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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 lipca
10, 24 sierpnia
14, 28 września
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
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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Krótko o tramwajach
Tramwaj na Górkę Narodową
Pojawiają się kolejne informacje o budowie tramwaju na Górkę Narodową.
W dniu 15 maja br. wykonawca złożył w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu
Miasta Krakowa wniosek o ZRiD (czyli Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Nie mniej już wiadomo, iż wniosek będzie trzeba uzupełnić. Wszystko przedłuża się z uwagi na uzgodnienia z PKP i Wodami Polskimi. PKP słyną z długiego
uzgadniania projektów miejskich, natomiast Wody Polskie od dłuższego czasu
się formułują, co nie pomaga w ich sprawnym działaniu. Pozostaje mieć nadzieję,
że czynniki zewnętrzne nie staną się hamulcowymi tak wyczekiwanej inwestycji.

Tramwaj na Azory
Na ukończeniu jest opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego zostanie (najprawdopodobniej w wakacje) ogłoszone postępowanie
przetargowe w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, czyli ten sam wykonawca będzie miał
zaprojektować inwestycję, uzyskać decyzję ZRiD oraz wybudować linię tramwajową.
Spodziewany harmonogram (w przypadku braku odwołań) to dwa miesiące na rozstrzygnięcie przetargu od momentu ogłoszenia zamówienia publicznego; dziesięć,
dwanaście miesięcy potrwa wykonanie projektu i uzyskanie decyzji ZRiD; wreszcie przeprowadzenie robót budowlanych, które powinny zakończyć się pod koniec 2021 roku.

Tramwaj do Bronowic Wielkich
Na chwilę obecną zlecone zostało opracowanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Przewidywany termin uzyskania tak zwanej decyzji środowiskowej to
wrzesień br. Kolejnym etapem będzie zabezpieczenie środków w budżecie miasta
i Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację inwestycji w kwocie około 100 mln zł.

Zniżki dla mieszkańców Krakowa
Karta Krakowska, czyli karta mieszkańca, to projekt, nad którym wraz z grupą radnych
miasta prace rozpoczęliśmy już dawno, formalnie podejmując uchwałę kierunkową
w 2015 roku. Prace zakończyły się przyjęciem programu wprowadzonego uchwałą
Rady Miasta Krakowa nr XCIV/2450/18, z dnia 7 lutego 2018 roku. To projekt, który
w mojej ocenie jest przełomowy dla naszego miasta, gdyż stanowi element nie tylko
polityki promocyjnej i społecznej, ale daje wymierne korzyści. W pierwszej kolejności
zostaną wprowadzone zniżki w wysokości 20% na bilety okresowe komunikacji miejskiej
oraz bilety wstępu do 25 miejskich muzeów i galerii. Jest to swoista pierwsza oferta
lojalnościowa dla mieszkańców. Jestem jednak przekonany, że to dopiero początek,
a kolejne elementy preferencji dla mieszkańców płacących podatki w Krakowie będą
sukcesywnie dodawane. Miasto zaś dzięki wdrożeniu tego projektu nie tylko robi
coś dla mieszkańców, ale również może zyskać, poprzez odnotowanie wpływów od
nowych podatników.
Do korzystania z karty mieszkańca, czyli Karty Krakowskiej uprawnione są osoby,
które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym
właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie miasta, ze wskazaniem Krakowa jako
miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód lub
są zameldowane na pobyt stały na terenie miasta.
Preferencje wynikające z Karty Krakowskiej dotyczą również dzieci osób spełniających jeden z dwóch powyżej opisanych warunków oraz osób przebywających
wplacówkach opiekuńczo-wychowawczych, w wieku do 18. roku życia. Z wnioskiem
może wystąpić samodzielnie osoba, która ukończyła 16. rok życia. Natomiast wniosek
o wydanie karty dla osoby poniżej 16. roku życia składa rodzic (w tym rodzic zastępczy,
osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, opiekun prawny) lub dyrektor placówki
opiekuńczo-wychowawczej.
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Każda wydana karta będzie ważna przez okres jednego roku, licząc od dnia jej
uzyskania. W przypadku osób zameldowanych w Krakowie ważność karty przedłużana jest bez wniosku. Osoby rozliczające podatki w Krakowie będą mogły przedłużyć
ważność karty po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji.
Wnioski o Kartę Krakowską można składać od dnia 1 lipca 2018 roku w formie
elektronicznej lub papierowej.
Z uwagi na duże zainteresowanie kartą w pierwszym miesiącu uruchomienia naboru
wniosków, szczególnie zachęcam Państwa do korzystania z możliwości elektronicznego
składania wniosków poprzez stronę internetową www.kk.krakow.pl.
Dla osób chcących jednak złożyć wniosek w wersji papierowej przedstawiam listę
punktów, w których można tego dokonać:
Punkty na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały:
– Pętla Krowodrza Górka,
– Punkt obsługi mieszkańców w Galerii Bronowice, ul. Stawowa 61,
– Biblioteka Kraków Filia nr 20, ul. Opolska 37.
Pozostałe punkty na terenie Krakowa:
– Punkt Sprzedaży Biletów MPK, pętla autobusowa przy Dworcu Głównym Wschód,
– Punkt Sprzedaży Biletów MPK, ul. św. Wawrzyńca 13,
– Punkt Sprzedaży Biletów MPK, ul. Podwale 3/5,
– Centrum Administracyjne, al. Powstania Warszawskiego 10,
– Biblioteka Kraków Filia nr 7, al. Pokoju 33,
– Biblioteka Kraków Filia nr 15, ul. Dobrego Pasterza 100,
– Biblioteka Kraków Filia nr 21, ul. Królewska 59,
– Biblioteka Kraków Filia nr 24, ul. Na Błonie 13 d,
– Urząd Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18,
– Klub Kultury „Wola”, ul. Królowej Jadwigi 215,
– Biblioteka Kraków – Biblioteka Główna, ul. Powroźnicza 2,
– Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ul. Zakopiańska 62,
– Biblioteka Kraków Filia nr 35, ul. Chałubińskiego 47,
– Punkt Obsługi Mieszkańca w Galerii Bonarka, ul. Kamieńskiego 11,
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Kurdwanów, ul. Witosa 39
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Na Kozłówce 27,
– Biblioteka Kraków, Filia nr 45 ul. Teligi 24,
– Punkt Sprzedaży Biletów MPK, ul. Powstańców Wielkopolskich 6,
– Urząd Miasta Krakowa, ul. Wielicka 28a,
– Biblioteka Kraków Filia nr 47, os. Dywizjonu 303/1,
– Punkt Obsługi Mieszkańca w Galerii Serenada, al. gen. Bora-Komorowskiego 41,
– Biblioteka Kraków Filia nr 48, os. Bohaterów Września 26,
– Biblioteka Kraków Filia nr 51, os. Kalinowe 4,
– Biblioteka Kraków Filia nr 52. os. Na Stoku 1,
– Punkt Sprzedaży Biletów MPK, os. Centrum D, blok 7,
– Urząd Miasta Krakowa, os. Zgody 2,
– Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232.
Ponadto będą funkcjonowały cztery mobilne punkty obsługi.
Aby złożyć wniosek o wydanie karty należy do wniosku dołączyć aktualną fotografię opisaną imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. Zdjęcie można również załączyć
jako plik graficzny.

