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WYBIERZEMY NOWYCH RADNYCH DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

Po wyborach prezydenta Krakowa, radnych – miejskich i do sejmiku województwa, zarządzonych na 21 października, czeka
nas jeszcze głosowanie na radnych dzielnicowych. Warto skorzystać z możliwości oddania głosu, ponieważ to właśnie członkowie rad dzielnic, często osoby z najbliższego sąsiedztwa, najlepiej orientują się w sprawach mieszkańców danej części
miasta. Później w ich imieniu zabiegają o realizację przedsięwzięć i inwestycji, które poprawiają jakość życia w Krakowie.
Wybory do rad dzielnic odbędą się w niedzielę 2 grudnia. Głosować będzie można w godzinach od 7 do 21. Do lokalu
wyborczego należy, podobnie jak przy poprzednich wyborach, zabrać ze sobą dokument tożsamości. Oddajemy głos na
jednego kandydata, stawiając w kratce przy jego nazwisku dwie krzyżujące się linie.

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA KRAKOWA,
DO RADY MIASTA I DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
niedziela, 21 października
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OKIEM
PRZEWODNICZĄCEGO
Dzielnica IV jako jedyna zapewni oczyszczacze
powietrza dla szkół, przedszkoli i żłobków
Jednym z głównych problemów Krakowa jest jakość powietrza. Oczywistym staje
się, że obok tego tematu nie powinny przechodzić obojętnie również rady dzielnic.
Rozważając możliwe do podjęcia działania oraz wsłuchując się w coraz częstsze
zgłoszenia dotyczące tego problemu, postanowiliśmy włączyć się w walkę o czyste
powietrze. Mając świadomość ograniczonego budżetu dzielnicy oraz głównie doradczy
głos, postanowiliśmy postawić na zakup oczyszczaczy powietrza do szkół, przedszkoli
i żłobków. W ten sposób nasza Rada Dzielnicy IV stała się jedyną, która postanowiła
sfinansować zakup tych urządzeń. Pomysł, wynikający w dużej mierze ze zgłoszeń
rodziców, miał dwa aspekty. Pierwszy, bezpośredni – poprawę jakości powietrza
w salach, w których przebywają dzieci oraz drugi, pośredni – wymiar edukacyjny.
Wymiar bezpośredni był kwestionowany przez cześć osób. Mówiło się o braku 100%
skuteczności, o konieczności wietrzenia sal. Pojawił się również argument, że dzieci
przebywając w „sterylnym”, „czystym” powietrzu wyjdą później na zewnątrz, gdzie jest
dużo gorzej i że przyniesie to gorszy efekt, niż gdyby nie było oczyszczaczy. Przyznam,
że cześć z tych argumentów bawiła, a część wręcz irytowała. Osobnym argumentem
było stwierdzenie, że w ten sposób wydamy środki na cel nieobligatoryjny, zamiast
na przykład na remonty w placówkach (które faktycznie wielu remontów wymagają).
Na szczęście udało się częściowo rozwiać wątpliwości. Z całą pewnością pomogły
w tym testy, które były przeprowadzone w kliku krakowskich żłobkach. Mierzono w nich
jakość powietrza w sali z oczyszczaczem, w sali bez oczyszczacza oraz na zewnątrz.
Wyniki pozwoliły stwierdzić, że w salach z oczyszczaczem powietrze jest o 40% lepsze.
W związku z wątpliwościami przeprowadziliśmy w szkołach i przedszkolach sondaż.
Poprosiliśmy o odpowiedź tylko na jedno pytanie, czy jesteś za zakupem oczyszczaczy
do przedszkola/szkoły. Okazało się, że wątpliwości dotyczące zakupu oczyszczaczy
mieli głównie radni. Rodzice, nie licząc dosłownie pojedynczych przypadków, w 99%,
a w wielu placówkach biorących udział w głosowaniu, nawet w 100% byli za zakupem.
Nie mniej istotny jest wymiar edukacyjny. Jeżeli w szkołach, przedszkolach i żłobkach montuje się urządzenia do oczyszczania powietrza, jest to wyraźny sygnał, że
z tematem nie ma żartów, a jakość powietrza jest zła. Niby prawie wszyscy to wiedzą,
jednak pojawienie się oczyszczaczy jeszcze bardziej uświadamia problem. Pozwoli
przekonać koleje osoby, by bardziej dbać o środowisko naturalne, a szczególnie
o powietrze. Być może skłoni część osób do zakupu oczyszczacza powietrza do
domu. Nawet gdyby tylko kilka procent mieszkańców zmieniło swoje zachowania
i przyzwyczajenia, to już byłby to duży sukces.

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

Podsumowanie kadencji
Zbliża się koniec obecnej kadencji rad dzielnic. To czas podsumowań, dlatego
w tym numerze gazety prezentujemy dokonania naszego lokalnego samorządu. Jest
to jednak również moment, w którym należy podziękować i pożegnać się. Serdecznie
dziękuję mieszkańcom za aktywność i wszelkie konstruktywne uwagi, krytykę oraz
wsparcie, radnym za pracę włożoną w sprawy lokalne, od drobnych po duże lub
trudne. Mam też świadomość, że nie zawsze się zgadzaliśmy, i że nie wszystko udało
się wykonać. Nie mniej jednak, tylko ten, który nic nie robi, nie popełnia błędów.

