PISMO RADY DZIELNICY IV PR ĄDNIK BIAŁY

Azory, Bronowice Wielkie, Górka Narodowa, Krowodrza Górka, Prądnik Biały Wschód,
Prądnik Biały Zachód, os. Prądnicka, Tonie, Witkowice, Żabiniec

nr 1/2018 wiosna (248)

egzemplarz bezpłatny

ISSN 1427-9053

CO ZOSTANIE ZROBIONE
W TYM ROKU
plany budżetowe dla naszej dzielnicy s. 2

2

GAZETA LOKALNA

1/2018 wiosna

(Zajazd Kościuszkowski)

OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO

tel./fax 12 638 10 12
e-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl

Przegląd planów budżetowych dla naszej dzielnicy

www.dzielnica4.krakow.pl

W ramach budżetu Miasta Krakowa realizowane są inwestycje strategiczne oraz
programowe. Wśród zadań przewidzianych do realizacji w budżecie miasta na rok 2018,
w naszej dzielnicy realizowane będą jedne i drugie. Część z nich wpisana jest również
Wieloletniej Prognozy Finansowej, zabezpieczając środki na ich realizację w kolejnych
latach. Tym samym część zadań będzie widoczna i przyniesie efekty już w tym roku,
a pozostałe wymagają przygotowania i zostaną zrealizowane w kolejnych latach, ale
już dziś wiemy, jakie środki na nie zostały przeznaczone, a prace nad nimi ruszyły.

RADA i ZARZĄD
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
ul. Białoprądnicka 3
31-221 Kraków

BIURO RADY
Przyjmuje strony w dni powszednie:
• poniedziałki, wtorki, środy;
w godz. 10.00-16.00
• czwartki, w godz. 13.00-18.00

DYŻURY RADNYCH
w siedzibie RADY DZIELNICY

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

5 kwietnia, 24 maja, 14 czerwca
od godz. 17.00
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

13, 27 kwietnia
11, 25 maja;
8, 22 czerwca
w godz. 16.00-17.00
Anna Dunajska
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

pełni dyżur godzinę przed sesją
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
Krystyna Karabuła
RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

pełni dyżur po wcześniejszym
ustaleniu terminu przez telefon
lub e-mail biura Rady Dzielnicy IV

W mojej ocenie podział zadań na strategiczne i programowe jest działaniem bardziej
porządkowym, dla mieszkańców zaś istotna jest realizacja, a nie podział… Dlatego
prezentując zadania, które możemy odnaleźć w budżecie, nie będę wprowadzał ich
podziału. Z całą pewnością warto rozdzielić zadania, które będą realizowane na terenie
naszej dzielnicy, z uwagi na jednostki realizujące.
Pierwsza grupa to zadania realizowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu lub Zarząd Inwestycji Miejskich.
• Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
i elementów trasy Wolbromskiej. Kwota na br. – 57 407 889 zł. Zamierzenia na bieżący
rok: uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenia na budowę oraz ZRID, rozpoczęcie robót
budowlanych, wykonanie opracowania dodatkowego. Inwestycja posiada finansowanie
na kolejne lata w kwocie: 2019 r. – 215 650 608 zł, 2020 r. – 67 970 337 zł. Plus wypłata odszkodowań za przejmowane nieruchomości w latach 2021-2024 w kwocie 31 500 000 zł.
Szczegółowy harmonogram prowadzenia robót zostanie opracowany przez wykonawcę
inwestycji po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej prowadzonej w ramach zadania. Projekt budowlany znajduje się w końcowej fazie opracowania.
Prace budowlane rozpoczną się niezwłocznie po uzyskaniu ww. decyzji.
• Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory). Kwota na br.
– 200 000 zł. Zamierzenia na bieżący rok: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, zawarcie umowy i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej w ramach
zawartej umowy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B), rozpoczęcie pełnienia funkcji
inżyniera kontraktu. Inwestycja posiada finansowanie na kolejne lata w kwocie: 2019 r. –
1 830 000 zł, 2020 r. – 5 000 000 zł, 2021 r. – 66 235 000 zł, 2022 r. – 20 000 000 zł. Plus
wypłata odszkodowań za przejmowane nieruchomości w latach 2019-2021 w kwocie
2 500 000 zł. W bieżącym roku przewidziane jest ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj. Natomiast planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych przewidziany jest na II kwartał 2019 r., przy założeniu braku przeszkód, w tym ewentualnych
odwołań w ramach przetargu oraz na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych.
• Rozbudowa al. 29 Listopada (odcinek od Opolskiej do granic miasta). Kwota na br.
– 22 176 055 zł plus 750 000 zł na wykup terenu. Zamierzenia na bieżący rok: zakończenie
opracowania dokumentacji, uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, rozpoczęcie wykonania
robót budowlanych, rozpoczęcie specjalistycznych badań laboratoryjnych, wykonanie
badań archeologicznych, wykonanie robót dodatkowych, kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym
Dworcem Autobusowym, wypłata odszkodowań do wysokości posiadanych środków.
Inwestycja posiada finansowanie na kolejne lata w kwocie: 2019 r. – 49 718 887 zł, 2020 r.
– 17 504 864 zł, 2021 r. – 10 606 904 zł, 2022 r. – 9 935 588 zł. Plus wypłata odszkodowań
za przejmowane nieruchomości w latach 2018-2022 w kwocie 6 500 000 zł.
• Budowa ul. Iwaszki. Kwota na br. – 984 000 zł. Zamierzenia na bieżący rok: uzyskanie ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, uzyskanie decyzji ZRID,
zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Inwestycja posiada finansowanie na
kolejne lata w kwocie: 2019 r. – 2 770 000 zł, 2020 r. – 3 000 000 zł, 2021 r. – 15 000 000 zł.
• Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy
ul. Opolskiej. Kwota na br. 200 000 zł. W bieżącym roku zamierza się: opracować
dokumentację projektową, uzyskać decyzję ZRID. Inwestycja posiada finansowanie na
kolejne lata w kwocie: 2019 r. – 300 000 zł, 2020 r. – 4 000 000 zł, 2021 r. – 6 000 000 zł.

www.dzielnica4.krakow.pl

Na okładce: krokusy w parku Krowoderskim. Efekt realizacji projektu „Kwitnące parki Dzielnicy IV Prądnik
Biały” zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego przez radną Dzielnicy IV Darię Sękowską. Kwiaty zakwitły
również w parku Wyspiańskiego i w parku Kościuszki.
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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• Rozbudowa ul. Stelmachów i Piaskowej. Kwota na br. – 3 000 000 zł. W bieżącym
roku zamierza się: uzyskać ostateczną decyzję ZRID, ogłosić przetarg oraz zawrzeć umowę na wykonanie robót budowlanych, rozpocząć roboty budowlane. Inwestycja posiada
finansowanie na kolejne lata w kwocie: 2019 r. – 2 000 000 zł, 2020 r. – 5 350 000 zł,
2021 r. – 5 000 000 zł.
• Rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki. Kwota na br.
– 500 000 zł. Zamierzenia na bieżący rok: złożenie kompletnego wniosku o wydanie
decyzji o ZRID. Inwestycja posiada finansowanie na kolejne lata w kwocie: 2019 r.
– 300 000 zł, 2020 r. – 12 520 000 zł.
• Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT). Lokalizacja w okolicy ul. Meiera. Kwota na br. –
4 689 300 zł. W bieżącym roku zamierza się: uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na
budowę oraz ZRID, ogłosić przetarg na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”,
rozpocząć roboty budowlane, złożyć wniosek i zawrzeć umowy na dofinansowanie projektu
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020. Inwestycja posiada finansowanie na kolejne lata w kwocie: 2019 r. – 13 437 900 zł.
• Przebudowa ul. Maciejkowej. Kwota na br. – 150 000 zł. W bieżącym roku zamierza
się uzyskać ostateczną decyzję ZRID.
• Rozbudowa ul. Witkowickiej. Kwota na br. – 500 000 zł. W bieżącym roku zamierza
się otrzymać decyzję ZRID.
• Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada. Kwota na br.
– 600 000 zł. W bieżącym roku zamierza się: uzyskać ostateczną decyzję ZRID, ogłosić
przetarg oraz zawrzeć umowę na wykonanie robót budowlanych, rozpocząć roboty budowlane. Inwestycja posiada finansowanie na kolejne lata w kwocie: 2019 r. – 500 000 zł.
• Przebudowa mostku nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej. Kwota na br.
– 800 000 zł. W bieżącym roku zamierza się: uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia
na budowę oraz ZRID, ogłosić przetarg oraz zawrzeć umowę na wykonanie robót budowlanych, rozpocząć roboty budowlane. Inwestycja posiada finansowanie na kolejne
lata w kwocie: 2019 r. – 2 000 000 zł
• Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci, ostatni etap
połączenia ul. Głogowej z Dożynkową). Kwota na br. – 100 000 zł. W bieżącym roku
zamierza się uzyskać ostateczną decyzję ZRID. Negatywna opinia dzielnicy dla realizacji
inwestycji oraz kontynuacji postępowania ZRID.
• Rozbudowa ul. Chylińskiego. Kwota na br. – 1 445 388 zł. W bieżącym roku zamierza się: uzyskać ostateczną decyzję ZRID, ogłosić przetarg oraz zawrzeć umowę na
wykonanie robót budowlanych, zakończyć rozbudowę ulicy.
• Remont chodników przy ul. Prądnickiej. Zadanie realizowane w ramach programu
budowy chodników.
• Budowa chodnika przy ul. Meiera od Biedronki do ul. Felińskiego wraz z oświetleniem. Zadanie realizowane w ramach programu budowy chodników.
• Budowa miejsc postojowych o powierzchni 1 300 m2, przy ul. Czerwieńskiego.
Kwota na br. – 232 000 zł.
• Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki nr 278/19. Kwota
na br. – 250 000 zł. W bieżącym roku zamierza się: ogłosić przetarg i zawrzeć umowę
na wykonanie robót budowlanych, wykonać roboty budowlane. Efektem końcowym
ma być wybudowanie parkingu w br.
• Budowa chodnika przy ul. Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych (ul. Glogera
5) do granicy Krakowa. Kwota na br. – 900 000 zł. W bieżącym roku zamierza się:
uzyskać ostateczne decyzje administracyjne, ogłosić przetarg i zawrzeć umowę na
wykonanie robót budowlanych, wykonać roboty budowlane. Efektem końcowym ma
być wybudowanie chodnika w br.
• Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą (na działce nr 697, 696 obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic: Legnickiej, Jabłonnej, Nad Strugą). Kwota
na br. – 400 000 zł. W bieżącym roku zamierza się: uzyskać ostateczne pozwolenie na
budowę oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych, ogłosić przetarg i zawrzeć
umowę na wykonanie robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych. Efektem
końcowym ma być wybudowanie chodnika w br., na odcinku od al. 29 Listopada do
wiaduktu kolejowego wraz z dojściem do skrzyżowania ulic Legnickiej i Jabłonnej.
• Remont alejki przy ul. Stachiewicza wzdłuż bloku nr 25. Zadanie w ramach dzielnicowej listy rankingowej.
• Remont chodników przy ul. Radzikowskiego, planowane wykonanie podczas
remontu nakładkowego jezdni. Zadanie w ramach dzielnicowej listy rankingowej.
• Remont wjazdu do bloków przy ul. Siemaszki 54, 54a, 46. Zadanie w ramach
dzielnicowej listy rankingowej.

