wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Główna
siedziba organizacji znajduje się w historycznej siedzibie, przy ul. Długiej 42.
MARIUSZ BEMBENEK, JOANNA DOLNA
fot. MARIUSZ BEMBENEK
materiały archiwalne: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zbiory prywatne
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Czas mierzony
wspomnieniami
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Krakowie świętuje! 60 lat minęło…
Piękna, wzruszająca i nostalgiczna uroczystość
zwieńczyła Jubileusz Azorskiej Szkoły.
Rozpoczęliśmy mszą świętą koncelebrowaną przez księdza Władysława
Palmowskiego proboszcza parafii w Morawicy – absolwenta „Czternastki”,
ojca Klaudiusza Bartosa – proboszcza azorskiej parafii oraz ojca Pio Gąszczyka
– katechetę w naszej szkole. W obecności sztandarów szkół modliliśmy się,
za wszystkich byłych, obecnych pracowników, uczniów oraz przyjaciół naszej
Wszechnicy.
Później odbyła się uroczysta gala w sali teatralnej kościoła św. Jadwigi Królowej. Zaszczycili nas swą obecnością: Bolesław Kosior – wiceprzewodniczący
Rady Miasta Krakowa, Dariusz Domajewski – zastępca dyrektora Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Małgorzata Duży – wizytator Małopolskiego
Kuratorium Oświaty, prof. Bogusław Skowronek – prorektor ds. kształcenia
Uniwersytetu Pedagogicznego, dr Beata Topij-Stempińska – dyrektor Instytutu
Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum, Renata
Kloryga – dyrektor biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Michał Kończakowski – radny Dzielnicy IV, absolwent XIV LO. Byli także dyrektorzy i nauczyciele
z zaprzyjaźnionych szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przedstawicielki związków zawodowych – Katarzyna Niewiadomska (NSZZ „Solidarność”) i Marta Miernikowska (ZNP) oraz
Joanna Sadowy – radna Dzielnicy IV i prezes Fundacji „Nie Dzieli Nas Wiek”.
Szczególną radość sprawiła nam obecność Janiny Dzióbowej – wieloletniej
dyrektor XIV LO i Teresy Opioły, które całe swoje zawodowe życie poświęciły
liceum. Zaproszenie przyjęli także absolwenci azorskiej szkoły, a wśród nich
– pierwsi, którzy ukończyli liceum, noszące przez kilka lat kolejno nr XII i II.
W uroczystości brali udział Rodzice uczniów XIV liceum Ogólnokształcącego
i Gimnazjum nr 14, byli i obecni nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,
a także uczniowie obu „Czternastek”.
Jubileuszowa gala podzielona była na trzy części: przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość.
Przeszłość, czyli „14 kadrów retrospekcji”, owiana mgłą wspomnień,
rozpoczęła się pokazem akrobatycznym z piłką – Ziemią, w wykonaniu naszej
uczennicy, Natalii Ruczaj. To, co minęło, przedstawiono w multimedialnej
prezentacji. Czar starych, wyblakłych zdjęć z czasów budowania szkoły przez
mieszkańców Azorów. Wmurowanie kamienia węgielnego w 1955 roku. Rok
samodzielnej Szkoły Podstawowej nr 15 i w końcu w 1957 roku – liceum. Początkowo noszące nr XII, od stycznia 1961 roku – Liceum Ogólnokształcące nr 2
im. Mikołaja Kopernika, które po pięciu latach staje się XIV Liceum Ogólnokształcący i taki numer ma do dziś. Wszystko opatrzone było krótkimi komentarzami
i zatrzymanymi w czasie kadrami zdjęć Historyczną prezentację zakończył
wspaniały, przyjęty owacjami koncert krakowskiego zespołu JazZoom.