Najbliższe terminy odbioru odpadów zielonych
w Dzielnicy IV Prądnik Biały (poniedziałki)
2, 9, 16, 23, 30 lipca; 6, 13, 20, 27 sierpnia; 3, 10, 17, 24 września
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.
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

Najbliższe sesje
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały:
23 lipca
27 sierpnia
10 września
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

5 września
3 października
Porad udzielają prawnicy
z Kancelarii Radcy Prawnego
Agnieszki Rembiesy,
Kraków, ul. Skawińska 22/5
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Osoby ubiegające się o Kartę Krakowską na podstawie PIT,
czyli nieposiadające stałego meldunku, w trakcie składania
wniosku powinny okazać jeden z poniższych dokumentów:
• pierwszą stronę PIT z prezentatą urzędu skarbowego (pieczątką wpływu) lub potwierdzeniem jego złożenia,
• pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem
Odbioru PIT (UPO), w przypadku składania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej,
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
Kartę w formie plastikowej można odebrać w punkcie, w którym został złożony wniosek w formie papierowej oraz w Punktach
Sprzedaży Biletów (PSB), w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej. Kartę można odebrać w terminie 30 dni od
dnia powiadomienia o możliwości jej odbioru. Karty nieodebrane
w terminie, o którym mowa powyżej, gdy punkt, w którym miały
zostać odebrane przestał funkcjonować, odbiera się w wyznaczonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
Punkcie Sprzedaży Biletów.
Kartę Krakowska można również zapisać na dotychczasowych spersonalizowanych nośnikach takich jak:
• Krakowskia Karta Miejskia (wersja mobilna i plastikowa),
• Krakowskia Karta Rodzinna 3+ (forma plastikowa)
• legitymacja studencka uczelni, które podpisały umowy
z MPK S.A., ponadto legitymacja wykorzystywana jest jako
nośnik biletu komunikacji miejskiej (forma plastikowa)
• Małopolska Karta Aglomeracyjna (wersja mobilna i plastikowa).
Informacje na temat Karty Krakowskiej oraz zasadach
jej wydawania dostępne są na stronie internetowej www.
kk.krakow.pl. Znajdą tam Państwo wzory wniosków, taryfę
biletową komunikacji miejskiej uwzględniającą zniżkę z Kartą
Krakowską.
Przykładowe ceny biletów okresowych z kartą i bez karty:
– za normalny bilet miesięczny zapłacimy 72 zł, zamiast 89 zł,
– za ulgowy bilet miesięczny zapłacimy 36 zł, zamiast 44,50 zł,
– za normalny bilet na jedną linię zapłacimy 37 zł, zamiast 46 zł.
Zniżki będą obowiązywać od 1 sierpnia 2018 r.
JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
XLIX SESJA
Podczas XLIX sesji, która odbyła się 12 marca 2018 r. radni dzielnicy
podjęli 9 uchwał.
I Przyjęto
• Korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
IV Prądnik Biały na rok 2018 (uchw. nr XLIX/528/2018).
• Przeniesiono środki finansowe na obsługę dzielnic dla Dzielnicy IV Prądnik
Biały na 2018 r. (uchw. nr XLIX/529/2018).
II Wnioskowano
• Do ZIKiT o ustawienie znaku B-35 (zakaz postoju) na ul. Kluczborskiej, na
odcinku wzdłuż czterech wolnostojących garaży, zgodnie z przeprowadzoną
wizją w terenie (uchw. nr XLIX/534/2018).
• Do ZIKiT o:
1. Opracowanie projektu organizacji ruchu na ul. Smętnej, uwzględniającego utworzenie tzw. mijanek, poprzez ustawienie znaków B-36 (zakaz
zatrzymywania się), na odcinkach ok. 15 m po stronie zachodniej oraz
rozważenie ustawienia znaku B-36 po stronie wschodniej, obowiązującego na całej długości.
2. Opracowanie projektu organizacji ruchu – ustawienie znaku B-20
(stop) zamiast A-7 (ustąp pierwszeństwa) oraz wymalowanie linii zatrzymania na ul. Sosnowieckiej, przy wyjeździe z „serwisówki” (uchw.
nr XLIX/536/2018).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Rejon ulic Pachońskiego – Wyki – Łokietka” (Uchwała nr XLIX/530/2018).
• Ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa trzech
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, wraz
z przebudową istniejącego zjazdu i części drogi dojazdowej przy ul. Smętnej
(uchw. nr XLIX/531/2018).
• Starania Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” o ujęcie w planach ZIKiT
w roku 2018 urządzenia miejsc postojowych przy ul. Gnieźnieńskiej (uchw.
nr XLIX/535/2018).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 3 budynków) z garażem
podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, komunikacją wewnętrzną i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy
ul. Stawowej. Radni poparli okolicznych mieszkańców, którzy kwestionowali
m.in. wysokość i liczbę budynków oraz brak miejsc parkingowych (uchw.
nr XLIX/532/2018).
• Ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi,
zagospodarowaniem terenu i dwoma zjazdami przy ul. Radzikowskiego.
Inwestycji sprzeciwiają się mieszkańcy (uchw. nr XLIX/533/2018).
W ramach bieżących spraw mieszkańcy ul. Pachońskiego przedstawili
problem budowy stacji benzynowej. Mieszkańcy ul. Krowoderskich Zuchów
i Kluczborskiej zgłosili problem parkowania samochodów w pobliżu placu
zabaw oraz pętli tramwajowej, problem hydroforni, a także zamontowanej
anteny telefonii komórkowej na bloku przy ul. Krowoderskich Zuchów 7.
Radna Teodozja Maliszewska poinformowała obecnych o problemach
z usunięciem hydroforni i zagospodarowaniem terenu po niej oraz po-
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ruszyła sprawę fal emitowanych ze stacji telefonicznej, o której mówili
obecni na sesji mieszkańcy. Przewodniczący Jakub Kosek poinformował,
że zarząd podejmie uchwałę w sprawie podjęcia działania przez UMK wraz
z nadzorem budowlanym i przyśpieszenia rozbiórki anteny. Radna Teodozja
Maliszewska zgłosiła służbom mundurowym interwencję dotyczącą dzikich
wysypisk. Elżbieta Ryba interweniowała w sprawie bezpieczeństwa osób
korzystających z deptaku przy ul. Krowoderskich Zuchów. Przedstawiciel
policji z Komisariatu III przedstawił radnym sprawozdanie za 2017 rok
z działalności komisariatu.

L SESJA
9 kwietnia, w czasie L sesji rady dzielnicy zostało podjętych 6 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 (uchw. nr L/537/2018).
• Przyjęto sprawozdanie Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały z bieżącej
działalności oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na
realizację zadań za rok 2017 (uchw. nr L/542/2018).
II Wnioskowano
• Korektę (na czas przebudowy ul. Rydla) przebiegu linii nr 140, dwukierunkowo od przystanku Wybickiego, przez ulice: Władysława Łokietka,
Makowskiego, Różyckiego i Weissa, z dodatkową obsługą przystanków:
Władysława Łokietka, Makowskiego, Różyckiego i Azory (uchw. nr
L/539/2018).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Przebudowa wraz ze
zmianą sposobu użytkowania istniejących dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (cztery segmenty) na dwa
budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Władysława Łokietka (uchw.
nr L/541/2018).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ograniczeń w godzinach
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży. Jednocześnie radni wnioskowali o niewprowadzanie
ograniczeń godzin sprzedaży alkoholu (uchw. nr L/538/2018).
• Ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa zespołu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 4 budynków) z garażem
podziemnym, infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną przy ul. Sosnowieckiej (uchw. nr L/540/2018).
W ramach interwencji radnych do służb mundurowych, m.in. Teodozja
Maliszewska zgłosiła problem parkowania samochodów na alejkach przy
ul. Krowoderskich Zuchów, a Anna Dunajska – bazgroły na budynkach
przy pętli Krowodrza Górka oraz na ul. Opolskiej, a także śmieci na działce
za przystankiem Szpital Narutowicza. Katarzyna Gajus-Wyrwicz zwróciła
uwagę służb na śmieci za Szkołą Podstawową nr 107, natomiast Tomasz
Regulski – na bazgroły na budynku przy ul. Radzikowskiego, obok apteki.