Najbliższe sesje
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały:
9 kwietnia
14 maja
11 czerwca
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
Biura Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały
ul. Białoprądnicka 3
w środy
w godz. 14.00-17.00

4 kwietnia, 16 maja,
6 czerwca
Porad udzielają prawnicy
z Kancelarii Radcy Prawnego
Agnieszki Rembiesy,
Kraków, ul. Skawińska 22/5
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dują się tak zwane zadania zaległe. Te, które były w poprzednim
budżecie, ale nie zostały jeszcze wykonane. Nie mniej, mimo, iż
nie są wpisane do budżetu z kwotą, to mają zostać zrealizowane
w tym roku. Zadania te oznaczyłem czerwoną gwiazdką *. Niestety liczba zadań bieżących i zaległych, realizowanych przez tę
jednostkę może spowodować, że ponownie ZZM nie zdoła ich
zrealizować. Dlatego zachęcam Państwa do przesyłania do ZZM
zapytań o konkretne, interesujące Państwa zdania. Im większe
zainteresowanie tematem, tym większa szansa na ich realizację.
• Ul. Konecznego – ogródek jordanowski – kontynuacja budowy. Kwota na br. – 300 000 zł, w chwili obecnej trwa określanie
zakresu realizacji na bieżący rok.
• Budowa siłowni na wolnym powietrzu w parku Krowoderskim. Kwota na br. – 90 000 zł.
Rozpoczął się remont tzw. starej ulicy Opolskiej

• Remont ul. Stanisławskiego. Zadanie w ramach dzielnicowej
listy rankingowej.

• Akcja „Pies w mieście”. Zadanie w budżecie dzielnicy, w ramach którego mają zostać zamontowane tabliczki informacyjne
na miejskich zieleńcach informujące o konieczności sprzątania
po swoim psie.

• Remont ul. Nad Sudołem – kontynuacja. Zadanie w ramach
dzielnicowej listy rankingowej.

• Zielony ekran przy ul. Palacha oraz nasadzenie zieleni
w parku Krowoderskim. Obecnie opracowywany jest projekt
zieleni dla całości parku Krowoderskiego, w tym dla części,
w której przewidziane jest utworzenie zielonego ekranu. Projekt
ma zostać ukończony do 30 kwietnia br.

• Remont schodów prowadzących do ul. Opolskiej, w stronę stacji benzynowej. Zadanie w ramach dzielnicowej listy
rankingowej.

• Bulodrom w parku Krowoderskim. Zadanie w budżecie dzielnicy realizowane na wniosek seniorów. W jego ramach zostaną
utworzone dwa lub trzy tory do gry w bule.

• Kładka z Żabińca do ul. Langiewicza. Zadanie, w ramach
którego, wykonano wariantową koncepcję budowy kładki dla pieszych nad linią kolejową. Koncepcja otrzymała pozytywną opinię
Rady Dzielnicy I oraz IV. Jednak w związku z lokalizacją inwestycji
na terenach prywatnych oraz brakiem możliwości pozyskania
zgody właścicieli na wejście na teren, nie ma możliwości wybudowania kładki według zaprojektowanych koncepcji. Przyczyniło się
to do złożenia przez projektanta wniosku o rozwiązanie umowy i
rozliczenie zadania. Zadanie ma zostać przekazane do Zarządu
Inwestycji Miejskich, a Rada Dzielnicy IV wnioskowała uchwałą
o jego kontynuację, poprzez sporządzenie nowej i możliwej do
realizacji koncepcji.

• Chodnik w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19.
Zadanie ma na celu likwidację betonowego placu z płyt chodnikowych, zlokalizowanego za blokiem przy ul. Stachiewicza 25
i utworzenie nowego układu ciągów pieszych. Celem projektu
jest zwiększenie ilości terenów zielonych i przygotowanie miejsca
pod park kieszonkowy.

• Remont ul. Smętnej na odcinku od Lazurowej do Radzikowskiego. Zadanie w ramach dzielnicowej listy rankingowej.

• Remonty nakładowe ulic: Palacha, Jałowcowej, Orlich
Gniazd, Radzikowskiego, Gnieźnieńskiej, Wyki, tzw. starej
Opolskiej (między blokiem a ul. Opolską).
• Prace remontowe w obrębie ul. Jaracza. Kwota ok.
400 000 zł, w ramach planu wydatków ZIKiT.
• Wyprostowanie łuku ul. Meiera (w budżecie: „Przebudowa
ul. Meiera”). Kwota na br. – 100 000 zł. W bieżącym roku zamierza się otrzymać decyzję ZRID. Inwestycja posiada finansowanie
na kolejne lata w kwocie: 2019 r. – 500 000 zł.
• Wyburzenie hydroforni obok budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejsce parkingu. Zadanie
zeszłoroczne, kontynuowane w bieżącym roku. Zeszłoroczna
kwota na ten cel to 600 000 zł.

• „Leśna Kryjówka”. Naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim
o powierzchni 1 340 m2. Kwota na br. – 181 000 zł.
• „Drzewa i ich rozwój”. Nasadzenie około 100 drzew, zadanie
realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota na br.
– 100 000 zł.
• „Zielony zaułek Prądnicka”. Zadanie realizowane w ramach
Budżetu Obywatelskiego – mają powstać trzy mini ogrody. Kwota
na br. – 41 900 zł.
• Miasteczko rowerowe w parku Wyspiańskiego. Ma być
realizowane jako część większego zadania „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa”.
• Park kieszonkowy – alejki – ul. Opolska/Jaremy. W ramach
zadania budżetowego „Parki kieszonkowe w każdej dzielnicy
Krakowa”. Kwota na br. – 4 000 000 zł.
• Park przy ul. Radzikowskiego (parking dawnego Motelu

• Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk. Kwota na br. – 6 000 000 zł. Zamierzenia na bieżący rok:
opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja posiada finansowanie na kolejne lata w kwocie: 2019 r.
– 3 000 000 zł, 2020 r. – 7 000 000 zł, 2021 r. – 14 000 000 zł.
• Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż
ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta
Krakowa (ZIT). Kwota na br. – 9 256 970 zł.
Kolejną sporą grupę zadań prowadzi Zarząd Zieleni Miejskiej. Mimo, iż jest to jednostka pozytywnie postrzegana, z uwagi
na duże zapotrzebowanie na zieleń oraz zainteresowanie realizowaną przez ZZM tematyką, to właśnie w zakresie jej działań znaj-

Będzie kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego
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• Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Krowoderskich Zuchów 15a. W ramach
ogólnego zadania budżetowego „Modernizacja przedszkolnych
placów zabaw”.
• Przedszkole nr 165 – dokończenie przebudowy ogrodui ogrodzenia. W ramach ogólnego zadania budżetowego
„Modernizacja przedszkolnych placów zabaw”.
• Termomodernizacja Przedszkola nr 130 przy ul. Krowoderskich Zuchów 28. W ramach zadania „Termomodernizacja
gminnych obiektów oświatowych”.
• Modernizacja ogrodu przedszkolnego w przedszkolu
Szkoły Podstawowej nr 83 przy ul Lekarskiej 5. W ramach
ogólnego zadania budżetowego „Modernizacja przedszkolnych
placów zabaw”.
W parku Kościuszki będzie zmieniona nawierzchnia alejek

Krak). Kwota na br. – 2 000 000 zł. W bieżącym roku zamierza się:
opracować dokumentację projektową dla budowy parku o pow.
30 000 m2, ogłosić przetarg na przygotowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Inwestycja posiada finansowanie na kolejne lata w kwocie:
2019 r. – 2 000 000 zł. W chwili obecnej trwają negocjacje zapisów
porozumienia między Gminą Miejską Kraków reprezentowaną
przez Zarząd Zieleni Miejskiej a partnerem projektu – Henniger
Investment S.A. Porozumienie ma obligować partnera do zlecenia
i uzyskania własnym staraniem i na własny koszt kompletnych
projektów: budowlanego i wykonawczego parku, uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę, pokrycia kosztów nadzorów
autorskich prowadzonych przez projektantów w trakcie realizacji
parku oraz współorganizacji otwartego konkursu na nazwę parku.
Rozpoczęcie prac nad ogłoszeniem zamówienia publicznego na
wykonanie robót budowlanych nastąpi niezwłocznie po ostatecznym uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień
i opinii oraz przekazaniu ich przez partnera do ZZM.
• * Wymiana alejek w parku Kościuszki na nawierzchnię
utwardzoną i przepuszczalną. to zadanie zaległe. Pozwoli to
osiągnąć trwały efekt bez kałuż. Rodzaj nawierzchni został zaakceptowany przez konserwatora zabytków, któremu podlega ten
park. Termin opracowania dokumentacji to 28 września 2018 r.,
czyli jeżeli projekt nie zostanie oddany przed tą datą, to realizacja
nastąpi najwcześniej w październiku br.
• * Wymiana alejek w parku Krowoderskim. Zadanie częściowo
zrealizowane w poprzednich latach. Na bieżący rok przewidziano
wymianę nawierzchni pozostałych alejek oraz remont schodów
na górce, kwota przewidziana na zadanie to około 2 400 000 zł.
Termin realizacji to 31.08.2018 r.
• * Oświetlenie psiego wybiegu w parku Krowoderskim.
• * Boiska przy ulicach Opolskiej/Jaremy. Zadanie, którego
realizacja rozpoczęła się na przełomie roku, polega na modernizacji istniejących boisk w ogródku jordanowskim Opolska/
Jaremy (tzw. alejki).