JAKUB KOSEK
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały

www.dzielnica4.krakow.pl

Na stronach 10-16 przedstawiamy podsumowanie VII kadencji rady dzielnicy, 2014-2018.
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Z PRAC
RADY DZIELNICY
LIII SESJA
W trakcie sesji nr LIII, w dniu 21 czerwca rada dzielnicy podjęła cztery
uchwały.
I Przyjęto
•Korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 (uchw. nr LIII/565/2018).
• Zadecydowano o przeniesieniu środków finansowych na obsługę dzielnic
dla Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2018 r. (uchw. nr LIII/566/2018).
II Zaopiniowano pozytywnie
• Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Marczyńskiego (uchw. nr LIII/567/2018).
III Zaopiniowano negatywnie
• Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 roku.
W ramach tej samej uchwały (nr LIII/568/2018) radni dzielnicy wnioskowali
o wprowadzenie podziału okręgów wyborczych, uwzgledniających więzi społeczne, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Zdaniem rady dzielnicy proponowana
zmiana w sposób zdecydowanie dokładniejszy oddaje więzi lokalne, niezwykle
istotne w procesie tworzenia okręgów wyborczych oraz w mniejszym stopniu
zmienia okręgi wyborcze w stosunku do zastosowanych w poprzednich wyborach. Ponadto radni zwrócili uwagę, że w okręgu wyborczym nr 4 Urząd Miasta
Krakowa omyłkowo wpisał adres ul. Łokietka nr 13, znajdujący się w Dzielnicy V.
Mirosław Dzierżak przedstawił służbom mundurowym problem zaczepiania
podróżnych w autobusach linii 168 przez osoby pod wpływem alkoholu.
W ramach spraw bieżących Anna Dunajska zrelacjonowała piknik przy Szkole
Podstawowej nr 113, zorganizowany w ramach projektu edukacji emocjonalnej.
Joanna Sadowy poinformowała o planowanym w ramach współpracy międzypokoleniowej spotkaniu. Jakub Kosek przypomniał o pikniku promującym
Budżet Obywatelski, organizowanym pod koniec czerwca w parku Kościuszki.

LIV SESJA
Podczas LIV sesji, która odbyła się 23 lipca, Rada Dzielnicy IV podjęła
22 uchwały.
I Przyjęto
• Korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
IV Prądnik Biały na rok 2018 (uchw. nr LIV/569/2018).
• Postanowiono o rozdysponowaniu środków wydzielonych do dyspozycji
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 (zgodnie z załącznikiem do
uchwały nr LIV/570/2018). Wnioskowano także o realizację zadań V edycji
Budżetu Obywatelskiego w ramach dodatkowo przekazanych przez Prezydenta
Miasta Krakowa środków w kwocie 165 300 zł. Środki na pokrycie zadań
wskazanych w uchwale zapisane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
przedsięwzięcie 1.3.1.72 Budżet Obywatelski ogólnomiejski.
• Uchylono uchwałę Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały nr 468/Z/2018 z dnia
21 czerwca 2018 roku w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu
ds. nowelizacji statutów dzielnic. Do udziału w pracach zespołu wskazano
Jakuba Koska (uchw. nr LIV/571/2018).
• Dokonano korekty uchwał i wnioskowano do Prezydenta Miasta Krakowa
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o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na rok 2019-2023 zadań zgodnie
z zestawieniem w uchw. nr LIV/582/2018.
II Wnioskowano
• Do ZIKiT o ustawienie znaku B-35 (zakaz postoju) na ul. Kluczborskiej, na
odcinku wzdłuż wolnostojących garaży oraz warsztatu. Celem ustawienia
znaku jest umożliwienie właścicielom garaży korzystanie z nich, gdyż na
chwilę obecną parkujące samochody uniemożliwiają wjazd i wyjazd (uchw.
nr LIV/580/2018).
• O odstąpienie od budowy połączenia ul. Radzikowskiego z ul. Conrada.
Miało przebiegać wzdłuż torów, między wałem kolejowym a blokami 100106. Utrzymano również wniosek o rezygnację z ulicy biegnącej między
linią kolejową a blokami, na południe od ul. Radzikowskiego, w kierunku
ul. Armii Krajowej (uchw. nr LIV/581/2018).
• Po zapoznaniu się z koncepcją parku na terenie po dawnym motelu
„Krak” radni wnioskowali o:
– zwężenie alejek w parku na rzecz zieleni,
– utrzymanie terenu plaży,
– dodanie strefy zabawowej dla małych dzieci,
– utrzymanie wszystkich elementów wskazanych w koncepcji, związanych z wykorzystaniem wody.
Wnioskowano także o przeprowadzenie pełnych konsultacji przyszłego
projektu z mieszkańcami Dzielnicy IV i VI (uchw. nr LIV/588/2018).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Projekt nowelizacji Statutu Dzielnicy IV Prądnik Biały. Stanowi on załącznik
nr 4 do uchwały Nr CV/2710/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca
2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic
I-XVIII, określających organizację i zakres działania dzielnic. Opinia pozytywna – pod warunkiem rezygnacji z zapisu: „4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się po upływie połowy kadencji Rady.” (uchw.
nr LIV/572/2018).
• Zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół nr 5 kolejnej umowy najmu części
powierzchni dachu budynku szkolnego przy ul. Mackiewicza 15, z operatorem telefonii, z przeznaczeniem na dalszą eksploatację istniejącej stacji
bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami sterującymi (uchw. nr
LIV/573/2018).
• Wnioski w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu „Dwór
Kościuszko” przy ul. Papierniczej 3 (uchw. nr LIV/574/2018 oraz uchw.
nr LIV/575/2018).
• Montaż słupków na odcinku chodnika od ul. Ehrenberga do ul. Nałkowskiego (uchw. nr LIV/578/2018).
• Zadanie pn. Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki
(uchw. nr LIV/579/2018).
• Ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku usługowego z parkingiem w parterze oraz naziemnymi miejscami postojowymi
przy ul. Wybickiego/ul. Krowoderskich Zuchów (uch. Nr LIV/583/2018).
• Wnioski dotyczące ponownego zawarcia umów najmu czterech lokali socjalnych położonych przy ul. Krowoderskich Zuchów (uchw. nr
LIV/584/2018 do nr LIV/587/2018).
• Zbycia części działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków,
położonej przy ul. Skotnica w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych – działki stanowiącej własność osób fizycznych
(uchw. nr LIV/589/2018).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Elsnera na odcinku od
ul. Radzikowskiego do ul. Weissa (uchw. nr LIV/576/2018).
• Zmianę kierunku ruchu na ul. Ks. Siemaszki na odcinku od wyjazdu z garażu przy ul. Prądnickiej 65 do skrzyżowania ulic Ks. Siemaszki i Lekarskiej
(uchw. nr LIV/577/2018).
Podczas sesji radni zgłosili interwencje ze swoich okręgów do służb mundurowych. W ramach spraw bieżących Jakub Kosek przedstawił m.in. wyniki
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sondażu w sprawie oczyszczaczy powietrza, jaki został przeprowadzony
w szkołach i przedszkolach na terenie Dzielnicy IV. Radni zastanawiali się,
w jaki sposób należy rozdzielić te urządzenia w placówkach. Krystyna
Karabuła zaprosiła radnych na spotkanie w sprawie oddziaływania pól
elektromagnetycznych. Teodozja Maliszewska poinformowała, że Rada
Miasta i Prezydent Krakowa wnieśli skargę do sądu administracyjnego na
Wojewodę Małopolskiego o unieważnienie nazwy ulicy Wincentego Danka,
natomiast sąd unieważnił decyzję wojewody.