LI SESJA
W czasie LI sesji, zwołanej 28 maja, radni podjęli 21 uchwał.
I Przyjęto
• Korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
IV Prądnik Biały na rok 2018 (uchw. nr LI/543/2018).
• Postanawiano o wstępnym rozdysponowaniu środków wydzielonych
do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 (uchw. nr
LI/547/2018).
• Delegowano radnych na odbiory i spotkania (uchw. nr LI/563/2018).
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II Wnioskowano
• O wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Zimorowicza, od
ul. Vetulaniego do ul. Zielińskiej (uchw. nr LI/545/2018).
• O zamontowanie donic na chodniku przy ul. Bociana 3. Uchwała została
podjęta na wniosek mieszkańców – samochody parkujące przed blokiem
blokują wejście (uchw. nr LI/546/2018).
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie zadań do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na rok 2019-2023 (zgodnie z zestawieniem – uchw. nr LI/548/2018).
• O montaż słupków przy ul. Murarskiej (uchw. nr LI/552/2018).
• O przeniesienie wschodniego peronu przystanku tramwajowego
przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na północną stronę tej ulicy (uchw. nr
LI/553/2018).
• O utworzenie parków kieszonkowych w następujących lokalizacjach:
– Plac Omłotowy przy ul. Ojcowskiej,
– placyk przy ul. Stachiewicza 25-17(uchw. nr LI/555/2018).
• O montaż znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) na ul. Ojcowskiej,
obowiązującego od ul. Okrężnej do ul. Jasnogórskiej, po obu stronach
ulicy (uchw. nr LI/556/2018).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Wniosek dotyczący zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18%, oprócz piwa oraz powyżej 18%
dla sklepu spożywczo-przemysłowego zlokalizowanego przy ul. Bociana
(uchw. nr LI/544/2018).
• Ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych przy ul. Krowoderskich
Zuchów (uchw. nr LI/549/2018 oraz LI/562/2018), ul. Jaremy (uchw. nr
LI/550/2018 oraz LI/551/2018) i Radzikowskiego (uchw. nr LI/557/2018).
• Remont i przebudowę wybranych ciągów pieszych wraz z elementami
małej architektury na terenie parku Kościuszki (uchw. nr LI/560/2018).
• Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 25 wraz
z wewnętrznymi instalacjami, budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingów, placów zabaw, śmietnika, zbiornika retencyjnego na wody
opadowe przy ul. Stawowej 179 (uchw. nr LI/561/2018).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Radni zaprotestowali przeciwko inwestycji przy ul. Litawora, opiniując
negatywnie warunki zabudowy – wprowadzanie zabudowy wielorodzinnej
w miejsce jednorodzinnej (uchw. nr LI/554/2018).
• Podjęto również dwie uchwały – nr LI/558/2018 oraz nr LI/559/2018,
opiniujące ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 6 budynków)
wraz z garażem podziemnym oraz budową zjazdu przy ul. Gdyńskiej,
które były sprzeczne ze sobą. Z tego powodu konieczne było zwołanie
sesji nadzwyczajnej w dniu 1 czerwca, na której podjęto właściwą
uchwałę.
W ramach spraw bieżących mieszkaniec bloku przy ul. Krowoderskich
Zuchów 6 zwrócił się do radnych o poparcie w ZIKiT starań mieszkańców
o wyremontowanie drogi przy bloku. Zastępca przewodniczącego zaproponował, aby mieszkańcy przekazali pismo do Komisji Infrastruktury
i Transportu Publicznego. Zaprosił również radnych do udziału w Festynie
Azorskim.

LII SESJA
W czasie LII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, która
odbyła się 1 czerwca, została podjęta jedna uchwała. Zaopiniowano
negatywnie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 6 budynków) wraz
z garażem podziemnym oraz budową zjazdu przy ul. Gdyńskiej (uchw.
nr LII/564/2018). Unieważniono tym samym błędnie podjęto uchwałę nr
LI/558/2018.
JD
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Festyn Azorski

Zawody szachowe

W ramach Dni Dzielnicy IV, w piątkowe popołudnie 8 czerwca w ogrodzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy
ul. Chełmońskiego 24 odbył się dziesiąty – jubileuszowy Festyn
Azorski. To impreza doskonale znana mieszkańcom Azorów,
której celem jest integracja lokalnej społeczności, prezentacja
osiągnięć samej szkoły, jak również zachęcenie dzieci i rodziców

W gościnnych murach Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Mackiewicza 15, 6 czerwca rozegrano w ramach Dni Dzielnicy IV zawody
szachowe, indywidualne i drużynowe – szkolne. W zawodach
uczestniczyło 43 młodych szachistów, reprezentujących pięć
placówek z naszej dzielnicy. Wśród uczestników był jeden faworyt – Maciej Wolak. Ten zaledwie dziesięcioletni chłopak ma
już ogromne doświadczenie. Wystarczy wspomnieć, że był on
wicemistrzem Polski przedszkolaków. Obecnie to już kilkukrotny
finalista mistrzostw Polski w swoim roczniku oraz jedyny posiadacz rankingu międzynarodowego.
Zawodników bardzo serdecznie powitała Pani Dyrektor Joanna
Arciszewska, która nawet przez pewien czas kibicowała młodym
szachistom. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim, na
dystansie siedmiu rund, po 10 minut na zawodnika. Lider od
razu narzucił mocne tempo, wygrywając ostatecznie wszystkie
siedem partii i nie pozostawiając żadnych wątpliwości, kto jest
najlepszy. W pokonanym polu pozostawił swoich dwóch młodszych braci – Jasia i Michała.

do aktywnego spędzania wolnego czasu. Występowali uczniowie z XIV Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 14 oraz
dzieci z przedszkola Chatka Puchatka. Przy szkolnym boisku
prezentowali pojazdy i sprzęt przedstawiciele służb mundurowych działających na terenie dzielnicy. Były konkursy wokalne
i recytatorskie z nagrodami, malowanie twarzy, gry i zabawy dla
małych i dużych, dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Festyn współfinansowała Dzielnica IV Prądnik Biały.