• Modernizacja ogrodu przedszkolnego w przedszkolu Szkoły
Podstawowej nr 29 przy ul Pigonia 2. W ramach ogólnego zadania budżetowego „Modernizacja przedszkolnych placów zabaw”.
• Szkoła Podstawowa nr 113, ulica Stachiewicza 33 – modernizacja schodów. Kwota na br. – 120 000 zł. W bieżącym roku zamierza się wykonać: ogłoszenie przetargu na studium wykonalności,
ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej
do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu
na rozpoczęcie robót budowlanych, zawarcie umowy na roboty
budowlane oraz przeprowadzenie częściowego odbioru robót.
Zadania realizowane z dziedziny Zarządu Infrastruktury
Sportowej.
• Dokończenie modernizacji boiska sportowego w ZSP nr 5
przy ul. Mackiewicza. Zadanie realizowane w ramach programu
rewitalizacji boisk przyszkolnych.
• Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz
z zagospodarowaniem terenu. Kwota na br. – 200 000 zł.
Zamierzenia na bieżący rok: uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu na wykonanie robót
budowlanych, wykonanie robót budowlanych i przeprowadzenie
odbioru w zakresie wymienników c.o., oświetlenia boisk, drogi
wewnętrznej. Inwestycja posiada finansowanie na kolejne lata
w kwocie: 2019 r. – 500 000 zł, 2020 r. – 2 500 000 zł.
W budżecie zostało ujęte szerokie spektrum zadań, poniżej
ciekawsze z nich, które dotyczą terenu Dzielnicy IV.
• Zakup oczyszczaczy powietrza do żłobków, przedszkoli
oraz szkół podstawowych. Kwota na br. – 350 000 zł w ramach
środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały
oraz kwota 6 000 000 zł w ramach budżetu miasta.
• Przebudowa kładki na os. Żabiniec w stronę ul. Opolskiej.
Kwota na br. – 150 000 zł na uregulowanie stanów prawnych
działek znajdujących się pod obecnymi schodami prowadzącymi

Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Obsługi
Oświaty (dawnej ZEO) zaprezentowane poniżej nie obejmują
zadań planowanych do realizacji ze środków dzielnicowych,
z których dodatkowo na remonty w szkołach, przedszkolach
i żłobkach przeznaczono kwotę 612 500 zł.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179
– modernizacja Przedszkola nr 25. Kwota na br. – 100 000 zł.
W bieżącym roku zamierza się: opracować studium wykonalności
i złożyć wniosek pozwolenia na budowę, zawrzeć umowę na
opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskać dokumentację
projektową.
• Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 przy ul. Stawowej 179. Kwota na br.
– 80 000 zł

Do parku Wyspiańskiego wróci miasteczko rowerowe
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w stronę placu Imbramowskiego. Tylko uregulowanie stanu własności pozwoli na rozpoczęcie przebudowy schodów w kładkę
o normatywnym nachyleniu.
• Zakup książek do filii Biblioteki Kraków znajdujących się
na terenie dzielnicy. Są to: filia nr 16 przy ul. Radzikowskiego,
nr 17 przy ul. Ojcowskiej, nr 18 przy ul. Siemaszki, nr 19 przy
ul. Łokietka, nr 20 przy ul. Opolskiej. Kwota na br. – 11 000 zł.
• Dofinansowanie letnich wydarzeń kulturalnych w CK
„Dworek Białoprądnicki”. W ramach zadania organizowane są
koncerty muzyczne w plenerze Dworku.
• Zakup materiałów profilaktycznych dla Straży Miejskiej,
Policji i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5. Materiały są
wykorzystywane w zajęciach profilaktycznych oraz edukacyjnych
prowadzonych z młodzieżą na terenie Dzielnicy IV.

Pytamy mieszkańców
S O N D A Ż E
Za nami dwa sondaże, w których o zdanie zapytaliśmy mieszkańców dzielnicy. Pierwszy, zorganizowany 17 grudnia 2017 r.,
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Porzeczkowej
3, dotyczył realizacji zadania „Rozbudowa ul. Turowiec na
odcinku od kościoła do skrzyżowania z ul. Dożynkową”.

• Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla
policjantów z Komisariatu III Policji obsługującego naszą
dzielnicę. Kwota na br. – 23 000 zł.
• Zajęcia z kynoterapii i hipoterapii w Przedszkolu nr 121.
• Spotkania integracyjne i warsztaty dla seniorów. To zadanie
ma wesprzeć nie tylko seniorów działających w ramach Centrów Aktywności Seniora (mamy cztery takie centra), Miejskich
Dziennych Domów Pomocy, klubów i związków, ale również
seniorów niezrzeszonych, w ramach zajęć przy CK „Dworek
Białoprądnicki”.
• Dofinansowanie zajęć w Punktach Aktywności Lokalnej
przy ul. Siemaszki i na osiedlu Azory.
• „Mój trener moje boisko”. Zadanie mające na celu otwarcie
wszystkich boisk przyszkolnych dla dzieci w czasie wakacji.
Będzie to możliwe dzięki zatrudnieniu trenerów, którzy będą
prowadzić zajęcia z młodzieżą lub czuwać nad korzystaniem
przez młodzież z boiska. Kwota na br. – 50 000 zł.

Ulica Turowiec

156 osób na pytanie, czy jesteś za realizacją zadania,
odpowiedziało „nie”, 96 osób było na „tak”.

• Dofinansowanie klubów kultury: „Wena” na Górce Narodowej oraz „Łokietek” w Toniach. W ramach zadania cześć
zajęć w klubach jest współfinansowana ze środków Dzielnicy IV.
Pozwala to na ich organizację za symboliczną opłatą. Kwota na
br. – 50 000 zł.
• Modernizacja CK „Dworek Białoprądnicki”. Kwota na br.
– 350 000 zł. W bieżącym roku zamierza się dokonać modernizacji
elewacji i kominów budynku głównego oraz oficyny zachodniej
i wschodniej.
• Utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki
chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych
w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im G. Narutowicza
(ZIT). Kwota na br. – 17 131 740 zł. W bieżącym roku zamierza
się dofinansować nadbudowę budynku głównego szpitala dla
potrzeb bloków operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi. Dofinansowanie obejmie również zakup pierwszego
wyposażenia dla potrzeb bloków operacyjnych oraz działania
promocyjne. Inwestycja posiada finansowanie na kolejne lata
w kwocie: 2019 r. – 528 480 zł.
Cały czas czynione są starania o kolejne zadania. Istnieje
duża szansa na wprowadzenie na przykład zadania obejmującego rozbudowę ul. Żmujdzkiej poprzez wyodrębnienie lewo
i prawoskrętów przy skrzyżowaniu z al. 29 Listopada, czy remont
ul. Rusznikarskiej z wyznaczeniem miejsc postojowych obok bloku przy ul. Krowoderskich Zuchów 25 i Batalionu „Skała” AK 4 i 6.
Jako ciekawostkę należy dodać, że w budżecie miasta nadal
znajduje się zadanie „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia”, z kwotą
500 000 zł na wypłatę odszkodowań.
W kolejnym numerze postaram się Państwu zaprezentować
etapy realizacji poszczególnych zadań.
JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
fot. JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK

Dwa miesiące później, 25 lutego 2018 r., podczas sondażu
przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Mackiewicza 15 mieszkańcy odpowiadali na pytanie „Czy jesteś za
realizacją połączenia ul. Szafirowej ze skrzyżowaniem ulic:
Jabłonnej, Legnickiej i Nad Strugą?”.
Tym razem 247 głosujących odpowiedziało „tak”, a 172
– „nie”.
red.
fot. JOANNA DOLNA, grafika: MARIUSZ BEMBENEK

DYŻUR MIEJSKIEGO
RZECZNIKA KONSUMENTÓW
w siedzibie Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały, ul. Białoprądnicka 3
odbędzie się

14 maja, w godz. 14.00-15.00
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XLV SESJA
Podczas XLV, nadzwyczajnej sesji w dniu 1 grudnia radni Dzielnicy IV
podjęli jedną uchwałę.
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no, że nowa koncepcja musi odzwierciedlać stan prawny nieruchomości,
w tym przede wszystkim faktyczne możliwości ewentualnego nabycia
nieruchomości niezbędnych do realizacji koncepcji. W uzasadnieniu radni wyjaśnili, że dotychczasowa koncepcja kładki nie doszła do skutku
z racji faktu, że projektant nie skonsultował z prywatnym właścicielem
nieruchomości przy ul. Langiewicza zbycia gruntów na potrzeby realizacji
inwestycji. Zwrócili uwagę, że przy tworzeniu nowej koncepcji należy
najpierw pozyskać informację o stanie prawnym nieruchomości i podjąć
kroki w celu ich wykupu (Uchw. nr XLVII/515/2018).
• O montaż znaku B-35 (zakaz postoju) na wysokości bloków przy ul. Stawowej, po obu stronach ul. (Uchw. nr XLVII/516/2018).

I Przyjęto
• Korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
IV Prądnik Biały na rok 2017 (Uchw. nr XLV/510/2017).

III Zaopiniowano pozytywnie
• Zbycia 13 działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków,
położonych przy ul. Jaremy, w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby fizycznej (Uchw.
nr XLVII/518/2018).

XLVI SESJA

XLVIII SESJA

W czasie XLVI sesji Rady Dzielnicy IV, zwołanej 11 grudnia, radni podjęli
dwie uchwały.

Podczas XLVIII sesji, 5 lutego, podjęto 9 uchwał.