LV SESJA
W trakcie LV sesji, 27 sierpnia, radni podjęli 19 uchwał.
I Przyjęto
Dalszą korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 (uchw. nr LV/590/2018) oraz na
rok 2019 (uchw. nr LV/591/2018).
• Ustalono podział środków finansowych przeznaczonych na obsługę
dzielnic dla Dzielnicy IV na 2019 r. (uchw. nr LV/593/2018).
• Delegowano radnych na odbiory prac (uchw. nr LV/595/2018).
II Wnioskowano
• Do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na rok
2019-2023 zadań zgodnie z zestawieniem w uchw. nr LV/592/2018. Dokonano tym samym korekty uchwał nr LI/548/2018 oraz nr LIV/582/2018.
• O budowę ceramicznego progu zwalniającego przy ul. Słomczyńskiego 18, na wysokości drugiej klatki (uchw. nr LV/594/2018).
• Do ZIKiT (uchw. nr LV/604/2018) – o wytyczenie przejścia dla pieszych
na ul. Lekarskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Prądnicką. W tej samej uchwale
wnioskowano o wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Gaik w okolicy
skrzyżowania z ul. Potoczek, wraz z wybudowaniem fragmentu chodnika
oraz o wytyczenie dwóch przejść dla pieszych na ul. Kaczorówka:
– przy skrzyżowaniu z ul. Łokietka
– przy skrzyżowaniu z ul. Paszkowskiego
• Do ZIKiT o wykonanie remontu nakładki asfaltowej ul. Chabrowej wraz
z chodnikami na odcinku o utwardzonej nawier zchni (uchw. nr
LV/605/2018).
• O wykonanie modernizacji ul. Gaik na odcinku od ul. Łokietka do wysokości starej pętli autobusowej oraz o budowę odwodnienia i chodników na
wskazanym odcinku ul. Gaik (uchw. nr LV/606/2018).
• O budowę chodników wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Łokietka na
odcinku od skrzyżowania z ul. Kaczorówka, do skrzyżowania z ul. Pachońskiego (LV/607/2018).
• O modernizację ul. Kaczorówka poprzez położenie asfaltu (uchw. nr
LV/608/2018).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Wnioski dotyczące ponownego zawarcia umów najmu lokali socjalnych
przy ul. Ks. Siemaszki (uchw. nr LV/596/2018), ul. Stachiewicza (uchw.
nr LV/597/2018), ul. Marczyńskiego (uchw. nr LV/598/2018), ul. Felińskiego (uchw nr LV/599/2018 do nr LV/601/2018), ul. Lentza (uchw. nr
LV/602/2018) oraz ul. Prądnickiej (uchw. nr LV/603/2018).
W ramach interwencji do służb mundurowych m.in. Teodozja Maliszewska
zwróciła się, na prośbę mieszkańców ul. Wyki i Danka, do komendanta straży
pożarnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5, aby samochody wyjeżdżające w nocy do interwencji nie włączały syreny od razu, przy budynkach
mieszkalnych. Straży miejskiej zgłoszono problem zakłócania ciszy nocnej
przez osoby przesiadujące na skwerze przy ul. Rusznikarskiej oraz przy
Alejkach na Azorach. W ramach spraw bieżących m.in. Krystyna Karabuła
poinformowała radnych o piśmie w sprawie składowania odpadów na działce
przy ul. Łokietka i Starego Wiarusa, jakie wystosował Wydział Skarbu Miasta
UMK w tej sprawie do wnioskodawcy.
JD
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Szybka Kolej
Aglomeracyjna
szansą dla
Prądnika Białego
Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją obecnie
przed samorządem Województwa Małopolskiego, jest rozwój
Szybkiej Kolei Miejskiej w Krakowie. Sprawa ta jest mi szczególnie bliska.
Od lat, jako wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Małopolskiego oraz przewodniczący Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Małopolski zabiegam o jak największą aktywność
samorządu wojewódzkiego w tym zakresie. Jestem przekonany, że w Krakowie nie uda się rozwiązać problemu korków
i smogu bez rozwoju transportu kolejowego, który jest najszybszy, najtańszy i najbardziej ekologiczny. Na tym właśnie
polu nawiązałem współpracę z przewodniczącym Dzielnicy IV
i radnym Miasta Krakowa, Jakubem Koskiem.