MB

fot. MARIUSZ BEMBENEK

O ile pierwsze miejsce Maćka Wolaka nie było niespodzianką, to już drugie Jasia – tak. To przecież zaledwie przedszkolak
z Przedszkola Motylek. Ten pięciolatek zdobył 6 punktów (przegrał tylko ze swoim starszym bratem), ogrywając kolegów nawet
siedem lat starszych od siebie. Trzeci na mecie zameldował się
również Wolak – Michał, choć tylko z lepszą punktacją pomocniczą niż Tomasz Zdański ze SP 109. Z chłopakami rywalizowały – trzeba dodać, skutecznie – również dziewczynki – obie ze
SP 109 Kraków. Tym razem lepsza okazała się Natalia Bugno,
która zdobyła 3,5 punktu i zajęła ostatecznie 14. miejsce. Drugą
była Hania Szafraniec, która zdobywając 2 punkty, ostatecznie
uplasowała się na dobrym 18. miejscu.
Najwięcej jednak emocji, a zarazem radości dostarczyła
klasyfikacja drużynowa – szkolna. Były trzy puchary do wręczenia, a w rywalizacji brało udział pięć szkół. Oczywiście dzięki
„klanowi” Wolaków pierwsze miejsce musiało przypaść SP 58
i tam powędrował wielki puchar, drugą była SP 109 (gospodarz
naszych rozgrywek), trzecia – SP 113. Dalsze miejsca przypadły
SP 51 i SP 119.
Dzięki Radzie Dzielnicy IV wszyscy uczestnicy otrzymali bardzo
cenne nagrody książkowe, medale, dyplomy oraz czekolady,
co trzeba przyznać, nie jest niestety standardem na innych zawodach. Na zakończenie, ku zaskoczeniu wielu, przedstawiciel
rodziców wyraził bardzo ciepłe słowa podziękowania pod adresem Zespołu Szkół Nr 5 za bardzo dobre warunki rozgrywek
oraz Radzie Dzielnicy IV za piękne nagrody i docenienie w ten
sposób wysiłku dzieci. Wyraził też nadzieję na kolejne tego typu
ciekawe szachowe inicjatywy.
MAREK CZEPIEC, sędzia zawodów
fot. ORGANIZATORZY
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Dzień Dziecka
z Panem Brzechwą
WITAJCIE
W NASZEJ BAJCE
Na rozpoczęcie Dni Dzielnicy, w niedzielę 3 czerwca zorganizowano w Dworku Białoprądnickim piknik rodzinny z okazji
Dnia Dziecka. Zawsze ma on związek z autorem lub postacią
literatury dla najmłodszych. Tym razem piknikowi patronował Jan
Brzechwa, na którego utworach wychowało się kilka pokoleń.
Obchodzimy właśnie 120. rocznicę jego urodzin.
Piknik rozpoczął się wręczeniem nagród w konkursie plastycznym dla dzieci z przedszkoli i szkół Dzielnicy IV, pt. „Wiosna
w mojej okolicy”. Kilkanaście nagrodzonych prac stworzyło
plenerową galerię. Następnie tytułem „Filary Dworku” uhonorowano osoby, których współpraca z Centrum Kultury Dworek
Białoprądnicki od lat owocuje przedsięwzięciami, z których

„Filary Dworku”: Jarosław Gołuszka, Jakub Kosek,
Łukasz Lech i Elżbieta Pędziałek-Kunert

korzystają mieszkańcy. Nagrody otrzymali: Elżbieta Pędziałek-Kunert – prawnik ze Strefy Nastolatka – punktu konsultacyjnego działającego przy Dworku, manager kancelarii Egilex,
organizującej nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców,
Jakub Kosek – przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV,
współfinansującej działalność Centrum Kultury, Jarosław Gołuszka – prezes zarządu firmy Klinika Budowlana, wspierający
m.in. akcję krwiodawstwa „Dzień dla życia” oraz Łukasz Lech

– artysta estradowy, konferansjer wielu dworkowych koncertów,
współautor i prowadzący programów TVP Kraków.
Po części oficjalnej najmłodsi mogli wziąć udział w Bajkowej
Sztafecie Wyzwań związanych z wierszami Jana Brzechwy. Były
więc m.in. żabie skoki, rebusy Kaczki Dziwaczki, zgadywanie
skarbów Korsarza Palemona, wędkowanie z księżycem czy bieg
w Siedmiomilowych Butach. Do wszystkich zabaw ustawiały się
długie kolejki. Nic dziwnego – na dzieci, które przeszły sztafetę,
czekały bajkowe nagrody. Ale nie były to wszystkie atrakcje
pikniku. Zorganizowano również konkurs na rodzinne śpiewanie
piosenek z filmu „Akademia Pana Kleksa”, nagrodą było profesjonalne nagranie w dworkowym Studiu im. J. Muniaka. Pan
Kleks czuwał nad wspaniałą atmosferą imprezy, pozując do zdjęć
i rozdając kolorowe piegi. Każde dziecko mogło też podejść do
mikrofonu i przeczytać ulubiony wiersz Brzechwy. Była też okazja
do poznania ciekawostek na temat poety – tego, że tworzył od
najmłodszych lat, opisując członków swojej rodziny, że wcale
nie był grzecznym dzieckiem, że utożsamiał się z postacią Pana
Kleksa, a w dorosłym życiu pracował jako prawnik. Obok Dworku
powstała wielka papierowa stonoga, a na płocie przy lewej oficynie
pojawiły się wymalowane przez dzieci postacie zamieszkujące
Wyspy Bergamuty. Nie zabrakło także pokazów i konkursów
przygotowanych przez Policję, Straż Pożarną i Straż Miejską,
dmuchanych zamków, malowania twarzy i zabaw prowadzonych
przez animatorów w Kąciku Malucha. W programie znalazło się
także spotkanie podróżnicze z s. Barbarą ze zgromadzenia sióstr
Karmelitanek Misjonarek, która pomaga najmłodszym w Nikaragui, jednym z najbiedniejszych państw Ameryki Łacińskiej. Podopiecznych można było wesprzeć kupując pamiątki z tego kraju.
Na zakończenie imprezy na dworkowej scenie plenerowej
wystąpił duet YOY (Joanna Markowska i Szymon Wyrembak),
wykonujący covery i własne kompozycje.

JD

fot. MARIUSZ BEMBENEK, JOANNA DOLNA
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Turniej piłkarski
Turniej piłkarski szkół Dzielnicy IV rozegrano 9 czerwca na
boisku KS Clepardia przy ul. Mackiewicza 2, w dwóch kategoriach – gimnazjów i szkół podstawowych.
Swoje reprezentacje zgłosiły dwa gimnazja – Gimnazjum
nr 12, zdobywca pierwszego miejsca oraz Gimnazjum nr 82,
które uplasowało się na drugiej pozycji. Drużyn ze szkół podstawowych było pięć i zajęły następujące miejsca: I – SP nr 58,
II – SP nr 21, III – SP nr 68, IV – SP nr 113, V – SP nr 51.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 58

Jak zwykle przyznano też nagrody dla najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza. Zwycięska drużyna ze SP 58 po
zakończeniu rywalizacji zrobiła bardzo miły gest, przekazując
swoje medale młodszym kolegom z zespołu SP nr 113, którzy
znaleźli się poza podium.
Mecze rozegrane zgodnie z zasadami fair play sędziował
Stanisław Hudy. Turniej przygotowała Komisja Sportu Rady
Dzielnicy IV, pod przewodnictwem Mieczysława Dzierżaka. W organizacji zawodów pomagali seniorzy z Centrum Aktywności
Senioralnej „Nie Dzieli Nas Wiek” Azory.
Drużyna z Gimnazjum nr 12

MB

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Konkurs plastyczny
WIOSNA
W MOJEJ OKOLICY
Taki tytuł nosił konkurs plastyczny ogłoszony w kwietniu przez
Radę i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały. Był on adresowany do
dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu naszej dzielnicy.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, łącznie zgłoszono 65 prac plastycznych. Jury konkursowe nagrodziło 14
najciekawszych, w czterech kategoriach: wiek 5-6 lat (I nagroda
I miejsce, 5-6 lat, Iga Stokłosa