Poprzez odgłosy szkolnej przerwy, gwar młodzieżowych rozmów, z emocjami opowiadających o tym, co dziś dzieje się w szkole, przeszliśmy do
teraźniejszości – ta część gali nosiła tytuł „Zaglądamy do XIV LO”. Zostaliśmy
zaproszeni na próbę spektaklu „Towarzystwo wolnych duchów” na motywach
powieści N. H. Kleinbaum „Stowarzyszenie umarłych poetów”, w adaptacji
Jolanty M. Stachowskiej (polonistki), w reżyserii Anny Montgomery (anglistki),
w wykonaniu aktorów teatru „Scena przy Chełmońskiego”. W role bohaterów
wcielili się, z wielkim artyzmem, uczniowie i nauczyciele. Było śmiesznie,
wzruszająco, zaskakująco…. i aż było żal, że to już koniec „próby”. W antraktach swój talent prezentował perkusista Adam Stępniowski, absolwent XIV LO.
W „teraźniejszości” powitała również gości i oficjalnie zainaugurowała galę
Mariola Reguła, dyrektor XIV LO. Przemawiali również zaproszeni goście. Usłyszeliśmy wiele miłych słów o szkole, jej dokonaniach, perspektywach. Były serdeczne
życzenia, listy gratulacyjne i podziękowania składane na ręce pani dyrektor.

Przed nami dzień jutrzejszy, czyli „14 kadrów antycypacji”.
Namalowana przyszłość, to marzenia naszych uczniów o kosmiczno-technicznym trwaniu naszej szkoły, o gwiezdnej fazie jej funkcjonowania. To
„cyberkafejka”, loty na Księżyc, roboty i robotyka. Kopernik byłby zachwycony
taką kreatywnością!
Brawa, łzy wzruszenia, drżące głosy. 60 lat minęło!... Ale to nie koniec!
Ciąg dalszy, mniej oficjalny, ale równie wzruszający, to zaproszenie do
szkoły. Otwarte sale XIV Liceum Ogólnokształcącego, prezentujące swoją
dawną i nową twarz w kilku odsłonach zatytułowanych: „Wolontariat dawniej
i dziś”, „Kuchnia przyrodnika – barwna, smaczna, okraszona wspomnieniami”,
„Czternastka w zatrzymana w kadrze”, „W krzywym zwierciadle”, „Szkoła mistrzów, czyli sport w XIV LO”, „Mikołaj Kopernik – wariacje na temat”. Odgłosy
rozmów absolwentów i nauczycieli różnych roczników. Pamiątkowe zdjęcia.
Przygotowany poczęstunek z tortem ufundowanym przez absolwentów oraz
ciastami pieczonymi przez tych, którzy dziś uczą się w murach naszej szkoły.
60 lat minęło! Na drugie tyle nas stać! A może i na trzecie? Wiek nie ma
znaczenia, a wspomnienia będą wieczne!

BEATA KOŃCZKOWSKA-DZIÓB, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
fot. ZSO nr 5
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Ekologia
to nasz świat
Mamy zaszczyt podzielić się wspaniałą
wiadomością. Za działalność ekologiczną w roku szkolnym 2016/2017,
Samorządowe Przedszkole nr 62 „Radosna Kraina”, jako jedyne przedszkole z Krakowa, otrzymało certyfikat „Zielona Flaga”.
„Zielona Flaga” jest prestiżowym, międzynarodowym tytułem, który nadawany jest przedszkolom i szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco
– Schools, w którym uczestniczy ponad 15 000 placówek z 58 krajów całego
świata. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska, która jako jedyna uprawniona jest do nadawania certyfikatu.
Aby otrzymać certyfikat „Zielonej Flagi”, nasze przedszkole musiało
przedstawić ciekawe projekty, dotyczące ochrony środowiska i propagowania postaw ekologicznych, a następnie sumiennie je realizować. Tematami
wiodącymi w działaniach edukacyjno-ekologicznych w tej edycji były odpady
oraz woda. Aby ubiegać się o certyfikat, kierowaliśmy się metodologią siedmiu kroków. Zgodnie z nią, na początku działań powołano lokalny komitet.
Konieczne było przeprowadzenie audytu ekologicznego, który wykazał, jak
wygląda sytuacja ekologiczna przedszkola przed przystąpieniem do realizacji
projektu. By ocenić skuteczność podjętych działań, audyt powtórzony został
tuż po wdrożeniu projektów. Ponadto opracowaliśmy kodeks ekologiczny
i plan działania. Przez cały czas realizacji projektów, nasze przedszkole było