Tuż obok Dzielnicy IV, przy ul. Armii Krajowej, trwa właśnie
budowa przystanku kolejowego Kraków-Bronowice, który
zostanie uruchomiony w przyszłym roku. Ale Szybka Kolej
Miejska nie może ominąć także Prądnika Białego. I na tym polu
intensywnie współpracujemy z Jakubem Koskiem. Pociągi kolei
aglomeracyjnej kursujące na linii Kraków Główny – Miechów
już przejeżdżają przez Prądnik Biały, ale się tam nie zatrzymują.
Chcemy to zmienić. Realna jest budowa nowych przystanków:
na wysokości osiedla Żabiniec (Kraków – Żabiniec) i w okolicy
ulicy Siewnej (Kraków – Prądnik Biały), a także będącego już
w fazie projektowej Kraków – Prądnik Czerwony.
Oznaczałoby to, że mieszkańcy Prądnika Białego mogliby
dojeżdżać do ścisłego centrum miasta dosłownie w pięć minut.
A jeżeli udałoby się przystosować do ruchu pasażerskiego
także kolejowe obwodnice Krakowa (Mydlniki – Bieżanów oraz
Batowice – Podłęże), o co również zabiegam, to Dzielnica IV
zyskałaby świetne połączenia z całym Krakowem.
Jestem przekonany, że dzięki współdziałaniu samorządów
dzielnicy, miasta i województwa uda się zrealizować ten plan.
Jest on ambitny, ale wykonalny. Co najważniejsze, niezwykle
ułatwiłby życie mieszkańcom Prądnika Białego i okolic. A na
tym szczególnie zależy Jakubowi Koskowi jako reprezentantowi
tej dzielnicy. I mnie, jako radnemu sejmiku z Krakowa.

KAZIMIERZ BARCZYK
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
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ŚWIĘTO
SENIORÓW,
PSZCZELARZY
I DOŻYNKI
W DWORKU
W ostatnią letnią niedzielę, 16 września, w Dworku Białoprądnickim odbyły się trzy wydarzenia.
Podobnie jak w poprzednich latach, Dzień Seniora, czyli
impreza adresowana do najstarszych mieszkańców dzielnicy,
przede wszystkim działających w klubach seniora, połączona
była ze Świętem Miodu – spotkaniem pszczelarzy i targami
produktów pszczelich. Rozpoczęła je msza święta i pasowanie
nowych pszczelarzy, a następnie odbył się wykład poświęcony
hodowli pszczół. Na stoiskach przed Dworkiem można było zakupić różne gatunki miodu, pyłek pszczeli, akcesoria pszczelarskie, otrzymać informacje dotyczące zdrowotnych właściwości
miodów, a także degustować wypieki, m.in. miodowe grzybki,
czyli ciasteczka pieczone na miejscu, według starej receptury,
w żeliwnych formach. Seniorzy mieli okazję skorzystać z bezpłatnych pomiarów ciśnienia, glukozy we krwi oraz z porad
dietetyka, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Przygotowano dla nich także poczęstunek. W sali teatralnej
Dworku członkowie Centrum Aktywności Seniorów „Nie Dzieli
Nas Wiek” na Azorach, wystąpili ze spektaklem „Moralność
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, budząc radość widowni.

Dla najmłodszych w Zajeździe Kościuszkowskim zorganizowano spotkanie „Pszczółka nasza przyjaciółka”, o życiu
pszczół, ich ważnej roli dla człowieka i środowiska, a w plenerze
Dworku – warsztaty plastyczne. Wśród uczestników rozlosowano nagrody. W sali teatralnej był także pokaz „Królestwo
pszczoły miodnej”, w czasie którego dzieci poznawały akcesoria pszczelarskie, budowę ula i zadania poszczególnych
członków pszczelej „rodziny”. Mogły obejrzeć plastry miodu,
ubiór pszczelarza i przyjrzeć się z bliska pszczołom, zamkniętym w bezpiecznym, szklanym pojemniku.
Trzecim wydarzeniem były Dożynki Witkowickie. Po południu
do Dworku Białoprądnickiego przybył z Witkowic korowód dożynkowy, prowadzony przez starostów. Wcześniej w kościele
parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Witkowicach odprawiono mszę świętą, w podziękowaniu za plony. Po przybyciu

korowodu, prezydent Jacek Majchrowski odebrał od mieszkańców tradycyjny wieniec. W dożynkach wzięli także udział m.in.
przedstawiciele rady miasta i rad dzielnic. Na scenie witkowickie
gospodynie odśpiewały ludowe przyśpiewki, adresując je, już
tradycyjnie, do lokalnych władz. Po nich wystąpił Zespół Pieśni
i Tańca „Miechowiacy”, prezentujący folklor z terenu Małopolski.
Na zakończenie odbył się koncert najpiękniejszych arii operetkowych „Miłość to niebo na ziemi”, w wykonaniu żeńskiego
kwartetu wokalnego Preziosa.