– Iga Stokłosa), 7-9 lat (I miejsce – Diana Szczerba), 10-11 lat
(zwyciężyła Nina Korus) oraz 12-13 lat (najlepsza w tej kategorii
była Aleksandra Cyz).
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu
odbyło się 3 czerwca w Dworku Białoprądnickim, podczas pikniku
rodzinnego, zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka, w ramach
Dni Dzielnicy.
Wszystkim biorącym udział w konkursie plastycznym oraz ich
opiekunom pragnę w imieniu własnym, zarządu oraz radnych
serdeczne podziękować za uczestnictwo, wniesioną pracę oraz
zaangażowanie.
MAŁGORZATA PALIMĄKA
przewodnicząca Komisji Edukacji
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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I miejsce, 7-9 lat, Diana Szczerba
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Początek lata
w Bronowicach Wielkich
Stowarzyszenie Miłośników Bronowic Wielkich zorganizowało
10 czerwca na Placu Omłotowym przy ul. Ojcowskiej festyn
rodzinny „Powitanie lata”. Rozpoczęły go występy uczniów pobliskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 oraz pokaz
judo w wykonaniu członków Uczniowskiego Klubu Sportowego.
Następnie, tradycyjnie już, swoje umiejętności gimnastyczne
pokazali młodzi adepci Centrum Sportu i Szkoły Sztuk Walki
Irbis. Była też roztańczona zumba zabierzowskiej Manufaktury Zdrowia, występ Kapeli z Bronowic, grill i loteria, której
uczestnicy otrzymywali drobne upominki i walczyli o nagrodę
główną – rower. Dochód z loterii przeznaczono na działalność
Stowarzyszenia Miłośników Bronowic Wielkich. Najmłodsi mogli
poskakać w dmuchanym zamku i na trampolinie oraz obejrzeć
pojazdy miejskich służb.

I miejsce, 10-11 lat, Nina Korus

Współorganizatorami wydarzenia był Klub Sportowy Bronowicki oraz Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały, a partnerami policja i straż
miejska. Festyn odbył się przy wsparciu finansowym dzielnicy.
MB
fot. MARIUSZ BEMBENEK

DYŻUR MIEJSKIEGO
RZECZNIKA KONSUMENTÓW
w siedzibie Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały, ul. Białoprądnicka 3
odbędzie się
I miejsce, 12-13 lat, Aleksandra Cyz

17 września, w godz. 14.00-15.00
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Fort Prądnik Biały
zrównany z ziemią
Zabytkowy budynek koszarowy przy ul. Wybickiego został wyburzony w czasie przygotowywania terenu pod inwestycję mieszkaniową.
Trwa wyjaśnianie, jak mogło do tego dojść.
– Szanowni Państwo, był sobie fort, z zachowanym świetnie
(użytkowanym i ogrzewanym) blokiem koszarowym, oryginalnymi, stalowymi furtami, studnią, czytelnym nasypem, płytką fosą,
reliktami zieleni maskującej. Już go nie ma – napisał w kwietniu
na portalu społecznościowym Filip Suchoń, architekt i miłośnik
fortyfikacji. Wywołało to burzę w środowisku osób, które od lat
zajmują się tematem ochrony krakowskich fortów.

2/2018 lato

Jako jeden z nielicznych miał okazję zobaczyć fort w 2004
roku. – Wszystko zaczęło się od książki Jana Piwowońskiego
„Mury które broniły Krakowa”, popularyzującej temat Twierdzy
Kraków. Zawierała opisy tras spacerowych, a wśród nich – opowieść o „schowanym” forcie – wspomina. Obecnie pisze doktorat
o fortach tzw. nowego rdzenia, czyli powstałych w tym samym
okresie, co wyburzony budynek koszarowy. Jednak już 14 lat
temu interesował się tym tematem i zbierał materiały. Dlatego
wystosował oficjalną prośbę do spółdzielni inwalidów o zgodę na
zwiedzanie obiektu. Niestety nie pozwolono mu zrobić żadnych
zdjęć, udało się wykonać jedynie szkic pomieszczeń. Mówi, że
gdyby w tamtych czasach istniały smartfony, być może udałoby się sfotografować wnętrze ukradkiem. Wtedy jednak aparat
musiał pozostawić na portierni zakładu. Pracownicy oprowadzili
go po budynku, pokazali drzwi pancerne, wtedy w doskonałym
stanie. – W środku hali stały maszyny – tokarki, wyrzynarki. Wewnątrz fortu były magazyny i szatnia, a w pomieszczeniu dawnej
kuchni – forteczna studnia – wspomina.

Chodzi o parterowe koszary i relikty dwóch schronów pogotowia fortu N-10 Prądnik Biały, wybudowanego w latach
1907-1908 na miejscu XIX-wiecznego szańca. Fortyfikacje
te stanowiły część tzw. wewnętrznego pierścienia umocnień
Twierdzy Kraków. Na zdjęciu lotniczym z 1945 roku widać
jeszcze cały fort. Zdaniem Filipa Suchonia, najprawdopodobniej w latach 50. rozebrano schrony.
Obiekt, który pozostał, był ujęty w ewidencji zabytków.
Od lat użytkowała go Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego. Obudowała fort halą i blaszanymi magazynami,
całkowicie go zasłaniając. Od 2017 roku właścicielem terenu po spółdzielni jest deweloper – firma Frax-Bud.
– Zniszczono blok koszarowy o wymiarach 40 na
7 metrów, z murem ceglanym blisko metrowej grubości
i 1,5-metrową kamienną ścianą. Całość przykrywał betonowy, metrowy stropodach – wylicza Filip Suchoń.

Opowieść o schowanym forcie
To, że fort Prądnik Biały został zrównany z ziemią, zauważył w sobotę, 14 kwietnia, przejeżdżając ulicą Wybickiego.
Kiedy stwierdził, że lasek i otaczające fort hale zniknęły, na początku nawet się ucieszył. Pomyślał, że fabryczne zabudowania
wyburzono i być może wreszcie będzie okazja, żeby udostępnić
zabytek do zwiedzania. Kiedy okazało się, że inwestor nie pozostawił nic z fortecznego budynku, miał żal do siebie, że nie
wybrał się tam wcześniej.

Rozbiórka wewnątrz hali
– Prace wyburzeniowe trwały na pewno tydzień – dwa. Myślę,
że były prowadzone przy użyciu ciężkiego sprzętu we wnętrzu
hali fabrycznej, jeszcze zanim ją rozebrano – mówi Filip Suchoń.
– W jednym z okienek była krata, poza tym – nadproża i haki do
rynny pod okapem. Były również drzwi stalowe, dwuskrzydłowe.
Podobne są jeszcze w Bramie Bielańskiej – ostrogu bramnym
przy ul. Księcia Józefa i ostrogu
bramnym „Wola Justowska” przy
ul. Królowej Jadwigi. Stropodach
wspierał się na kilkudziesięciu
stalowych belkach. Nie pozostał
po nich ślad – dodaje.
Po otrzymaniu informacji
o rozbiórce Rada Dzielnicy IV
zwróciła się do Miejskiego Konserwatora Zabytków z prośbą
o wyjaśnienie, kiedy zburzono
fort i jak do tego doszło oraz jak
wyglądała piecza konserwatora
nad zabytkiem. Poproszono też
o informacje na temat zakresu
prowadzonych prac oraz losu
zachowanych elementów wyposażenia fortu.
Z odpowiedzi otrzymanej od
konserwatora wynika, że już
w 2006 roku spółdzielnia była
przez niego poinformowana, że
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pozostałości fortu figurują w gminnej ewidencji zabytków i prace przy obiekcie wymagają uzyskania opinii i akceptacji służb
konserwatorskich. W 2016 konserwator, na wniosek spółdzielni
dokonał oględzin fortu, a następnie wydał zalecenia dotyczące
zagospodarowania działki. Była w nich mowa o konieczności odsłonięcia budynku spod wtórnej zabudowy i poddania renowacji,
jak również uczytelnienia zachowanych form ziemnych. Zabudowę działki dopuszczono tylko tam, gdzie nie ma pozostałości
fortyfikacji, które podlegają bezwzględnej ochronie. Następnie,
po kolejnych oględzinach – tym razem wnętrza budynku, wydano
zalecenia jeszcze większego wyeksponowania zabytku.