Uczeń z dysleksją
też czyta książki
Pod takim hasłem, w dniach od 16 do 20 października w Gimnazjum
nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcącym odbywał się Europejski Tydzień
Świadomości Dysleksji.
Obydwie szkoły posiadają certyfikaty z wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Prowadzą klasy
terapeutyczne, w których uczniowie rozwijają swój potencjał pomimo dysleksji,
dysortografii, dysgrafii czy dyskalkulii. Już po raz czwarty zorganizowaliśmy
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, którego celem było popularyzowanie wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów wiedzy o dysleksji, ze
szczególnym uwzględnieniem roli nauczania polisensorycznego, emocji nastolatka oraz jego mocnych stron. Na to wydarzenie złożyły się m.in. wykłady,
badania profilaktyczne, wystawy, pokazy doświadczeń z optyki, warsztaty
origami i decoupage, gry i zabawy językowe, quizy, warsztaty gry na bębnach

monitorowane pod kątem prowadzonych działań. Projekty zostały poddane
ocenie ekspertów m.in. pod względem integracji z programem nauczania
oraz włączenia do współpracy społeczności lokalnej.
Przy tej okazji pragniemy podziękować rodzicom i instytucjom lokalnym,
które wsparły nasze działania swoją wiedzą, doświadczeniem i czasem.
Ten duży sukces zawdzięczamy również zaangażowaniu całej społeczności
przedszkolnej. Cieszymy się, że otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem
i ukoronowaniem naszej ciężkiej pracy na rzecz działań ekologicznych. Zachęciło nas to do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych
oraz odnawiania certyfikatu.
PAULINA BARAN, ANNA GAWLIK, Samorządowe Przedszkole nr 62
fot. Przedszkole nr 62

djembe. Liczne konkursy czy sztafeta zadaniowa o charakterze sportowym
pozwoliły uczniom wykazać się swoimi umiejętnościami, stwarzając tym
samym wszystkim uczestnikom okazję do osiągnięcia sukcesów. Uczniowie
Gimnazjum nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w warsztatach
pt. „I ty możesz zostać Einsteinem”, podczas których poznali tajniki i metody
efektywnego uczenia się, mieli też możliwość skorzystania z bezpłatnego
badania słuchu, które przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Ośrodka
Medycyny Pracy. Doskonałą zabawą edukacyjną okazał się szkolny przegląd
talentów, podczas którego młodzież prezentowała uzdolnienia m.in. muzyczne,
taneczne, kulinarne, akrobatyczne, artystyczne, literackie czy informatyczne.
Zainteresowaniem cieszył się także konkurs plastyczny pt. „Sławni dyslektycy
i ich dokonania”, którego efekty – w formie wystawy, mogli podziwiać wszyscy
uczestnicy wydarzeń w ramach ETŚD. Odbyły się również szkolenia i warsztaty
dla rodziców, a także konsultacje indywidualne pedagogów i psychologów ze
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. W trakcie tych spotkań rodzice mieli
możliwość otrzymania cennych wskazówek do pracy z dzieckiem.
Podsumowaniem przedsięwzięcia była uroczysta gala, podczas której
uczniowie z dysleksją, aktorzy teatru szkolnego „Scena przy Chełmońskiego”, zaprezentowali spektakl pt. „Kubuś Puchatek, czyli: czytanie szukanie”, na motywach powieści A. A. Milne’a. W uroczystości wzięli udział
zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych nr:
7, 21, 109, 113, 119 i 137 w Krakowie, Szkoły Podstawowej w Modlnicy,
Gimnazjum nr 1 w Jerzmanowicach, Gimnazjum w Rząsce oraz Gimnazjum
nr 12 w Krakowie.
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji to z pewnością udane wydarzenie, które spotkało się z dużym zainteresowaniem oraz spełniło oczekiwania
uczestników. Zostało objęte honorowym patronatem: Polskiego Towarzystwa
Dysleksji, Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Rektora Akademii Ignatianum.
Współorganizatorem przedsięwzięcia była Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi .
Nagrody dla zwycięzców konkursów ufundowała Rada Dzielnicy IV oraz
Rady Rodziców Gimnazjum nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcącego.
MARTA NOWAK, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
fot. ZSO nr 5
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Ze szkół i przedszkoli