JOANNA DOLNA

fot. MARIUSZ BEMBENEK, JOANNA DOLNA
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Flaga
przeciw bazgrołom
Na basenie Clepardii, w sobotę 7 lipca odbył się piknik sąsiedzki zorganizowany przez Pogromców Bazgrołów, we współpracy
z Radą Dzielnicy IV Prądnik Biały, władzami klubu Clepardia,
Biblioteką Polskiej Piosenki w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania, Policją oraz Strażą Miejską.
Celem pikniku było, po raz kolejny – zintegrowanie mieszkańców wokół problemu wandalizmu, polegającego na niszczeniu
krakowskich elewacji bazgrołami, wulgarnymi napisami i rysunkami, mową nienawiści. Imprezę zorganizowano w ramach
akcji prowadzonej od wielu lat przez Pogromców Bazgrołów pt.
„Kochasz swój kraj… to po nim nie bazgraj”.
Mieszkańcy osiedla – plażowicze odpoczywający na basenie
oraz wolontariusze z grupy Pogromców Bazgrołów, pod kierunkiem artystów z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
namalowali polską flagę na murze okalającym teren.
Dla malujących przygotowane były stroje malarskie, farby
oraz poczęstunek. Każdy, kto włączył się w tworzenie muralu,
otrzymał na pamiątkę koszulkę Pogromców Bazgrołów. Obecni
na basenie mogli również wziąć udział w konkursach z nagrodami zorganizowanymi przez MPO pod hasłem „Segreguj śmieci
i ucz tego dzieci” oraz Policji pod hasłem „Bezpieczeństwo nad
wodą”. Straż Miejska przygotowała materiały z zakresu wiedzy o
przepisach. Dzieci uczestniczyły także w zajęciach prowadzonych
przez animatorów, w tym w bitwie na balony wypełnione wodą.
Podczas pikniku odbył się koncert zespołu Cracow Cover Band.
Dlaczego biało-czerwona flaga?
W tym roku Polska obchodzi 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Akcja Pogromców Bazgrołów pt. „Kochasz swój
kraj… to po nim nie bazgraj”, skierowana jest do wszystkich
Polaków, którzy czują się patriotami i sprzeciwiają się niszczeniu
naszego kraju. Pogromcy Bazgrołów proponują, aby elewacje
szczególnie atakowane przez wandali ratować w tym roku poprzez
malowanie na nich polskiej, biało-czerwonej flagi. Zniszczenie
flagi (także pokrycie jej nielegalnymi napisami i rysunkami) nie
jest wtedy zwykłym wykroczeniem, ale znieważeniem polskiego
symbolu narodowego i staje się przestępstwem!
Kim są Pogromcy Bazgrołów?
Pogromcy Bazgrołów to grupa krakowskich społeczników
działających od 2014 r. W ramach prowadzonej akcji z wielu miejsc
w Krakowie zniknęły bohomazy. Na przestrzeni 4 lat oczyścili

setki metrów kwadratowych murów. Zamalowali ogromna liczbę
bohomazów, wulgaryzmów, swastyk i innych głupot, które wypisują wandale na terenie Krakowa. Ich działalność spowodowała,
że w ciągu trzech ostatnich lat dwukrotnie zmniejszyła się ilość
bazgrołów w naszym mieście. Pod wpływem kampanii społecznej i działań wolontariuszy zarządcy i właściciele nieruchomości
chętniej usuwają nielegalne napisy i rysunki z elewacji swoich
budynków, mieszkańcy zgłaszają Straży Miejskiej akty wandalizmu. Grupy Pogromców Bazgrołów powstały również w innych
miastach np. Wieliczce, Zielonej Górze czy Mysłowicach.
Dlaczego problem bazgrołów jest istotny?
Każdego roku z budżetów samorządowych i prywatnych kieszeni znika kilkaset milionów złotych na niepotrzebne remonty
elewacji – skutki aktów wandalizmu. Z raportu Zespołu Zadaniowego ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie wynika, że tylko
w 2016 roku Gmina Kraków wraz z mieszkańcami wydała blisko
6 milionów złotych na likwidację szpecących bohomazów. Bazgroły oszpecają przestrzeń publiczną, stanowią szramę na wizerunku
Miasta, są negatywnie oceniane zarówno przez mieszkańców,
jak i turystów oraz przedsiębiorców, zwłaszcza wtedy, gdy niosą
ze sobą treści rasistowskie, antysemickie, wulgaryzmy i mowę
nienawiści.
Dzielnica IV Prądnik Biały już od kilku lat walczy z bazgrołami
m.in. poprzez współpracę z Pogromcami Bazgrołów, zapewniając
wsparcie organizacyjne i finansowe. Dzięki temu odbyło się wiele
pikników, w ramach których mieszkańcy zamalowali setki metrów
kwadratowych obelżywych napisów i rysunków np. na przychodni
przy ul. Pachońskiego 12, na ul. Mackiewicza, na ul. Wybickiego,
gdzie przy okazji pikniku powstał pamiątkowy mural i w kilku
innych miejscach na osiedlu Azory.