Deweloper wiedział, a jednak wyburzył
– Trzeba pochwalić spółdzielnię. W folderze ofertowym
przygotowanym przed sprzedażą działki zawarła informację
o forcie. Służby konserwatorskie też nie zawiniły – przygotowały
wytyczne – podkreśla Filip Suchoń.
Konserwator poinformował dzielnicę, że we wrześniu 2017
firma Frax-Bud złożyła do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK
wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej kilka budynków wielorodzinnych. Projekt uwzględniał…
rewitalizację fortu. Do wniosku deweloper dołączył też opinię
konserwatora. W grudniu zgłosił również zamiar wykonania prac
rozbiórkowych obiektów na działce, jednak z pisma wynikało,
że chodzi tylko o budynki biurowo-magazynowe i produkcyjne
oraz garaże.
Już po wyburzeniu fortu, 17 kwietnia służby konserwatorskie
przeprowadziły wizję terenową, która potwierdziła zniszczenie
zabytku oraz bezprawną wycinkę drzew. Kontrolę przeprowadził
również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Sprawę
wyburzenia fortu, na wniosek konserwatora i urzędu miasta bada
prokuratura. Prokurator zaczął zajmować się nią już wcześniej,
po doniesieniach prasowych. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa zniszczenia zabytku i samowoli budowlanej.
Magistrat zapowiedział, że przy wydawaniu „wuzetki” wyciągnie
konsekwencje wobec inwestora. Wiadomo już, że fort nie będzie odbudowany, ale deweloper będzie musiał uczytelnić go
w terenie i nie będzie mógł wybudować bloku na jego miejscu.
To samo dotyczy form ziemnych.
Zdaniem Filipa Suchonia fort był na tyle dobrze zachowany, że
wystarczyło tylko, zgodnie z zaleceniami konserwatora, rozebrać
otaczające go „blaszaki” i odremontować elewację. Blaszana
obudowa stanowiła rodzaj sarkofagu, kapsuły czasu. – Fort
mógłby pełnić funkcję usługową albo zostać zaadaptowany na
sklep. I zarabiać na siebie – mówi. Bulwersuje, go, że deweloper
skalkulował, że wyburzenie fortu będzie mu się opłacało.
JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK
rys. FILIP SUCHOŃ
fot. MARIUSZ BEMBENEK

KAŻDY MA PRAWO ZŁOŻENIA WNIOSKU DO STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA
Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2018 r.,
własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska i adresu
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu
oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Wnioski można wnosić:
• na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców
(stanowiska informacyjno-podawcze),
• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania
Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
• drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone
bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza mieszkańców
Dzielnicy IV Prądnik Biały, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców,
do udziału w realizowanych obecnie przez MARR S.A. projektach: „Lider
CSR – zarządzanie wiekiem” oraz „Małopolskie Bony Rozwojowe”.
Dla przedsiębiorców, w ramach projektów „Lider CSR – zarządzanie
wiekiem”, obejmujących sześć subregionów województwa małopolskiego,
przewidziano bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania przez firmę
strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, z możliwością pozyskania
bonu wdrożeniowego w kwocie do 5 000 zł na doposażenie stanowiska
pracy, celem zwiększenia ergonomii i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” jego uczestnicy mogą
otrzymać wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wybrane formy wsparcia są realizowanie przez firmy z obszaru całej Polski.
Wsparcie w projekcie może być przeznaczone na: usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy językowe, IT, prawo jazdy),
usługi doradcze (doradztwo, coaching) oraz usługi jednorazowe (egzamin).
Podmiotom, które wezmą udział w projekcie i skutecznie wdrożą strategię
zarządzania wiekiem, przyznawany będzie znak promocyjny i certyfikat,
świadczący o realizacji działań zgodnych z CSR (ang. corporate social
responsibility), z prawem do umieszczenia znaku na swojej stronie www.
Będzie on miał dla przedsiębiorstwa wartość marketingową i będzie świadczył o wdrożeniu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zapraszamy do współpracy oraz do siedziby MARR SA w Krakowie przy
ul. Kordylewskiego 11. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji oraz
chętnie odpowie na wszelkie pytania.
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w skrócie

Pomaganie mamy we krwi

Dzielnica w pałacu Wielopolskich

W niedzielę, 10 czerwca przy Dworku Białoprądnickim zorganizowano „Dzień dla życia” – akcję pod hasłem „Pomaganie
mamy we krwi”. Promowała ona honorowe krwiodawstwo, rejestrację w bazie dawców szpiku kostnego, a także wypełnianie
oświadczenia woli – zgody na pobranie po śmierci narządów do
przeszczepu. Na osoby, które oddawały krew czekały atrakcyjne nagrody. Była również wystawa karetek pogotowia z czasów
PRL, zajęcia z zumby, tai chi oraz pokazy udzielania pierwszej
pomocy, a także stoisko z ubraniami, biżuterią i maskotkami,
z którego dochód wspierał zwierzęta. „Dzień dla życia” zakończył koncert piosenek Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu
Agnieszki Grochowicz.

Dzielnica IV uczestniczyła w Dniu Otwartym Magistratu. W tym
roku zorganizowano go 3 czerwca, a impreza odbywała się
w nawiązaniu do obchodów setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Zwiedzający urząd miasta mieli
okazję zajrzeć na stoisko naszej dzielnicy, porozmawiać
z radnymi – Joanną Sadowy, Mieczysławem Dzierżakiem,
Mariuszem Bembenkiem i Tomaszem Regulskim oraz otrzymać materiały informacyjne na temat Białego Prądnika (m.in.
„Gazetę Lokalną”).
red. fot. MARIUSZ BEMBENEK

red. fot. JOANNA DOLNA

Zmiana nazwy przystanku
Honoris Gratia dla redaktora naszej gazety
Radny i członek Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz redaktor naczelny „Gazety Lokalnej”, Mariusz Bembenek został
uhonorowany medalem Honoris Gratia. Medal ten jest przyznawany przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego osobom szczególnie zasłużonym dla miasta. Mariusz Bembenek
otrzymał medal za 16 lat pracy samorządowo-dziennikarskiej
na rzecz naszej dzielnicy. Uroczystość wręczenia odznaczenia
odbyła się w magistracie 4 czerwca. Serdecznie gratulujemy!
red. fot. JOANNA DOLNA

Od 23 czerwca dotychczasowy przystanek autobusowy „Zdrowa” nosi nazwę „Szpital Jana Pawła II”. Zmiana została wprowadzona przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
w odpowiedzi na uchwałę Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały nr
433/Z/2018 z dnia 17 kwietnia tego roku, pozytywnie opiniującą
propozycję ZIKiT dotyczącą nowej nazwy. Ułatwi ona dotarcie
do celu pacjentom Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II, korzystającym z komunikacji miejskiej oraz
ujednolici nazewnictwo przystanków przy obiektach szpitala.
red. fot. JOANNA DOLNA
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Ze szkół i przedszkoli