I Przyjęto
• Korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
IV Prądnik Biały na rok 2018 (Uchw. nr XLVI/511/2017).
II Wnioskowano
• W związku z planowaną na początek 2018 roku reformą systemu transportu zbiorowego, radni wnioskowali:
– o zwiększenie częstotliwości linii 18 w weekendy do 10 minut oraz
o rozważenie wprowadzenia takiej częstotliwości na innych głównych
liniach w mieście
– dla linii autobusowych wnioskowano o:
* wprowadzenie minimalnej częstotliwości poza szczytem i w weekendy, wynoszącej 15 minut dla głównych linii autobusowych, którymi
na terenie Dzielnicy IV, w opinii rady powinny być następujące linie:
130, 144, 164, 172/572, 501, 503
* jako wariant alternatywny – o zwiększenie częstotliwości linii 132
oraz 154 poza szczytem i w weekendy do 20 minut i utworzenie
taktu odpowiednio z liniami 164 i 144
– o przygotowanie koncepcji, dzięki której w przyszłości będzie możliwe obsłużenie os. Bronowice Wielkie dodatkową linią przelotową
lub poprzez wybudowanie nowej pętli (Uchw. nr XLVI/512/2017).
Podczas sesji wręczono nagrody młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz seniorom – laureatom zorganizowanego przez Radę Dzielnicy
IV Prądnik Biały konkursu strzeleckiego, który odbył się 10 listopada 2017 r.

XLVII SESJA
W trakcie XLVII sesji, 15 stycznia, Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały podjęła
pięć uchwał.
I Przyjęto
• Określono wysokość środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. na kwotę 400
000 zł (Uchw. nr XLVII/513/2018).
II Wnioskowano
• O budowę oświetlenia na końcowym przystanku „Chełmońskiego Osiedle”
przy Galerii Bronowice (Uchw. nr XLVII/514/2018).
• Do Zarządu Inwestycji Miejskich o pilne opracowanie nowej koncepcji
połączenia ul. Żabiniec z ul. Langiewicza i jej realizację. W uchwale napisa-

I Przyjęto
• Dokonano dalszej korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 (XLVIII/520/2018).
• Postanowiono o rozdysponowaniu dodatkowych środków na ten sam cel,
zgodnie z załącznikiem do Uchw. nr XLVIII/521/2018.
• Wykreślono Panią Elżbietę Rybę ze składu Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy IV. W dniu 29 styczna radna
złożyła pisemny wniosek o rezygnację z komisji (Uchw. nr XLVIII/525/2018).
II Wnioskowano
• Do ZIKiT o uwzględnienie w projekcie budowy tramwaju na Górkę Narodową dojścia pieszego od bloków przy ul. Belwederczyków 5 i 7 do pętli
tramwajowej (Uchw. nr XLVIII/522/2018).
• Do ZIKiT o odtworzenie i utwardzenie poboczy po obu stronach ul. Łokietka,
na odcinku od skrzyżowania z ul. Na Zielonki do przystanku Tonie Gliniki
(Uchw. nr XLVIII/523/2018).
• Do ZIKiT o zamontowanie słupków w rejonie skrzyżowania ul. Ojcowskiej
i Stawowej w taki sposób, aby zabezpieczyć przejście dla pieszych przed
nieprawidłowo parkującymi samochodami (Uchw. nr XLVIII/524/2018).
• O pilne rozpoczęcie procedury sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla os. Żabiniec. Plan zagospodarowania
powinien objąć obszar ograniczony: od zachodu fragmentem ul. Doktora
Twardego, od północy ul. Pielęgniarek i fragmentem ul. Jaracza, następnie
ul. Konecznego, od wschodu linią kolejową nr 8, a od południa linią kolejową
nr 100 (Uchw. XLVIII/526/2018).
• Do Zarządu Zieleni Miejskiej o zagospodarowanie terenu w formie urządzonego parku na obszarze pomiędzy osiedlem Żabiniec a linią kolejową nr 100
w ramach projektu „Ogrody Krakowian” (XLVIII/527/2018).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Projekt rozbudowy ul. Turowiec na odcinku od Kościoła do skrzyżowania
z ul. Dożynkową. Uchwałę podejmuje się w oparciu o przeprowadzony
w dniu 17 grudnia sondaż, w którym mieszkańcy opowiedzieli się przeciw
rozbudowie (Uchw. XLVIII/519/2018).
Radni Dzielnicy IV Prądnik Biały zgłosili interwencje do służb mundurowych
ze swoich rejonów.
Jakub Kosek zwrócił się do radnych z prośbą, aby zgłaszali miejsca gdzie
powinny zostać dostawione ławki i kosze na śmieci. Poprosił również
o informację o lokalizacji rzeźb m.in. w parkach dzielnicy, które powinny
zostać poddane renowacji. Krystyna Karabuła poruszyła problem chodnika przy ul. Wybickiego, natomiast Joanna Sadowy – przejścia przez
ul. Radzikowskiego.
JD
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Kolej otwarła wiadukty Nowy klub kultury
Rozpoczął się kolejny etap modernizacji linii kolejowej E30,
której fragment przebiega na granicy Dzielnicy IV i V. Na razie
piesi, rowerzyści i kierowcy będą mogli odetchnąć.
30 marca otwarto przejazd pod wiaduktem nad ul. Władysława Łokietka, który jest przebudowywany i poszerzany. Ruch będzie możliwy tamtędy przez około dwa miesiące. Jak informują
PKP PLK, zakończyło się już wyburzanie i poszerzanie środkowej części obiektu. Teraz zostaną na niej położone tory. Ten etap
robót nie wymaga jednak zamknięcia ulicy. Całość prac ma się
zakończyć w drugiej połowie 2019 r. Ostatecznie pod wiaduktem będzie można przejechać jednocześnie w obu kierunkach
– do tej pory ruch odbywał się wahadłowo. Zostanie wybudowana siedmiometrowa jezdnia oraz chodniki.

Również od 30 marca piesi i rowerzyści mogą wreszcie przedostać się pod wiaduktem w ciągu ul. Racławickiej. Także tutaj
część obiektu od strony ul. Wrocławskiej została już przebudowana. Prace przy pozostałej części – od ul. Wybickiego ruszą
po majowym weekendzie i mają się zakończyć w 2019 r. Do
czasu rozpoczęcia kolejnego etapu będzie można swobodnie
korzystać z tego popularnego skrótu.
Równocześnie trwa najbardziej wyczekiwana budowa, czyli
drążenie tunelu pod torami w ciągu ul. Rydla. Tunel ma zostać
otwarty już jesienią. Dzięki niemu ruch ulicą Rydla będzie
odbywał się płynnie, a nie jak do tej pory – zatrzymywany co
chwilę przez kolejowy szlaban, z powodu przejazdu pociągów
osobowych i towarowych. Większość betonowej obudowy
tunelu jest już gotowa, obecnie rozpoczyna się wykonywanie
najazdów. Z budową samego tunelu jest związana również
modernizacja skrzyżowania ul. Rydla z ul. Radzikowskiego,
które zostanie powiększone. Tu prace, a co za tym idzie – chwilowe utrudnienia w ruchu, trwają od początku lutego. Zarówno
skrzyżowanie jak i tunel mają zostać otwarte w listopadzie tego
roku. Natomiast całość inwestycji – przebudowy linii kolejowej
pomiędzy Dworcem Towarowym a stacją Kraków Mydlniki powinna się zakończyć na przełomie roku 2018 i 2019.
MB
fot. MARIUSZ BEMBENEK

w Toniach

Po roku prac remontowych w budynku przy ul. Władysława
Łokietka 267 w Toniach, 10 lutego otwarto uroczyście Klub
Kultury „Łokietek”.
To siódma filia Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, która,
podobnie jak pozostałe filie – swoją ofertę zajęć kieruje głównie do mieszkańców z najbliższego sąsiedztwa. Uroczystość
otwarcia poprzedziły rodzinne warsztaty plastyczne „Dawnych
zabawek czar”. Ich uczestnicy, pod okiem instruktorek, mieli
okazję wykonać własnoręcznie zabawki nawiązujące swą formą
do tych, którymi bawili się rodzice i dziadkowie. Wieczorem
nastąpiło oficjalne otwarcie placówki. Siedzibę Klubu Kultury
Łokietek poświęcił ks. Jan Urbański, proboszcz parafii w Toniach.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Krystyna Karabuła,
radna Dzielnicy IV, Mieczysław Linca, prezes honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toniach, Jakub Kosek, przewodniczący
Rady Dzielnicy IV oraz radny miejski, a także Grzegorz Stawowy,
również radny miasta Krakowa.

Mówi przewodniczący dzielnicy Jakub Kosek,
obok kierownik klubu Monika Dworakowska