ANNA DUNAJSKA
radna dzielnicy, współorganizatorka akcji Pogromców Bazgrołów

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Urodziny
Klubu Wena
Jedna z najmłodszych filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Klub Kultury Wena na os. Górka Narodowa Wschód,
obchodził 15 września drugie urodziny. Z tej okazji przygotowano
urodzinowe przyjęcie i wiele atrakcji dla mieszkańców dzielnicy.
– To miejsce – 91 metrów kwadratowych, jest wypełnione
waszą kreatywnością, radością pomysłami, uśmiechami, talentami. Przez dwa lata odwiedziło nas w sumie ponad 6 tys.
osób. Przygotowaliśmy dla państwa około 250 różnego rodzaju
wydarzeń, spotkań, imprez. W zasadzie średnio co drugi dzień
coś się u nas dzieje. Są to zarówno spotkania dla mam z maluchami, dla młodzieży, dla dzieci ze szkół podstawowych, ale
też dla starszych. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie ciekawe
zajęcia w naszym klubie – mówiła Agnieszka Matusiak, kierująca
placówką. Dziękowała za udaną współpracę zespołowi klubu –
pracownikom, instruktorom oraz za wsparcie – radnym miasta
i Dzielnicy IV– Jakubowi Koskowi, Teodozji Maliszewskiej, radnej
dzielnicy Małgorzacie Palimące, a także miejskiemu radnemu
Grzegorzowi Stawowemu.
– Wśród przyjaciół klubu, bez których nie udałoby się tego
wszystkiego zrealizować, chciałabym wyróżnić Radę Dzielnicy IV,
która dofinansowuje nie tylko nasze zajęcia stałe, ale także imprezy – podkreślała Agnieszka Matusiak.
Teodozja Maliszewska i Jakub Kosek wręczyli przedstawicielkom klubu urodzinowy prezent, czyli tablety graficzne, z których
już wkrótce będzie mogła korzystać młodzież, w ramach zajęć.

Był również urodzinowy tort, na którym dwie świeczki pomagali
zdmuchnąć rówieśnicy Weny, wspierani przez rodziców. Oprócz
tego – cyrkowe animacje dla dzieci, z nauką żonglerki, stoiska
z rękodziełem, warsztaty plastyczne, gry i zabawy planszowe
i zręcznościowe. Na scenie wystąpił rzeszowski zespół Klang,
z koncertem szantowym. Zaprezentowali się również uczestnicy
zajęć gitarowych i tanecznych. Urodziny Weny zakończył wernisaż prac uczestników kursów malarstwa i rysunku.
Klub Wena działa od października 2016 r. przy ul. Meiera 11.
W ofercie placówki są zajęcia dla wszystkich grup wiekowych,
m.in. taneczne, wokalne, językowe, rysunek i malarstwo, szachy
czy programowanie.

JD

fot. JOANNA DOLNA

Piknik
w ogrodzie społecznym
W Ogrodzie Społecznym „Azory” 31 sierpnia odbył się piknik na zakończenie projektu „Wakacyjne haftowanie na zielonym dywanie”, zorganizowany przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Placówkę Wsparcia Dziennego „Chatka Puchatka”. Był on realizowany
w okresie wakacyjnym, od 22 czerwca do 31 sierpnia. W ramach przedsięwzięcia
odbyły się cykliczne spotkania warsztatowe, podczas których mieszkańcy osiedla
mieli okazję nauczyć się haftu krzyżykowego, tworzenia wianków krakowskich, elementów dekoracyjnych wnętrz itp. Spotkania inspirowane były polską sztuką ludową.
Piknik odbył się w przyjaznej atmosferze, przy słodkim poczęstunku, a mieszkańcy
mieli okazję podziwiać prace wykonane podczas warsztatów. Projekt był realizowany
w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.
ANETA ŻAKIEWICZ
kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Chatka Puchatka”
fot. „CHATKA PUCHATKA”
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Piknik rodzinny
przy ul. Stelmachów
W piękną, słoneczną niedzielę 9 września, na placu wokół kościoła pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka, przy ul. Stelmachów
137, odbył się Jubileuszowy Piąty Piknik Rodzinny. Jego mottem
był uśmiech, bo uśmiech to najkrótsza droga do szczęścia.
Piknik rozpoczął się występem Marcina Dańca, eksperta
w dziedzinie śmiechu, uśmiechu i dobrego humoru, który ponad godzinę bawił starszych, „angażował”, kierował pytania do
młodych, a swojemu i naszemu proboszczowi – gospodarzowi
pikniku – nie szczędził, skądinąd sympatycznych uwag.
Po występie gościa specjalnego Marcina Dańca, na scenie
pojawili się młodzi artyści i wykonawcy – Natalia Styczeń (koncert wokalno-instrumentalny), Szymon Synowiec i Marcin Polak
(szermierka historyczna), Anna Cieśla (wokal) oraz Filip Kukla
(gitara). Występy zakończył – piękną grą na skrzypcach – Przemek Prucnal (junior).
Równocześnie na boisku odbywały się zawody sportowe
i konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych – m.in. rzutów do
kosza, mecze piłki siatkowej i piłki nożnej. W dziecięcej Strefie
Kreatywnej zorganizowano zajęcia plastyczne i konkurs plastycz-

ny „Wakacyjne wspomnienia”. Było też m.in. malowanie twarzy
i kreacje balonikowe. Na terenie zielonym można było wziąć
udział w zmaganiach zręcznościowych (rzutki, sjoelen, piłkarzyki), zajęciach Centrum Edukacyjnego Feniks (z możliwością
wygrania darmowych zajęć językowych), a w Kinder Planet przy
ul Jordanowskiej – zapisać się na jazdę konną.
Dzieci miały do dyspozycji dmuchańce, które sfinansowała Dzielnica IV Prądnik Biały. Przed kościołem odbywały się
warsztaty tworzenia biżuterii. Była też możliwość skorzystania
m.in. z porad prawnych i ubezpieczeniowych. Zaprezentowała
się także straż pożarna. Uczestników pikniku przyciągały namioty z przysmakami m.in. wykwintnymi ciastami i wojskową
grochówką.
Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki pracy wielu
osób: parafian, mieszkańców, wolontariuszy oraz niezastąpionego proboszcza ks. Kazimierza Kijasa. Całość zawsze wymaga
wielu starań, inwencji i ogromnego trudu oraz próśb o przychylność nieba. Jak dotąd, pogoda nam dopisuje, a w pikniku
uczestniczy coraz więcej mieszkańców. Wolne datki zbierane
do puszek – jak co roku – zostaną przeznaczone na pokrycie
kosztów pikniku i pracę duszpasterską z dziećmi i młodzieżą
w naszej parafii.