SP nr 21 świeci przykładem
Już drugi raz uczestniczymy w akcji „Odblaskowa Szkoła”. W tym roku
zaprosiliśmy do wspólnych, odblaskowych działań także i seniorów.
4 września, na dobre rozpoczęcie roku szkolnego, Inspektor Wawelek rozdawał
wszystkim uczniom odblaski. Później dla naszych najmłodszych kolegów zorganizowaliśmy Poranny Patrol Drogowy. Na przejściach dla pieszych rodzice, babcie i dziadkowie
pomagali bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Był także Odblaskowy Przejazd Rowerowy, gdy
wielbiciele dwóch kółek zgromadzili się przed naszą szkołą, oczywiście w odblaskowych
kreacjach. W asyście policjantów przejechali ulicami, zwracając uwagę przechodniów
i innych uczestników ruchu. Były też Odblaskowe Podchody – podzieleni na odblaskowe
grupy uciekające i tropiące, przemierzaliśmy kręte uliczki naszego osiedla, w poszukiwaniu odblaskowych zadań. Wszyscy świetnie się bawili, a uczestniczący w zabawie
dziadkowie wspominali podchody ze swojego dzieciństwa. Właśnie dla seniorów przygotowaliśmy również przedstawienie, w którym wystąpili także i oni.
Przez minione dwa miesiące w naszej szkole odbywały się spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej, konkursy, wykonaliśmy gazetki – efekt naszej pracy na
lekcjach o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach. Braliśmy nawet udział w Odblaskowym Turnieju Piłki Nożnej, zdobywając III miejsce. 31 października miała miejsce Gala
Odblaskowa, podsumowująca działania w ramach „Odblaskowej Szkoły”. Wśród gości
byli również seniorzy z Centrum Aktywności Seniora „Uskrzydleni Wiekiem”, z którymi

wspólnie zachęcaliśmy do noszenia odblasków. Nagrody laureatom
konkursów wręczył radny dzielnicy Mieczysław Dzierżak. W programie znalazły się m.in. fotograficzna i filmowa relacja z imprez,
występy najmłodszych, pokaz ratownictwa medycznego i zawody
w zakładaniu kamizelek odblaskowych na czas. Serdecznie dziękujemy tym, którzy włączyli się w nasze starania o to, aby wszyscy
byli widoczni, a tym samym – bezpieczni.

MONIKA MROWCZYK, Szkoła Podstawowa nr 21
fot. SP nr 21

Mieszkańcy dzielnicy uczą się
technik samoobrony
Od początku października w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 113 przy ul. Stachiewicza odbywają się bezpłatne zajęcia
samoobrony dla mieszkańców dzielnicy. Uczestniczy w nich ponad
dwudziestoosobowa osób w różnym wieku, zainteresowanych nauką
technik obrony w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia prowadzi Bohdan
Bartnicki, strażnik miejski i trener karate z wieloletnim doświadczeniem. Kurs samoobrony finansuje Dzielnica IV Prądnik Biały.
Umiejętności, które mogą zdobyć uczestnicy zajęć są dosyć
szerokie. – Zaczynamy od nauki komunikacji, rozmowy z agresywną osobą. Uczę, jak stanąć przed nią – w jakiej postawie,
jak ustawić nogi, ręce. Potem przechodzimy do etapu, kiedy ta
agresja przeradza się w atak – tłumaczy Bohdan Bartnicki. Na
początku pokazuje proste chwyty – co zrobić, gdy ktoś złapie za
rękę, za dwie ręce, za ubranie, za szyję – jak się z tego chwytu
oswobodzić. Każdy trening składa się z ćwiczeń indywidualnych
oraz w dwójkach. Później od nauki ciosów, kopnięć przechodzi
do nauki dźwigni. Przed główną częścią zajęć zawsze jest
rozgrzewka, czyli ćwiczenia ogólnorozwojowe. Końcowa część
treningu to ćwiczenia rozluźniające. Prowadzący zajęcia uważa, że mieszkańcy przychodzą, bo być może kiedyś znaleźli
się w niebezpiecznej sytuacji albo sugerują się doniesieniami
medialnymi, że w dzisiejszych, niezbyt bezpiecznych czasach
trzeba umieć się bronić. A potem przeradza się to w hobby.
– Zajęcia integrują ludzi. Zawiązują się znajomości, przyjaźnie.
Uczestnicy kursu spotykają się także poza treningami, chodzą
do kawiarni, wymieniają doświadczenia zawodowe. To jedno.
Druga sprawa, że ci, którzy nigdy nie trenowali żadnego sportu,
zaczynają to robić. Niektórzy chodzą na zajęcia już drugi rok, a to
oznacza, ze się „wciągnęli”, znaleźli coś dla siebie. Otrzymują
wsparcie i czują się bezpieczniej. To duża satysfakcja – przyznaje
Bohdan Bartnicki.
Podkreśla, że pewność siebie towarzyszy wszystkim sportom
walki – Kiedy byłem czynnym zawodnikiem karate, dawało mi
to poczucie bezpieczeństwa. Czułem, że nie muszę stosować