Dyrektor Centrum Kultury Dworek Białopradnicki – Renata
Lisowska oraz kierownik klubu Monika Dworakowska dziękowały radnym i władzom miasta za to, że udało się wyremontować
siedzibę „Łokietka”. Monika Dworakowska podkreślała rolę ks.
proboszcza, który, zanim otwarto klub, pomógł zorganizować
w ogrodach parafialnych trzy duże imprezy – pikniki dla mieszkańców. Natomiast dzięki dyrektor Szkoły Podstawowej nr 67
w Toniach – Iwonie Kłys, gościnnie, w budynku szkoły udało
się poprowadzić finansowane przez Dzielnicę IV zajęcia dla
najmłodszych mieszkańców. Kierownik klubu zwróciła się także
do radnych – Grzegorza Stawowego i Jakuba Koska o wsparcie w dalszych pracach przy budynku, który wymaga jeszcze
wykonania izolacji fundamentów. Po oficjalnych wystąpieniach
zaproszono uczestników uroczystości do obejrzenia sal klubu. Można było zajrzeć do pracowni muzycznej, plastycznej,
gdzie ana razie zaprezentowano wystawę prac dzieci oraz do
biblioteki. Na wszystkich czekał okolicznościowy toast, poczęstunek oraz zabawy. Był m.in. orszak króla Łokietka, zawody
w rzucaniu królewską koroną do celu oraz tańce przy muzyce
zespołu Sensi.
Klub Kultury „Łokietek” proponuje mieszkańcom dzielnicy
udział m.in. w zajęciach teatralnych, tanecznych, jogi, fitness
oraz spotkaniach edukacyjnych dla rodziców.
JD
fot. JOANNA DOLNA
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Seniorze,
nie daj się
oszukać
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Chełmońskiego
zorganizowano 16 marca debatę społeczną na temat zagrożeń
osób starszych, przede wszystkim oszustw polegających na wyłudzeniu dużych kwot pieniędzy. Spotkanie, którego inicjatorką
była radna Joanna Sadowy, przygotowała dla seniorów Komenda
Miejska Policji, a dokładnie – III Komisariat przy ul. Strzelców,
który obsługuje mieszkańców Dzielnicy IV.
Debatę poprowadził mł. insp. Tomasz Młynarczyk, komendant komisariatu oraz asp. szt. Paweł Roszkowski, kierownik
ogniwa ds. nieletnich. Wzięli w niej udział również policjanci
pracujący na co dzień w III Komisariacie, dzielnicowi, czyli, jak
ich określił komendant – policjanci pierwszego kontaktu oraz
przedstawiciele straży miejskiej. Komendant Tomasz Młynarczyk zaprezentował uczestnikom debaty strukturę oraz zakres
pracy III Komisariatu. Zwrócił uwagę, że swoim zasięgiem obejmuje on dwie dzielnice – III oraz IV, czyli obszar zamieszkiwany
przez ponad 122 tys. osób – mniej więcej tyle, co miasto Tarnów.
Następnie wyjaśniał seniorom zalety uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji Krajowej Mapy Zagrożeń. – W ostatnich latach szereg zagrożeń można zgłaszać przez
internet i temu właśnie służy mapa. Anonimowo
można nanieść na niej punkt, wskazując niebezpieczne zdarzenia w swoim otoczeniu, miejscu
zamieszkania. Mamy obowiązek na takie zgłoszenie
zareagować, wysłać tam patrol i rozwiązać problem
wskazany przez mieszkańców – mówił Tomasz Młynarczyk. W 2017 roku policjantów z III Komisariatu
powiadomiono w ten sposób np. o 877 przypadkach
nieprawidłowego parkowania, 26 przypadkach niszczenia zieleni. 24 zgłoszenia dotyczyły spożywania
alkoholu, a 13 – istnienia dzikich wysypisk śmieci.
Dzięki mapie w wielu rejonach dzielnicy spadła
liczba przestępstw. Np. w rejonie Krowodrzy Górki
z 74 w 2016 do 55 w 2017 roku, natomiast w okolicy
Żabińca i ul. Siemaszki, analogicznie – z 58 do 53.
Kolejnym tematem poruszanym podczas debaty
były oszustwa polegające na wyłudzeniu znacznych
kwot pieniędzy od osób starszych. Policjanci podkreślali, że
seniorzy są łatwym celem, ponieważ w większości przypadków
nie pracują i łatwo zastać ich w domu. Do tego często są sami
w mieszkaniu. Asp. szt. Paweł Roszkowski zwracał uwagę, że
najczęściej przestępca prosi przez telefon o znaczną kwotę pieniędzy, podszywając się pod zaufaną osobę, członka rodziny.
Gdy ofiara dopytuje się o krewnego, podając konkretne imię,
oszust najczęściej je potwierdza, zmieniony głos tłumacząc
np. chorobą gardła. W trakcie rozmowy stara się wyciągnąć
jak najwięcej informacji, które pozwolą mu uwiarygodnić tożsamość członka rodziny. Najczęściej powodem pożyczenia
nagle znacznej kwoty pieniędzy jest wypadek, zdarzenie
losowe, okazja do zainwestowania. Rozmówca zapewnia, że
za kilka dni odda dług. Po pieniądze ma się zgłosić znajomy.
Dzwoniący stara się wywrzeć presję, prosi o pośpiech w przygotowaniu gotówki. Często każe ofierze pod żadnym pozorem
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nie przerywać połączenia, co uniemożliwia oddzwonienie do
krewnego i zweryfikowanie, czy rzeczywiście potrzebuje pożyczki. – Przesłuchiwałem panią, która wiedziała o metodzie
„na wnuczka”, ale nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego uległa –
mówił asp. szt. Paweł Roszkowski. Na potwierdzenie przeczytał
seniorom zeznania kilku oszukanych w ten sposób mieszkanek
i mieszkańców Krakowa.
Bardziej wyrafinowaną metodą oszustwa jest metoda „na
policjanta”, najczęściej funkcjonariusza Centralnego Biura
Śledczego. Najpierw dzwoni osoba podszywająca się pod
krewnego, prosząc o gotówkę, ale szybko się rozłącza. Następnie do zdezorientowanej ofiary dzwoni „policjant”, dla
uwiarygodnienia – przedstawia się i informuje, że połączenie
zostało przechwycone, jako próba oszustwa. Żeby pomóc ująć
przestępcę, senior musi w ramach prowadzonej „tajnej akcji”
przekazać pieniądze policji. Prosi o dyskrecję i nieinformowanie
innych osób, ponieważ od tego zależy powodzenie operacji.
Prowadzący debatę podkreślali, że policja nigdy nie zwraca
się z prośbą o pieniądze. Oszuści dzwonią głównie na numery
stacjonarne, posługując się danymi z książek telefonicznych,
ale zdarza się, że kontaktują się pod numery komórek. Dlatego powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, komu
udostępniamy nasz numer, bo w jego posiadanie mogą wejść
niepowołane osoby. Najczęściej oszuści zgłaszający się po
pieniądze to członkowie zorganizowanych grup przestępczych,
stojący nisko w hierarchii tych grup. Otrzymują od swoich
szefów kilkuprocentową prowizję od każdej wyłudzonej kwoty.
Osobnym rodzajem przestępstw są kradzieże dokonywane
przez osoby podszywające się pod pracowników np. admini-

stracji, wodociągów, przeprowadzających kontrole techniczne.
Informują o rzekomej awarii i odwracają uwagę właściciela
mieszkania. Wtedy wspólnicy kradną wartościowe przedmioty
lub pieniądze, które znajdą w widocznych miejscach.
Uczestnicy debaty obejrzeli film edukacyjny, a następnie
mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami. Okazało
się, że wielu seniorów albo słyszało o wyłudzeniach pieniędzy
albo odebrało podejrzany telefon. Policjanci radzili, by – jeśli to
możliwe – nie reagować na połączenia z nieznanych numerów
oraz zgłaszać każdą próbę wyłudzenia pieniędzy służbom. Na
zakończenie spotkania zaprezentowali aplikację Moja Komenda, która pozwala wyszukać dzielnicowego i skontaktować się
z nim. Przeprowadzili również ankietę oceniającą spotkanie
i pozwalającą na wyrażenie swoich wniosków i oczekiwań
dotyczących podobnych debat w przyszłości.
JOANNA DOLNA
fot. JOANNA DOLNA

10

GAZETA LOKALNA

Bibice i Giebułtów
w granicach Krakowa?
Szansa na likwidację pieców i nowe lasy
We wrześniu 2019 roku na obszarze Krakowa wejdzie w życie całkowity zakaz palenia węglem i innymi paliwami stałymi.
Spośród naliczonych w 2013 roku około 30 tysięcy pieców,
Kraków zlikwidował już około 22 tysiące. Kolejne kilka tysięcy
ma być zlikwidowane do końca 2018 roku, reszta – do września
2019. Niestety, mimo tak ogromnego wysiłku włożonego w ten
program przez krakowian, nawet po 2020 roku smog z naszego miasta nie zniknie, bo jesteśmy coraz bardziej podtruwani
przez sąsiadów.

Okoliczne gminy zlikwidują piece za 20 lub nawet 40 lat
Gmina Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice
i Kocmyrzów-Luborzyca – to stamtąd pochodzi znaczna część
smogu, docierająca do północnych dzielnic naszego miasta,
w tym do Dzielnicy IV Prądnik Biały. W każdej z nich działa po
kilka tysięcy starych pieców – „kopciuchów”, a nawet w nowych
domach często są kominki na drewno i ich liczba z każdym
rokiem wzrasta. Tymczasem tempo likwidacji pieców jest żenująco niskie.
Najambitniejsze działania prowadzi Gmina Zabierzów, która
skonstruowała naprawdę profesjonalny i ambitny program
wsparcia wymiany pieców. Dofinansowanie sięga 75%, a więc
najwięcej spośród wszystkich gmin otaczających Kraków. Gmina
może się pochwalić naprawdę wyjątkowym tempem likwidacji
„kopciuchów” – aż 200 rocznie. Pozostałe gminy mogą o takim
wyniku jedynie pomarzyć. Jedna z najbogatszych gmin w Polsce
i jedna z niewielu, która problemu smogu nie bagatelizuje, czyli
Zielonki, ma zamiar zlikwidować w tym roku zaledwie 100 pieców
i uważa to za swój wielki sukces. W pozostałych gminach tempo
wymiany pieców oscyluje wokół 50 rocznie.
W Gminie Zabierzów pozostaje do wymiany aż 4 000 „kopciuchów”, podobne ilości są w pozostałych gminach. Dzielimy 4 000
przez 200 i mamy wynik: likwidacja źródeł smogu w najambitniejszej gminie podkrakowskiej zajmie w tym tempie… aż 20 lat.
W przypadku gminy Zielonki będzie to 30-40 lat, a o Liszkach czy
Michałowicach nawet szkoda pisać… Dla porównania, Kraków
nawet w najgorszym wariancie upora się z likwidacją pieców
maksymalnie za 3 lata.
Skąd te różnice? Dokładniejsze informacje na ten temat
można znaleźć m.in. na portalu www.smoglab.pl, prowadzonym przez Krakowski Alarm Smogowy. Działacze ruchów
antysmogowych są zgodni: kluczem do rozwiązania problemu
pieców jest wprowadzenie całkowitego zakazu palenia węglem
z pięcioletnim okresem na przystosowanie się, połączonego ze
skutecznymi działaniami pomocowymi. W przypadku Krakowa
była to nie tylko dotacja do wymiany pieca, ale też program
wsparcia dla termomodernizacji prywatnych domów (dotacja
25 tysięcy plus kolejne 25 tysięcy taniego kredytu) oraz Lokalny
Program Osłonowy, pokrywający różnicę w kosztach ogrzewania
po przejściu na gaz, prąd lub MPEC.
Tam, gdzie zakazu palenia węglem i drewnem nie wprowadzono, działania antysmogowe wyglądają właśnie tak, jak opisałem.
Dziś wiemy też, że niewiele pomoże przyjęta w styczniu 2017 r.
uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Małopolskiego,
która nakazuje, by w nowych domach montować tylko piece
najnowszych generacji, a stare stopniowo wymieniać. Montować

1/2018 wiosna

„kopciuchów” co prawda nie wolno, ale nie ma problemu, by
taki piec kupić i palić w nim byle czym. Zakaz palenia śmieciami
też obowiązuje od zawsze, a mimo to jest nagminnie łamany.
Egzekucja tych przepisów jest fikcją.