MARIA SMOLEŃ
fot. ZUZANNA GUNIA

Tonie
na Dożynkach Miejskich
Prezentacje grup dożynkowych i konkurs na najpiękniejszy wieniec z kłosów zbóż, ziół i kwiatów, uformowany na kształt korony na planie koła, uświetniły święto plonów. Dożynki Miejskie odbyły się 26 sierpnia w Podgórzu, przy
ul. Dobry Początek na os. Przewóz. Dzielnica IV była reprezentowana przez
Katolickie Stowarzyszenie Kultury i Sportu w Toniach. W uroczystości udział
wzięła również radna dzielnicy, Krystyna Karabuła. Kultywowanie tradycji,
które jest w Toniach mocno zakorzenione, przyniosło zaszczytne III miejsce
na podium. Praca wielu pokoleń oraz szacunek do tradycji zostały docenione.
Aby mógł powstać wieniec, przez wiele miesięcy należy zbierać potrzebne
materiały roślinne. Aby właściwie dobierać plony, za które dziękujemy Panu
Bogu, potrzebny jest kontakt ze starszym pokoleniem. Najstarszą opiekunką
grupy jest pani Stanisława Biernat, osoby które zawsze chętnie podpowiedzą
to panie Zofia Figiel, Krystyna Zdanowicz i Stanisława Małek.
Najwięcej pracy w przygotowanie wieńca i nadanie mu ostatecznego
wyglądu włożyły panie: Stanisława Biernat, Katarzyna Paluch i Bogusława
Paluch. Przedstawicielami naszego osiedla na konkursie były panie: Danuta
Pietrzyk, Bożena Serczyk-Jastrzębska, Katarzyna Paluch i Anna Pietrzyk oraz
pan Jacek Linca. Dożynki praktykowane były już przed wiekami. Współcześnie ten barwny obrzęd nadal jest chętnie utrzymywany. Bo czy może być

piękniejszy sposób na jednoczenie pokoleń niż
układanie pachnących kwiatów i zbóż, a do tego
nauka i pokora.

ANNA PIETRZYK

fot. ANNA PIETRZYK
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Ze szkół i przedszkoli

Jubileusz
Przedszkola nr 25
S am o rzą d o we Prz e ds zkole
nr 25 obchodziło 20 września
piątą rocznicę swojej działalności.
W obchodach uczestniczyli Dariusz
Domajewski, zastępca dyrektora
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Krakowa, Marta Patena, radna Miasta Krakowa, Jakub Kosek, radny
Miasta Krakowa, przewodniczący
Rady Dzielnicy IV, Tomasz Regulski
radny Dzielnicy IV, Barbara Bohosiewicz wiceprezes oddziału Związku Naczycielstwa Polskiego
Kraków-Krowodrza oraz rodzice.
Dzięki inicjatywie Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców
uwieńczeniem tego wydarzenia była uroczystość nazwania
przedszkola „Pawie Piórko”. Nazwa ta nawiązuje do twórczości Stanisława
Wyspiańskiego
– patrona Szkoły Podstawowej
nr 51 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 53, w skład
którego wychodzi
także Samorządowe Przedszkole nr 25. „Pawie
Piórko” wskazuje
na spójność wizji dydaktyczno-wychowawczych
przedszkola

i szkoły, ponieważ większość dzieci kontynuuje tu edukację.
Uroczystości nadania nazwy towarzyszyła także oficjalna prezentacja logotypu przedszkola – kolorowego, wesołego piórka.
W symbolice twórczości Wyspiańskiego jest zawarta metafora
którą z sukcesem możemy przełożyć na koncepcję wychowania
w naszym przedszkolu. To delikatność i wrażliwość – wartości,
którymi w wychowaniu podopiecznych także się kierujemy.
Chcemy, by dzieci były niezależne, ale i wrażliwe, otwarte na
odbiór sztuki na różnych płaszczyznach.
Z okazji tego wyjątkowego wydarzenia dzieci wraz z wychowawcami przygotowały dla przybyłych gości bogaty program
artystyczny, ukazujący historię Krakowa. Goście mieli okazję
podziwiać tradycyjny taniec – krakowiaka w wykonaniu dzieci
pięcioletnich, a także posłuchać licznych piosenek. Wszystkich
zaproszono na pokaz taneczny grupy Małopolskiego Ośrodka
Tańca i Rekreacji, po którym wszystkie dzieci uczyły się tańca
rozrywkowego. Pełne energii i radości chętnie uczestniczyły
w zabawach prowadzonych przez animatorów. Wszyscy mieli
okazję zrobić sobie wyjątkowe zdjęcia w fotobudce oraz spróbować słodkich przysmaków.
ALEKSANDRA RYBA, Przedszkole nr 25
fot. PRZEDSZKOLE nr 25