tego, co potrafię, ale świadomość, że w razie czego umiem się
obronić, sprawiała, że byłem pewniejszy – mówi. Kiedyś jeździł
w patrolach straży miejskiej. Umiejętności, które zdobył na macie
bardzo się wtedy przydawały. Teraz szkoli strażników miejskich
– pracuje z nimi na sali gimnastycznej. Jest prawdziwym pasjonatem sportów walki. Zajmował się karate kyokushin, ale ma też
stopień mistrzowski czyli czarny pas w jujitsu i judo. Uczył się
także boksu. Przez lata wypracował własny system nauczania.
Z różnych stylów walki czerpie to, co najbardziej efektywne – nie
efektowne. To, co przynosi skutek, a jednocześnie jest proste do
wykonania. – Nieraz skomplikuję jakiś element, ale tylko po to,
żeby np. poprawić koordynację ruchową. Po tylu latach mógłbym
nazwać ten styl jakąś własną nazwą – żartuje.
Czasami otrzymuje podziękowania od kogoś, kto kiedyś
trenował, później wyjechał w inny zakątek świata czy Polski
i to, czego się nauczył, przydało się w jakiejś konkretnej niebezpiecznej sytuacji.
Podkreśla, że z grupą, dla której prowadzi kurs naprawdę chce
mu się pracować. Obiecuje, że jeśli dzielnica zapewni miejsce
do zajęć, to treningi będą kontynuowane w przyszłym roku. Bo
chętnych nie brakuje. Nawet gdyby nigdy nie mieli okazji wykorzystać zdobytych umiejętności, to warto wiedzieć, jak się bronić.
JOANNA DOLNA
fot. JOANNA DOLNA
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Międzypokoleniowy
turniej strzelecki
Na strzelnicy przy ul. Pomorskiej 2, 10 listopada odbył się turniej
strzelecki z okazji Święta Niepodległości, zorganizowany przez Komisję Sportu i Komisję ds. Społecznych Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów, a także – po raz pierwszy – seniorzy z Centrów
Aktywności Seniorów, działających na terenie naszej dzielnicy. Nad przebiegiem turnieju czuwali radni: Joanna Sadowy,
Mieczysław Dzierżak i Tomasz Regulski. Zawody obsługiwali
instruktorzy z Ligi Obrony Kraju.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła drużyna ze SP nr 58, II miejsce przypadło zawodnikom ze SP nr
67, a III miejsce na podium wystrzelali uczniowie SP nr 21.
W strzelaniu indywidualnym wśród dziewcząt I miejsce zajęła
Zofia Skwarzec ze SP nr 67, drugie – Antonina Skowron ze
SP nr 58, trzecie – Julita Mizera ze SP nr 119. W kategorii
chłopców najlepszymi, z taką samą liczbą punktów, okazali
się Patryk Kopko ze SP nr 67 i Oskar Jędraszyk ze SP nr 21.
Drugie miejsce zajął Jakub Grygorowicz ze SP nr 21, a trzecie
– Aleksander Zaniuk ze SP nr 58.
W kategorii gimnazjów I miejsce zajęła drużyna z
Gimnazjum nr 82, II miejsce przypadło Gimnazjum nr 14.
W strzelaniu indywidualnym wśród dziewcząt najlepsze
były zawodniczki z Gimnazjum nr 82 – I miejsce wystrzelała
Martyna Janeczek, a drugie Wiktoria Wiertek. Na trzecim