Powiększyć Kraków o 22 sołectwa
Piekary i Kryspinów z Gminy Liszki, Balice, Szczyglice
i Rząska z Gminy Zabierzów, Modlniczka, Modlnica i Giebułtów
z Gminy Wielka Wieś, Osiedle Łokietka (Wiarusa), Pękowice, Marszowiec (część sołectwa Zielonki), Bibice, Węgrzce,
Bosutów – Boleń, Dziekanowice i Batowice z Gminy Zielonki,
Raciborowice, Kończyce i Prawda z Gminy Michałowice oraz
Zastów, Prusy i Wiktorowice z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Te 22 sołectwa z obszaru sześciu gmin zostaną najwcześniej
1 stycznia 2020 roku przyłączone do Krakowa, jeżeli w pełni
zrealizowany zostanie projekt uchwały o powiększeniu Krakowa,
który przygotowałem. Czy można tę zmianę nazwać „Wielkim
Krakowem 2.3”? Nie, raczej drobną korektą. To powiększenie
miałoby mniejszy zasięg niż poprzednie, gdy do Krakowa włączano Nową Hutę, Tyniec czy Swoszowice. Ludność Krakowa
zwiększyłaby się o jakieś 50 tysięcy mieszkańców, przybyłoby
maksymalnie 10 tysięcy pieców do wymiany, z czym Kraków
uporałby się w ciągu trzech-czterech lat od zmiany granic.
Projekt uchwały nie jest o niczym innym, jak o rozpoczęciu
konsultacji na ten temat. O niczym jeszcze nie przesądza, jedynie
inicjuje dyskusję i zleca wykonanie szczegółowych analiz i wyliczeń. Do zmiany granic nie jest potrzebna zgoda przyłączanych
gmin. Decyzję podejmuje Rada Ministrów.

Nowe lasy na przyłączonych obszarach
Jest jeszcze jeden aspekt, pośrednio związany ze smogiem.
Kraków od 2016 roku realizuje program zwiększania lesistości,
którego jestem pomysłodawcą. Do 2040 roku lesistość miasta
ma wzrosnąć z obecnych 4,4% do docelowych 8%. Nowe lasy
mają powstać zwłaszcza w Nowej Hucie za Kombinatem oraz
na obszarze Dzielnicy IV: w Toniach, Witkowicach i Górce Narodowej.
W ramach zwiększania lesistości znacznie powiększony ma
być Las Witkowicki. Od kilku lat apeluję o to, by zalesić okoliczne pola i nieużytki (po ich uprzednim wykupieniu) i stworzyć
duży park leśny o wielkości porównywalnej z Lasem Wolskim.
Powiększony Las Witkowicki byłby zasłoną dla hałasu i zanieczyszczeń z planowanej Północnej Obwodnicy Krakowa, a zarazem stanowiłby świetne miejsce rekreacji. Do tego pomysłu
pozytywnie podchodzi Zarząd Zieleni Miejskiej. Zalesiono już
pierwsze obszary w Toniach, zarezerwowano środki na pierwsze
wykupy – na razie w ograniczonym stopniu. Jest szansa na to,
że w kolejnych latach te zalesienia przyspieszą.
Niestety, mimo wielu apeli, żadna z gmin otaczających Kraków nie opracowała swojego Gminnego Programu Zwiększania
Lesistości, nie zrobił tego też powiat krakowski. Tymczasem
mieszkańcy chcieliby, aby powiększony Las Witkowicki sięgał
dalej na północ, aż do Bibic i Marszowca.
W przypadku powiększenia miasta, rozszerzenie krakowskiego programu zwiększania lesistości o przyłączone obszary
wydaje się być naturalnym kierunkiem. Tereny te są niemal
całkowicie bezleśne, a nowe lasy są tam potrzebne, jak nigdzie
indziej. Decyzja w tej sprawie należy do krakowskich radnych:
jeżeli projekt uchwały przejdzie, zostanie rozpoczęta procedura
konsultacji w tej sprawie.
JAKUB ŁOGINOW
Dziennikarz specjalizujący się w sprawach międzynarodowych
(Słowacja, Czechy, Ukraina) oraz tematyce smogu i zieleni,
redaktor portalu www.porteuropa.eu, pomysłodawca inicjatywy
„Lasy dla Krakowa” (www.facebook.com/lasydlakrakowa)
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Naturalny plac zabaw
powstanie w Witkowicach
„Leśna kryjówka” to plac zabaw w Parku Leśnym Witkowice,
który ma powstać w tym roku dzięki Budżetowi Obywatelskiemu,
w miejscu istniejącego placu, który lata świetności ma za sobą.
W 2017 r. w głosowaniu mieszkańców Dzielnicy IV projekt uplasował się na drugim miejscu, tym samym zyskując dofinansowanie.
Od początku projekt zakładał, że powstanie placu zabaw
poprzedzone zostanie konsultacjami, podczas których zarówno rodzice, jak i wszyscy zainteresowani tematem będą mogli
wypowiedzieć się, co do kształtu tego miejsca. Ze względu na
charakter otoczenia – lokalizację w parku leśnym, plac zabaw
powinien harmonijnie komponować się z otaczającą przyrodą.
14 marca w Dworku Białoprądnickim odbyły się konsultacje
społeczne projektu „Leśna kryjówka – naturalny plac zabaw”.
Na wstępie inicjatorki projektu krótko opowiedziały o jego
genezie, a następnie projektantka Katarzyna Mucha przedstawiła koncepcję placu. Następnie obecni rozmawiali o zaproponowanych rozwiązaniach oraz swoich pomysłach, często
bardzo konkretnych, między innymi: możliwości zamontowania
na placu zjeżdżalni wykorzystującej ukształtowanie terenu,
typach huśtawek, możliwościach zamontowania niestandardowych urządzeń i ich certyfikacji. Obecne na spotkaniu
przedstawicielki Zarządu Zieleni Miejskiej pomagały urealnić
prezentowane pomysły, osadzając je w obowiązujących przepisach i możliwościach wykonawczych. Dyskutowano również
o podziale placu zabaw na strefy wiekowe (plac służyć ma

dzieciom w różnym wieku), a także potrzebie stworzenia strefy
rekreacyjno-piknikowej, jako że z miejsca korzystać będą różne
grupy mieszkańców.
Na koniec Katarzyna Przyjemska-Grzesik z Zarządu Zieleni
Miejskiej opowiedziała o realizowanym przez ZZM na terenie
parku projekcie Urban Green Belts. Projekt zakłada szereg inwestycji: budowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, budowę mostku na Bibiczance, zamontowanie stojaków
rowerowych i tablic informacyjnych, ale też liczne działania edukacyjne – rodzinne spacery przyrodnicze, warsztaty plastyczne
dla dzieci, warsztaty fotograficzne czy wydarzenia biegowe.
Pomysłodawczyniami projektu są: Katarzyna Cypryś-Ławniczak, Barbara Sztybel oraz niżej podpisana.
OLGA PŁUCIENNIK
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Nowy skwer
na Krowodrzy Górce
Zakończyła się rewitalizacja zielonego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów, który ma służyć mieszkańcom okolicznych bloków.
Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.
Dotychczas zaniedbana i niewykorzystana przestrzeń zyskała
nowe oblicze. Niebanalne alejki, oryginalna altana, eleganckie
ławki, betonowa kostka i designerska huśtawka wypełniają
skwer, który już niedługo nasyci się soczystą zielenią świeżo
nasadzonych roślin.
W ramach rewitalizacji zlikwidowano stare i nierówne chodniki, a także pozostałości betonowego podłoża. Na ich miejscu
zaprojektowano zupełnie nowy układ komunikacyjny z alejkami
spacerowymi, uwzględniającymi dotychczas wydeptane przez
mieszkańców ścieżki. Alejki zaprojektowano tak, aby nie dominowały nad otaczającą je zielenią. Betonowe płyty ułożono
w różnych odstępach, dzięki czemu na wiosnę otoczy je trawa,
nadając dodatkowego efektu lekkości.
Wzdłuż alejek postawiono eleganckie i proste ławki, zadbano
o kosze na śmieci. Charakteru dodaje wielofunkcyjne siedzisko,
które pełni również funkcję huśtawki. Skwer wyposażono w przestronną altanę z ławkami i stolikami wewnątrz. Z czasem dach
altany porastać będzie trawa. Zieleń znajdująca się na skwerze
została poddana pielęgnacji, uzupełniono drzewostan, posiano
świeżą trawę, posadzono krzewy i ozdobne rośliny. Dookoła
skweru zamontowano eleganckie drewniane słupki, które wpisują się w stylistykę projektu.