135-lecie
Szkoły Podstawowej nr 68
i XV Zlot Jerzyków
Szkoła Podstawowa nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego w Krakowie – Witkowicach obchodziła 27 kwietnia swoje wielkie
święto. Wówczas to odbył się XV Zlot Jerzyków, którego Honorowym Gospodarzem był Jerzy Gramatyka – Miejski Rzecznik
Konsumentów. Tegoroczną edycję „Jerzyków” połączono z jubileuszem 135-lecia istnienia szkoły. W tym dniu wspominano
więc nie tylko postać Patrona i Absolwenta placówki – Jerzego
Bińczyckiego, ale również dzieje witkowickiej szkoły od momentu jej powstania w roku 1882, do czasów współczesnych.
Na uroczystość zaproszono wiele znanych osobistości
ze świata kultury, nauki, polityki, administracji, a także – lokalnych przedsiębiorców, emerytowanych pracowników placówki, absolwentów oraz wszystkich przyjaciół SP 68. Swoją
obecnością wydarzenie uświetnili
m.in. Jerzy Feliks
Fedorowicz – sen a t o r R P, J e r z y
Federowicz junior
– Radny Sejmiku Województwa
Małopolskiego,
Janusz Chwajoł
– Społeczny Doradca Prezydenta
Miasta Krakowa
ds. Przedsiębiorczości, Bogusław
Kośmider – Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa,
dr Teodozja Maliszewska, Grażyna
Fijałkowska, Adam
Grelecki, Wojciech
Wojtowicz – Radni
Miasta Krakowa,
Mieczysław Dzierżak, Tomasz Regulski – Radni Dzielnicy IV Prądnik Biały. Wśród Gości znaleźli
się również Dariusz Domajewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMK, Jan Żądło – Dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych UMK, Beata Tracka-Samborska – Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty, Jerzy Matwijko – Kierownik
Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE,
Tadeusz Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Renata Lisowska – Dyrektor
CK Dworek Białoprądnicki. Był także ks. Piotr Zioło – przedstawiciel Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej i ks.
Mieczysław Działek – proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Krakowie-Witkowicach. Rodzinę Patrona reprezentowali:
Elżbieta Bińczycka – wdowa po Jerzym Bińczyckim, Jan Bińczycki – syn Patrona szkoły, Barbara Galewska – siostrzenica
Jerzego Bińczyckiego.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św.
Marii Magdaleny, odprawiona w intencji byłych i obecnych uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 68. Na terenie

placówki Gości oraz całą społeczność szkolną powitała Pani
Dyrektor, Maria Lachowicz-Stankiewicz. Po okolicznościowym
przemówieniu, w którym wyeksponowała trwającą od ponad
wieku misję witkowickiej placówki w kształtowaniu tożsamości
lokalnej i narodowej, nastąpiły podziękowania i wręczenie
kwiatów osobom szczególnie zasłużonym. Wśród nich znalazła
się m.in. dr Teodozja Maliszewska – Radna Miasta Krakowa,
która w latach 1983-2011 pełniła funkcję Dyrektora SP nr 68.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Dyrekcję „Certyfikatów Przyjaciół Szkoły”. Otrzymały je osoby
nadzwyczaj troszczące się o dobro witkowickiej placówki.
Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bogusław Kośmider,
Dariusz Domajewski, Renata Lisowska oraz Barbara Krawczyk-Pacocha, która przez wiele lat była Przewodniczącą Rady
Rodziców ZSP nr 2 w Krakowie-Witkowicach.
Po wręczeniu certyfikatów, delegacja składająca się
z przedstawicieli Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców oraz
społeczności uczniowskiej udała się na Cmentarz Rakowicki,
by złożyć kwiaty na grobie Patrona.
Następnie zgromadzona publiczność podziwiała występy
uczniów, którzy po raz kolejny udowodnili, że są godnymi
następcami Jerzego Bińczyckiego – wybitnego aktora teatralnego i filmowego. Dzięki artystycznej koncepcji Marii
Lachowicz-Stankiewicz – autorki scenariusza jubileuszowego
przedstawienia, widownia nie tylko poznała bogatą historię
szkoły, ale również przekonała się, że dzieje witkowickiej
placówki są nierozerwalnie związane z historią Polski. I tak,
losy szkoły od lat 80. XIX w. do współczesności opowiedziały
m.in. dwa duchy – starszy i młodszy. W ich reminiscencjach
znalazły się przede wszystkim trudne początki lokalowe
i kadrowe witkowickiej szkoły, historia powstania budynków
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Ze szkół i przedszkoli
dydaktycznych w latach 1889 i 1938, niełatwe lata I i II wojny
światowej, czasy komunizmu, rozbudowa szkoły oraz jej
współczesna misja, w której szczególną wagę przywiązuje się
do innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych. Młodzi adepci
sztuki teatralnej zaznaczyli, że choć Szkoła Podstawowa nr
68 stawia na nowoczesność, to jednak jej społeczność nigdy
nie zapomina o przeszłości. Historia jest bowiem pomostem
do współczesności. Warto podkreślić, że w akademii brali
również udział absolwenci Gimnazjum nr 83 z Oddziałami
Dwujęzycznymi. W ten sposób podkreślili oni swój sentymentalny związek z dawną szkołą.
Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.
Skłoniło zebranych do refleksji historycznej, dlatego też wspomnieniom nie było końca. Uczniów do występu przygotowały
panie: Daria Świtalska, Jolanta Szczerska i Sylwia Wyka.
O oprawę muzyczną zadbał pan Michał Kossakowski przy pomocy pani Małgorzaty Konieczny. Prezentację multimedialną,
która towarzyszyła występom uczniów, opracował pan Jakub
Pieprzyk. Scenografię stworzyły panie: Lucyna Dziura, Anna
Lukowicz i Ewa de Konstantów Przyjemska.
Kolejnym elementem uroczystości był Zlot Jerzyków.
Pani Dyrektor, Maria Lachowicz-Stankiewicz najpierw złożyła
życzenia wszystkim Jerzym i Wojciechom, którzy 23 kwiet-

nia obchodzili swoje imieniny. Następnie oddała głos panu
Jerzemu Gramatyce, który – jak już wspomniano wcześniej
– w tym roku pełnił funkcję Honorowego Gospodarza Zlotu.
Następnie Milena Rusek, uczennica kl. VIa, wykonała na marimbie utwór pt. „April sky” autorstwa tajwańskiego kompozytora Chin Cheng Lina. Utwór ten zadedykowano wszystkim
Jurkom i Wojtkom. Nie zabrakło również specjalnego zadania
dla solenizantów, które przygotował pan Jerzy Gramatyka.
Obecni na sali panowie o imionach Jerzy lub Wojciech zostali
poproszeni o wyjście na scenę i złożenie specjalnych życzeń
szkole – dostojnej jubilatce.
Po tej części uroczystości wszyscy goście pozowali – już
tradycyjnie – do pamiątkowego zdjęcia. Na zakończenie oficjalnej części obchodów odśpiewano hymn szkoły.
Później zgromadzeni goście mogli podziwiać dwie wystawy.
Jedna była poświęcona życiu i pracy artystycznej Jerzego
Bińczyckiego, druga z kolei – historii placówki. Wystawy powstały pod kierunkiem pań: Kamili Konfederak i Anny Gałek.
Choć XV Zlot Jerzyków przeszedł już do historii, stanowi
on ważną kartę w dziejach szkoły i z pewnością na długo
pozostanie w pamięci osób, którym jest szczególnie bliska.
TOMASZ JELONEK, Szkoła Podstawowa nr 68
fot. SP nr 68