miejscu uplasowała się Paulina Świdzińska z Gimnazjum 14. W kategorii chłopców najlepszym okazał się Jakub Filip z Gimnazjum
nr 14, drugie miejsce zajął Jakub Smoliński z Gimnazjum nr 14,
a trzecie – Piotr Bałunda z Gimnazjum nr 82.
Wśród seniorów najlepszy wynik uzyskał pan Lech Henryk z CAS
„ Uskrzydleni Wiekiem”, drugie miejsce wystrzelał pan Henryk Trzos
z CAS „Nie Dzieli Nas Wiek”, trzecie – pan Stanisław Delinak z CAS
„Prądnik Biały”. Wśród seniorek najlepszymi okazały się zawodniczki
z CAS „Nie Dzieli Nas Wiek”. I miejsce wywalczyła pani Małgorzata
Wołkowska, II miejsce pani Anna Surówka, III miejsce pani Krystyna
Skrzyniarz.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy. Turniej został
sfinansowany ze środków Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.
JOANNA SADOWY

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Magiczna cząstka
Krakowa
Projekt międzypokoleniowy pt. „Azory. Magiczna cząstka Krakowa –
łączy pokolenia” zrealizowano na tym właśnie osiedlu.
Partnerami projektu byli: Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały,
Program Aktywności Lokalnej „Azory”, działający w ramach
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Centrum
Aktywności Senioralnej „Azory” działające w ramach Fundacji
„Nie dzieli nas wiek”, Szkoła Podstawowa nr 119 oraz Zespół
Szkół nr 5. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zapewniła Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały i MOPS Kraków.
Prace nad projektem trwały od września. Spotkanie finałowe
odbyło się 10 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 119. O świąteczną oprawę artystyczną zadbały dzieci i nauczyciele. Podczas
imprezy można było zobaczyć wystawę „Moje Azory”, na którą
złożyły się prace uczestników konkursu, który przeprowadziła
szkoła oraz wystawę fotograficzną „Azory oczami seniorów”.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 (XIV Liceum i Gimnazjum nr 14),
w oparciu o wspomnienia seniorów CAS „Nie Dzieli Nas Wiek”
przygotowali piękny nostalgiczny folder o osiedlu. PAL „Azory”
zapewnił bożonarodzeniowe animacje. Każdy z uczestników
otrzymał od Mikołaja i Aniołków prezent. Seniorzy obdarowali
gości swoimi własnoręcznie wykonanymi ozdobami. W przepięk-
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nej scenerii świątecznej, którą przygotowała Szkoła Podstawowa
nr 119 miło było nam pobyć. Spotkanie to na długo zapadnie w
naszej pamięci, bo przecież „…pokolenia są dla wzajemnego
ubogacania się”.
Serdecznie dziękujemy wspaniałym partnerom lokalnym za
współpracę oraz życzymy uśmiechu na twarzy, miłości, radości,
szczęścia oraz wrażliwości, a także dużo sił w dalszych wspólnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2018 roku.
JOANNA SADOWY

fot. KRYSTYNA SKRZYNIARZ
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Wydarzyło się w 2017
Wszystkie wydarzenia były
finansowane
lub współfinansowane przez
Dzielnicę IV
Prądnik Biały

Dni Dzielnicy, Festyn Azorski
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Festyn
Powitanie Lata
w Bronowicach
Wielkich

fot. JOANNA DOLNA

Dni Dzielnicy, Piknik z okazji Dnia Dziecka
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Dni Dzielnicy, turniej piłkarski
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Fest Granie w Dworku Białoprądnickim

Niedzielna Altana w Dworku Białoprądnickim

Dożynki w Witkowicach

Dzień Seniora – Zdrowe powitanie jesieni

fot. CK „DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI”

fot. MARIUSZ BEMBENEK

fot. CK „DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI”

fot. MARIUSZ BEMBENEK