Projekt rewitalizacji skweru opracowała pracownia architektury krajobrazu Land Arch, jednostką realizującą zadanie był
Zarząd Zieleni Miejskiej.
Projekt znacznie poprawił estetykę osiedla oraz stworzył
miejsce do odpoczynku i relaksu. Wraz z mieszkańcami z niecierpliwością wypatrujemy wiosny, aby w pełni cieszyć się nową
przestrzenią.
KATARZYNA GAJUS-WYRWICZ
pomysłodawczyni projektu,
przewodnicząca Komisji ds. Ogródków Jordanowskich
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Ze szkół i przedszkoli

Święto
szkoły
w Toniach
Dzieje szkoły w Toniach sięgają drugiej połowy XIX w. Około
150 lat temu, a więc jeszcze w okresie zaborów, w podkrakowskiej wówczas wsi otworzyła swoje podwoje trzyklasowa
szkoła ludowa. Trud nauczania spoczywał wtedy na jednym
nauczycielu.
Przez lata szkoła przekształcała się kolejno w czteroklasową,
siedmioklasową i ośmioklasową. Po reformie systemu oświaty
w 1999 r. okres nauki został skrócony z ośmiu do sześciu lat
i ponownie przedłużony do systemu ośmioletniego po reformie

Budynek starej szkoły, stan z 1955 r.

w 2017 r. Szkoła zmieniała również swoją siedzibę i patrona.
Nigdy jednak nie przerwała swojej działalności, nawet w okresie
okupacji hitlerowskiej.
Najpierw mieściła się w usytuowanym wówczas w centrum
Toń budynku, który rozbudowano w 1914 r. Z archiwalnych przekazów i zdjęć wiadomo jednak, że nie była to pierwsza lokalizacja
szkoły. Po drugiej wojnie światowej, w wyniku starań ówczesnych
władz szkolnych, radnych, a zwłaszcza dzięki dużym nakładom
sił i środków mieszkańców przyłączonego już do Krakowa osiedla, wybudowano nowy budynek. Nową szkołę, oddaną do użytku
w 1967 r., umiejscowiono na rozległym terenie, który stopniowo
został zagospodarowany i wykorzystany na jej potrzeby.
W czerwcu 1969 r. otrzymała imię 600-lecia Kleparza dla
upamiętnienia rocznicy lokacji samodzielnego miasta Kleparz,
ważnego historycznie ośrodka obronnego i gospodarczego
Krakowa. Tym samym zmienił się patron szkoły. Wcześniej był
nim Tadeusz Kościuszko. Nie była to ostatnia tego typu zmiana.
W październiku 1987 r. na patrona wybrany został Władysław
Łokietek, którego postać mocno wiąże się z historią Krakowa
i jak głosi legenda – również z osiedlem Tonie.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było wręczenie w 1989 r.
sztandaru. Taką decyzję, na wniosek społeczności szkolnej
popieranej przez przedstawicieli Toń, wydały władze oświatowe
„w uznaniu wybitnych osiągnięć w kształceniu i wychowaniu
dzieci i młodzieży”. W 1999 r. szkoła została włączona do Polskiej
Rodziny Łokietkowej, czyli rodziny szkół, których patronem jest
Władysław Łokietek.
Przez lata szkoła zmieniała swoje oblicze. Dzisiaj nieodmiennie wpisuje się w ponad półtorawieczny krajobraz edukacyjno-

-kulturalny Toń i służy młodemu pokoleniu. Położona jest z dala
od zgiełku ulicznego. Otacza ją duży teren zielony, w ramach
którego wygospodarowano, miejsca zabaw i plac zabaw zorganizowany i wyposażony w ramach rządowego programu „Radosna
Szkoła” oraz wielofunkcyjne boisko sportowe. Obecnie w szkole
uczy się 179 uczniów. Mają do dyspozycji dobrze wyposażone
sale lekcyjne, salę gimnastyczną, pracownię komputerową,
bibliotekę szkolną, a także świetlicę. Uczniowie z sukcesami
zdobywają wiedzę i umiejętności i wykazują się nimi w konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych i kuratoryjnych.
W tych ostatnich, w roku szkolnym 2016/2017, szkołę reprezentował potrójny laureat: z matematyki, informatyki i języka
angielskiego. W ramach pracy pozalekcyjnej organizowane są,
również przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zajęcia
wychodzące naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów
(m.in. plastyczne, komputerowe, zajęcia z bajką, gry i zabawy
ruchowe, szachy, tenis stołowy, gimnastyka artystyczna, robotyka, karate, szermierka). Nasi uczniowie korzystają z dziedzictwa
kulturowego Krakowa podczas wyjść do teatrów, kin, muzeów,
na wystawy oraz inne imprezy kulturalne i edukacyjne. Mogą
brać udział zielonych szkołach oraz innych formach wypoczynku
i aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności. Mimo upływu
lat, koniecznych przekształceń i związanych z czasem zmian,
szkoła niezmiennie uczy, kształtuje młodych ludzi, rozwija ich
zainteresowania i talenty.
2 marca, w święto patrona szkoły – Władysława Łokietka,
obchodziliśmy jubileusz 50 lat, odkąd Szkoła Podstawowa nr 67
w Toniach działa w budynku przy ul. Kaczorówka. Obchody rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Stanisława BM w Toniach.
Dalsze uroczystości odbyły się w budynku szkoły. Zainicjowała
je dyrektor Iwona Kłys. W tym niezwykle ważnym dla społeczności szkolnej dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Katarzyna
Król – zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu, Jakub
Kosek – radny miasta Krakowa i przewodniczący Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Bożena Walczak – wizytator Kuratorium
Oświaty w Krakowie, Krystyna Karabuła i Joanna Sadowy – radne Dzielnicy IV, Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak z NSZZ
„Solidarność”, ks. Jan Urbański – proboszcz parafii w Toniach.
Uroczystość uświetnili także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół
Dzielnicy IV i Misiowego Przedszkola, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, przedstawiciele instytucji wspierających
pracę szkoły, w tym: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, a także
Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Uhonorowali nas również
swoim przybyciem przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń
działających w Toniach oraz przyjaciół szkoły: Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu, Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Firmy Colorex i Firmy Serczyk.

Nadanie szkole imienia 600-lecia Kleparza, 1969 r.
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Ogromną radość sprawiła nam obecność byłych nauczycieli
i pracowników z wieloletnią dyrektor szkoły Krystyną Janikowską
oraz absolwentów naszej jubilatki. W uroczystości brali udział
przedstawiciele całej społeczności szkolnej: rodzice uczniów,
nauczyciele, pracownicy szkoły i uczęszczające do niej dzieci.
Historię naszej szkoły zaprezentowali uczniowie, a scenariusz
przedstawienia specjalnie na tę okazję napisali nauczyciele.
W trakcie barwnego spektaklu przeplatały się słowo, śpiew,
taniec, muzyka, wspomnienia zawarte na starych zdjęciach
i w dokumentach, a na twarzach widowni dostrzec można było
chwile zadumy, radość i wzruszenie. Jak przystało na złote gody,
tradycyjnym życzeniom stu kolejnych lat dla jubilatki towarzyszył
ogromny tort z fajerwerkami. Dopełnieniem spotkania z przeszłością i teraźniejszością szkoły były wystawy okolicznościowe,
na których prezentowano archiwalne dokumenty, kroniki, księgi
pamiątkowe, zdjęcia, prace plastyczne i literackie uczniów.

Z radością świętowaliśmy rocznicę niezwykłego wydarzenia,
jakim było otwarcie przed półwieczem nowej siedziby szkoły
w Toniach. Z dumą słuchaliśmy gratulacji i serdeczności, które
przewijały się w przemowach i życzeniach zaproszonych gości.
Przed nami kolejne lata, przyszłość, która siłę czerpie z chlubnej
przeszłości.
Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc
przy organizacji jubileuszu 50-lecia naszej szkoły: Radzie i Zarządowi Dzielnicy IV Prądnik Biały, Centrum Kultury Dworek
Białoprądnicki, Katolickiemu Stowarzyszeniu Kultury i Sportu
w Toniach, Kółku Rolniczemu w Toniach, Piekarni Cukierni Awiteks, ks. Janowi Urbańskiemu, Krzysztofowi Przysiężniakowi,
wszystkim Rodzicom i innym osobom, które przyczyniły się do
urzeczywistnienia naszej uroczystości.
IWONA KŁYS, Szkoła Podstawowa nr 67
fot. SP nr 67

Zdrowo jemy i rośniemy
Pod takim hasłem odbyła się w Przedszkolu nr 175 promocja
drugiej części naszej książki kucharskiej „Drugie dania i sałatki”.
Z tej okazji przedszkole zamieniło się we wspaniałą restaurację, do której zaprosiliśmy rodziców i dzieci. Każdy chętny
mógł spróbować dań przygotowanych przez nasze wspaniałe
panie kucharki. Jak to się mówi – do wyboru, do koloru. Było
pachnąco, kolorowo i bardzo, bardzo zdrowo oraz – co najważniejsze – jedzenie było przepyszne. Widać to było po minach
przedszkolnych gości oraz po talerzach, z których znikały
ostatnie kęsy.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z przepisami znajdującymi się w naszej książce kucharskiej, bowiem powstały
one z myślą o przedszkolakach, których prawidłowy rozwój
i zdrowe odżywianie są dla nas najważniejsze. Książka zawiera
ciekawe propozycje pysznych dań mięsnych oraz smakowitych
i niezwykle kolorowych surówek i sałatek. Dodatkowo pięknie
wykonane zdjęcia z pewnością już na sam widok rozbudzą

Najbliższe terminy odbioru odpadów zielonych
w Dzielnicy IV Prądnik Biały
4, 9, 16, 23, 30 kwietnia; 7, 14, 21, 28 maja; 4, 11, 18, 25 czerwca
W dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi (trawa,
liście, rozdrobnione gałęzie, ścięte zielone części roślin) worek przed
posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze
jezdni, chodnik), do godziny 7.00 rano.

apetyt niejednego niejadka. Jak mawiają nasze dzieci – samo
zdrowie – przedszkolaczek Ci to powie.
JUSTYNA MATWIEJKÓW, Przedszkole nr 175
fot. PRZEDSZKOLE nr 175

Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne,
własne worki foliowe. Do worków nie wolno wrzucać innego rodzaju
odpadów. Worki na odpady zielone można odbierać w dni robocze
w siedzibach rad dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie
MPO przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia, w godz. 7.00-15.00).
Więcej informacji na stronie www.mpo.krakow.pl
oraz pod numerem 801 084 084
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Muzyczna
Golgota
w kościele
Redemptor
Hominis
W kościele pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. Stelmachów można było wziąć udział
w niezwykłej, Muzycznej Drodze
Krzyżowej. Niezwykłej dlatego,
że zachowując tradycyjną formę
wielkopostnego nabożeństwa
złożonego z 14 stacji, nie padło w niej ani jedno słowo. Wydarzenia z ostatniej drogi Jezusa zilustrowano muzyką poważną
w wykonaniu solistów, instrumentalistów oraz trzech chórów
– łącznie ponad setki wykonawców. Pomysłodawczynią nabożeństwa – koncertu, który udało się zorganizować w niedzielę
11 marca już po raz piąty, jest Kinga Mastalerz. Chórzystka,
wnuczka organisty, na co dzień – lekarz anestezjolog w szpitalu
Narutowicza, nie ma muzycznego dyplomu, ale muzyka jest jej
sposobem na życie i pasją. „Dobrym duchem” i jednocześnie
gospodarzem tego ogromnego, ze względu na liczbę artystów
przedsięwzięcia jest ks. proboszcz Kazimierz Kijas.
– Redemptor Hominis to moja parafia. Kiedyś prowadziłam tu
scholę i byłam kantorem. Sam kościół również jest w pewnym
sensie „muzyczny”. Został zaprojektowany przez Tomasza Koniora, autora projektu siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Posiada doskonałą akustykę
– podkreśla Kinga Mastalerz. Pomysł Muzycznej Drogi Krzyżowej
przywiozła z Łodzi, gdzie studiowała medycynę. W Kościele
Środowisk Twórczych uczestniczyła w takim nabożeństwie, z tą
różnicą, że muzyka była odtwarzana z płyt. – Zaproponowałam
naszemu proboszczowi, że możemy zrobić to lepiej – zagramy
i zaśpiewamy na żywo – wspomina Kinga. Ponieważ jest związana z Chórem i Orkiestrą Bazyliki oo. Cystersów w Mogile, wielu
jej znajomych to zawodowi muzycy. Postanowiła, że namówi ich
do udziału w przedsięwzięciu. Na początku byli sceptyczni, ze
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względu na lokalizację kościoła, dojazd, kłopot z zaparkowaniem… Ogromnym wyzwaniem okazała się
dość nietypowa dla artystów forma koncertu – dla widzów siedzących w ławkach – odwróconych tyłem do
wykonawców. Pierwsze próby odbywały się… u Kingi
Mastalerz w domu. – Muzycy zajęli dwa mieszkania
w bliźniaku. Aby przećwiczyć finałowy utwór, chóry
musiały stłoczyć się razem na niewielkiej powierzchni. Dosłownie – jedni deptali po drugich – mówi Kinga.
Obecnie, podobnie jak przy pierwszych edycjach
koncertu, przygotowania ruszają już w listopadzie,
ale wykonawcy ćwiczą swoje partie osobno. Jedyna
wspólna próba finału odbywa się niecałą godzinę
przed występem, w Katolickiej Szkole Podstawowej
przy ul. Stelmachów.
Niemal od początku, „rdzeń” zespołu jest ten sam
– tworzą go chór parafialny Redemptoris Cantores,
Chór i Orkiestra Bazyliki oo. Cystersów w Mogile oraz
Chór Sanktuarium Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie
się”. – Część muzyków to parafianie. Sami zgłaszają się do udziału w kolejnych edycjach Muzycznej
Drogi Krzyżowej. Większość to albo moi znajomi albo znajomi
znajomych. Co roku dochodzą nowe osoby, zwykle takie, które
już miały okazję uczestniczyć w naszym nabożeństwie – mówi
Kinga Mastalerz.
Oprócz trzech chórów i orkiestry, 11 marca usłyszeliśmy
solistów, m.in. Adama Prucnala, Przemysława Prucnala, Olega
Dyyaka, Karin Wiktor-Kałucką, Łukasza Laufa oraz Kwartet
Appodelica. W kościele Redemptor Hominis zabrzmiały kompozycje m.in.: A. Dvořáka, J. S. Bacha, G. F. Händla, W. Kilara,
T. Albinoniego. Kinga Mastalerz tłumaczy, że część utworów to
nowości, a część powtarza się, ale w nowych aranżacjach. Tak
było np. z wokalizą W. Kilara czy „Adagio” T. Albinoniego – dodatkowym utworem po 14. stacji drogi krzyżowej. – Dwa lata temu
wykonaliśmy go w tradycyjnym zapisie na orkiestrę. W tym roku
zagraliśmy ten utwór w opracowaniu Adama Prucnala na kwartet
smyczkowy, akordeon i orkiestrę – wyjaśnia Kinga Mastalerz. Na
zakończenie nabożeństwa chórzyści zeszli do prezbiterium, aby
już wspólnie wykonać pieśń „W krzyżu cierpienie”. –To wielkie
przeżycie, stanąć przed ludźmi i zobaczyć ogrom emocji na ich
twarzach – mówi Kinga Mastalerz. Przygotowanie Muzycznej
Drogi Krzyżowej jest dla niej wyzwaniem, ale daje niesamowitą
satysfakcję. Zwłaszcza, że już następnego dnia po koncercie
dostaje nowe pomysły, aranżacje i nuty.
JOANNA DOLNA
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Ks. Kazimierz Kijas – proboszcz parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
oraz Kinga Mastalerz – pomysłodawczyni
i organizator Muzycznej Drogi Krzyżowej
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Dobry adres dla trzeciego sektora
BIAŁOPRĄDNICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Pomieszczenia Białoprądnickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
udostępniane są organizacjom pozarządowym bezpłatnie. Szczegółowe
zasady korzystania z pomieszczeń określone są w regulaminie dostępnym
na stronie internetowej dzielnicy www.dzielnica4.krakow.pl.

Od 2015 roku w Dworku Białoprądnickim (ul. Papiernicza 2) działa Białoprądnickie Centrum Organizacji Pozarządowych (BCOP). To komfortowe,
przyjazne i nowocześnie wyposażone miejsce do kreatywnej pracy dla
podmiotów z branży NGO, w szczególności dla organizacji pozarządowych
działających na rzecz mieszkańców Dzielnicy IV Prądnik Biały.
Jego utworzenie było możliwe dzięki współpracy Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały i Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. W ramach tej współpracy centrum kultury wyznaczyło pomieszczenia, w których odbywają się
spotkania, a rada dzielnicy dofinansowała zakup wyposażenia i remont.
Celem działalności BCOP jest tworzenie warunków do powstawania,
funkcjonowania i rozwoju obywatelskich grup inicjatywnych i organizacji
pozarządowych działających na rzecz mieszkańców oraz zwiększenie
dialogu obywatelskiego. Centrum jest udostępniane organizacjom średnio
siedem razy w miesiącu.
– Od dawna współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, co zaowocowało licznymi, wartościowymi inicjatywami. Znamy więc „od kuchni”
specyfikę sektora NGO, jego potrzeby i potencjał. Obserwujemy przy tym,
zjaką energią i rozmachem działają rozmaite stowarzyszenia, mimo nierzadko skromnego zaplecza technicznego i finansowego, dlatego oferujemy
to, czego potrzebują do komfortowej pracy: lokal, wyposażenie oraz – co
istotne – spore doświadczenie, którym możemy się podzielić – mówi Renata
Lisowska, Dyrektor Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.
– Organizacje pozarządowe są motorem rozwoju miasta, a także siłą
napędową wielu cennych inicjatyw i zmian. Dostrzegamy drzemiący wnich
potencjał, dlatego zależało nam na stworzeniu przestrzeni, gdzie w komfortowych warunkach będą mogły kiełkować dobre pomysły. Wierzę, że
dzięki naszej inicjatywie organizacje będą mogły rozwinąć skrzydła – dodaje
Anna Dunajska, radna Dzielnicy IV Prądnik Biały, zaangażowana wpowstanie
i rozwój BCOP.
Białoprądnickie Centrum Organizacji Pozarządowych to:
• możliwość korzystania z dwóch sal na potrzeby spotkań,
szkoleń, warsztatów i konsultacji;
• profesjonalny sprzęt: laptop, rzutnik, ekran;
• dostęp do bezprzewodowego internetu;
• miejsce na tablicach i stojakach na informacje i ulotki organizacji;
• wsparcie organizacyjne i merytoryczne;
• udostępnienie adresu do korespondencji;
• współpraca z tworzonym równolegle Centrum Wolontariatu.

Program Aktywności Lokalnej AZORY
zaprasza:

– spotkania dla kobiet „Chwila dla siebie”
– zajęcia komputerowe
– Klub Rodziców – zajęcia dla rodziców i dzieci
– warsztaty z rękodzieła artystycznego
– mała szwalnia
– gimnastyka dla seniorów
– punkt informacji obywatelskiej
– doradztwo psychologiczne
– rozmowy w milej atmosferze
– nordic walking

PAL AZORY
ul. Jaremy 1
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Organizacje pozarządowe współpracujące z CK Dworek Białoprądnicki:
• Fundacja Kraków Kreatywny
• Stowarzyszenie Artystyczne Face of Music
• Fundacja Dzień dla Życia
• Fundacja Warta Goldena
• Fundacja Psi Los
• Fundacja Czarna Owca Pana Kota
• Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
• Fundacja Człowiek dla Zwierząt
• Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy Na Łapy
• Fundacja Skrzydlaty Pies
• Fundacja Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej
• Fundacja Głos Serca
• Ambasada Krakowian
• Soroptimist International
• Fundacja Laboratorium Innowacji i Kreatywności
• Fundacja Forum
• Stowarzyszenie Otwarte Klatki
• Stowarzyszenie Most Kobiet
• Fundacja Teatr Figur Kraków
• Stowarzyszenie Ochrony Praw Pacjentów i Osób
Niepełnosprawnych Projekt Nadzieja
• Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białoprądnickiego
• Stowarzyszenie Ostoja
• Fundacja Szansa Dla Niewidomych
• Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
• Fundacja Biznes Mama
• Stowarzyszenie Centrum Dobrej Zmiany
• Fundacja Gdzie
• Stowarzyszenie Projekt Kraków
• Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
• Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi
Zapaleniami Jelita „J-elita”
• Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych
• Fundacja Wspierania Działań Artystycznych Wolna Sztuka
• Fundacja Babel Images
• Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
• Koło Pszczelarzy Kraków – Krowodrza im. ks. Jana Dzierżona
• Stowarzyszenie Przyjaciół Witkowic
• Bronowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich

W ramach Klubu Rodziców

w każdy wtorek i czwartek, w godz. 10.00-12.00:
– teatrzyk kimishibai
– spotkania dla rodziców
– warsztaty „Piękna mama”
– warsztaty plastyczne
– wspólne czytanie bajek
– zabawy w basenie kuleczkowym
– w okresie wiosenno-letnim – zabawy w ogrodzie
Więcej informacji: tel. 660 637 831, 695 802 278
email: muszynal@mops.krakow.pl
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