Pół wieku
Przedszkola nr 121
W tym roku obchodzimy okrągły jubileusz 50-lecia istnienia
naszego przedszkola. Z tej okazji dyrektor Dorota Szymczyk
i nauczyciele, z pomocą pracowników, dzieci i rodziców,
wspólnie przygotowali program obchodów tego ważnego
wydarzenia.
Przedszkole mieści się przy ul. Stachiewicza 21 w Dzielnicy IV Prądnik Biały. Ma pięć oddziałów z trzema grupami
integracyjnymi. Oddziały integracyjne funkcjonują w naszej
placówce od roku 2000. Przebywają w nich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Nasze przedszkole oprócz realizacji zadań wynikających
z podstawy programowej oferuje dzieciom szeroką gamę aktywności. Mają możliwość uczestniczenia m.in. w dogoterapii.
Są to zajęcia z psem – terapeutą, które uczą je właściwych,
bezpiecznych zachowań w kontaktach z psami i innymi zwierzętami. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych biorą
udział w zajęciach hipoterapii w stadninie koni w Olszanicy.
Ta forma rehabilitacji psychoruchowej, w której pomaga koń,
pozwala dzieciom rozwijać i usprawniać sferę ruchową, sensoryczą, psychiczną i społeczną.
Z ciekawszych przedsięwzięć, o których warto wspomnieć,
mówiąc o naszym przedszkolu, jest funkcjonowanie w nim
wolontariatu europejskiego.
Od roku 2002 gościmy wolontariuszy z różnych krajów Europy. W sumie w ciągu 16 lat realizacji tego projektu z naszą
placówką współpracowały już 42 osoby z 15 krajów Unii Europejskiej. Młodzi wolontariusze wspierają pracę nauczycieli,
pomagając im w opiece nad dziećmi, przybliżając jednocześnie
dzieciom kulturę swojego kraju, tradycje i zwyczaje.
W ramach obchodów naszego jubileuszu przygotowaliśmy
szereg atrakcji dla dzieci, rodziców i zaproszonych gości.
I tak, 7 czerwca dzieci z wszystkich grup wystąpiły na scenie

teatralnej przy kościele św. Jadwigi, prezentując program
muzyczno-taneczny pt. „Po Polsce wędrowanie”. Było to
wspaniałe widowisko, które według relacji wszystkich gości,
dostarczyło wielu wrażeń i wycisnęło łzy wzruszenia. Widowisko
to zaszczycili swoją obecnością m.in. Jakub Kosek – radny
Miasta Krakowa, przewodniczący Rady Dzielnicy IV Biały Prądnik, Dariusz Domajewski – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta Krakowa, Stanisława Adamska – wieloletnia dyrektor
naszego przedszkola, Hubert Stinia ze Stowarzyszenia Rozwoju
i Integracji Młodzieży STRIM, Elżbieta Boroń i Elżbieta Jędras
z Biblioteki Kraków oraz byli, wieloletni pracownicy przedszkola.
Następnego dnia w ogrodzie przedszkolnym odbył się festyn
z udziałem całych rodzin. 11 czerwca grupa teatralna działająca
w przedszkolu od 15 lat wystawiła dla dzieci i rodziców bajkę
pt. „O Smoku Wawelskim z przymrużeniem oka”.
Natomiast 12 czerwca dzieci zostały zaproszone przez Straż
Miejską do sali teatralnej przy kościele św. Jadwigi na bajkę
pod tytułem „W królestwie zakręconego czasu, czyli bajka
o mądrych dzieciach”. Dzień później odbyła się olimpiada
sportową organizowana przez wolontariuszki. A zakończeniem
uroczystych obchodów naszego jubileuszu był bal kostiumowy
„Na zamku królewskim”.
BARBARA LISZKIEWICZ-FELUŚ, Przedszkole nr 121
fot. PRZEDSZKOLE nr 121
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Ze szkół i przedszkoli

Stotrzynastka
promuje bezpieczeństwo

25 razy
Bliżej Świata

Program „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jest jednym
z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanej od 2004 roku na terenie Krakowa przez Komendę Wojewódzką Policji. Celem projektu jest zmiana mentalności oraz
wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Istotą ZPB w placówkach oświatowych, które przystąpiły do projektu, jest kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa i zaangażowanie w pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa instytucji
współpracujących
ze szkołą, które
stają się aktywnymi partnerami placówki.
Szkoła Podstawowa nr 113 przystąpiła do projektu
w 2009 roku. Po
stworzeniu Zintegrowanego Planu
Działania i w wyniku podjętych czynności, zdobyliśmy
pierwszy certyfikat
„Szkoła promująca
bezpieczeństwo”.
Kontynuacja inicjatyw zmierzających
do poprawy bezpieczeństwa zaowocowała przyznaniem kolejnego
certyfikatu.
W roku szkolnym 2017/2018 staraliśmy się o przyznanie tytułu „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. W związku z tym
odbyło się spotkanie partnerów projektu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Rady Dzielnicy IV,
Zarządu Ekonomiki Oświaty, specjalista ds. bhp, dyrektor szkoły oraz członkowie zespołu liderów bezpieczeństwa SP 113.
Przedstawiono do realizacji plan na ten rok szkolny. Zawiera
on działania służące poprawie bezpieczeństwa w trzech obszarach: organizacyjnym, infrastrukturalnym oraz technicznym.
Wszystkie działania, które realizowaliśmy zgodnie z przyjętym planem oraz we współpracy z naszymi partnerami zaowocowało przyznaniem naszej szkole certyfikatu „Lider Projektu
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Już po raz dwudziesty piąty, 16 maja, w Szkole Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego odbyły się wojewódzkie
eliminacje konkursu – przeglądu „Bliżej Świata”, w którym uczniowie z kilkudziesięciu samorządowych szkół podstawowych
i gimnazjów województwa małopolskiego prezentowali występy
artystyczne w językach obcych. Szkoła jest inicjatorem i organizatorem konkursu.
Od lat patronują mu: Wojewoda Małopolski, Prezydent
Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały i Małopolski
Kurator Oświaty, który funduje puchary dla najlepszej szkoły
podstawowej i gimnazjum w województwie. Wśród fundatorów
nagród jest też Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały. W jury konkursu
zasiedli nauczyciele VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
Dzieci wystąpiły w języku francuskim, angielskim, niemieckim
i hiszpańskim. Prezentowały małe formy teatralne.

MONIKA NOWAK, Szkoła Podstawowa nr 113
fot. SP nr 113

Niezmiennie, konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem
uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym roku do eliminacji wojewódzkich zgłosiło się 340 uczniów w 26 zespołach, z 10 szkół
podstawowych i 11 gimnazjów.
Zakończenie konkursu: ogłoszenie wyników, rozdanie nagród,
występ laureatów, a także wręczenie pucharów Małopolskiego
Kuratora Oświaty odbyło się 8 czerwca, w siedzibie szkoły, przy
ul. Porzeczkowej 3. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele:
Wojewody Małopolskiego, Małopolskiego Kuratorium Oświaty,
Rady Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz sponsorów.
Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty w kategorii gimnazjów otrzymało Gimnazjum Podegrodzie (język hiszpański),
w kategorii szkół podstawowych (klasy I-III) – Szkoła Podstawowa nr 10 z Chrzanowa (język angielski) oraz (klasy IV-VII)
Szkoła Podstawowa Goszcza (język angielski). Grand Prix
w kategorii Gimnazjów zdobył Filip Michałek z Gimnazjum nr 2
w Chrzanowie.
materiały organizatora
fot. JAKUB PIEPRZYK
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