Nowa szkoła
dla osiedla Gotyk
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wiceprezes zarządu
Przedsiębiorstwa Budowlanego Dombud SA Paweł Chalecki,
Janina Pokrywa – dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich oraz przewodniczący Rady Dzielnicy IV Jakub Kosek podpisali 20 września

akt erekcyjny pod realizację budynku zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Gotyk. Szkoła dla około 500 uczniów będzie się
mieściła przy ul. Meiera. Budynek zostanie wyposażony w tarasy,
bibliotekę, salę komputerową, sale do zajęć ruchowych, salę
gimnastyczną oraz kuchnię. Obok powstanie boisko o wymiarach
20x30 m, plac zabaw, a także miejsca postojowe. Zakończenie
inwestycji jest planowane na 2020 rok
red.
fot. BOGUSŁAW ŚWIERZOWSKI, kraków.pl
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PODSUMOWANIE
VII kadencji
RADY DZIELNICY IV
PRĄDNIK BIAŁY
2014-2018

fot. JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK, JAKUB KOSEK

• Akcje zamalowywania bazgrołów i sprzątania brzegów rzek
• Boisko przy ul. Zdrowej – w ramach Budżetu Obywatelskiego
• Budowa chodnika łączącego ul. Bobrzeckiej z ul. Reja w miejscu wydeptanej ścieżki gruntowej
• Budowa lampy koło Lewiatana między postojem taxi przy
ul. Gnieźnieńskiej od strony ul. Zygmuntowskiej
• Budowa parkingu przy ul. Zdrowej (w realizacji)
• Budowa siłowni z elementami street work out oraz modernizacja placu zabaw w parku Kościuszki
• Remont chodnika przy ul. Bursztynowej
• Chodnik między ul. Bobrzeckiej a garażami
• Chodnik na ul. Mehoffera – remont
• Coroczne zakupy do filii biblioteki publicznej
• Dodatkowe patrole służb mundurowych
• Doświetlenie ul. Ojcowskiej poprzez budowę oświetlenia od
strony ul. Jasnogórskiej
• Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Radzikowskiego
• Kontynuacja modernizacji ul. Różyckiego
• Komisariat Policji III – zakup nieoznakowanego radiowozu
małolitrażowego
• Miejskie grille w parku Krowoderskim w ramach Budżetu
Obywatelskiego
• Modernizacja boisk na Alejkach (ogródek jordanowski
ul. Opolska/Jaremy)
• Modernizacja boisk przy SP nr 107, ul. Zdrowa
• Modernizacja boisk przy SP nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK
• Modernizacja boisk przy szkole na ul. Kluczborskiej 3 (Gimnazjum nr 12 i SP nr 15)
• Modernizacja boisk SP nr 119, ul. Czerwieńskiego
• Modernizacja boiska przy SP nr 109, ul. Mackiewicza
• Modernizacja boiska przy SP nr 58, ul. Pigonia
• Modernizacja boiska przy ZSO nr 53, ul. Stawowa
• Modernizacja boiska SP nr 67, ul. Kaczorówka
• Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej
• Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego
(realizacja etapami, zrealizowano część i zabezpieczono
środki na kolejne etapy)
• Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej
• Montaż progów zwalniających na ul. Chełmońskiego
• Nakładka ul. Fieldorfa „Nila”
• Nakładka ul. Krowoderskich Zuchów
• Nakładka ul. Mackiewicza (dokończenie)
• Ogródek osiedlowy dla mieszkańców przy ul. ks. Siemaszki
(w ramach Budżetu Obywatelskiego)
• Oświetlenie ul. Łokietka poprzez montaż nowych lamp
• Oświetlenie ul. Ojcowskiej
• Montaż słupków w okolicy parku Krowoderskiego – ul. Palacha
• Remont chodnika przy bloku przy ul. Palacha 15

Alejki w parku Krowoderskim

Ogródek jordanowski w parku Kościuszki

Ogródek przy ul. Gdyńskiej

Boiska w parku Krowoderskim

3/2018 jesień
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Boisko przy Szkole Podstawowej nr 119

Boisko przy Gimnazjum nr 12 i Szkole Podstawowej nr 15

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 21

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 58

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 67

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 107

Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53

Boisko przy Zespole Szkół nr 5
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• Park Krowoderski – budowa Street Workout Parku w ramach
Budżetu Obywatelskiego
• Park Krowoderski – krokusy – Kwitnące Parki Dzielnicy IV
Prądnik Biały
• Park Krowoderski – modernizacja alejek
• Park Krowoderski – modernizacja i oświetlenie boisk
• Park Krowoderski – wymiana oświetlenia
• Park Wyspiańskiego – oświetlenie parku
• Poszerzenie ul. Chełmońskiego i utworzenie normalnych
miejsc parkingowych
• Domontowanie lamp na istniejących słupach – ul. Potoczek
• Powiększenie psiego wybiegu w parku Krowoderskim
• Projekt i wykonanie lamp przy ul. Krowoderskich Zuchów 19
• Przebudowa ul. Siewnej od ul. Jabłonnej do al. 29 Listopada
(budowa chodników i oświetlenia)
• Przejście i słupki przy ul. Papierniczej na wysokości wyjścia
z Dworku Białoprądnickiego
• Remont alejek i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Pużaka
• Rekultywacja szlaku – pieszej trasy edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla Seniorów 60+) – wzdłuż rzek Prądnik
(Białucha) i Bibiczanka na terenie Dzielnicy IV
• Remont alejki przy ul. Bratysławskiej
• Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. Zdrowej 13
• Remont chodnika i miejsc postojowych przy ul. Jaracza
• Remont chodnika między blokami przy ul. Stachiewicza 19-31
• Remont chodnika przy ul. Pigonia
• Remont chodnika przy ul. Pielęgniarek
• Remont chodnika w okolicy ul. ks. Siemaszki 41
• Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. Krowoderskich Zuchów 17, koło Przedszkola nr 138
• Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. ks. Siemaszki 37 do
ul. Bobrzeckiej
• Remont chodnika wzdłuż osiedla, od ul. Bursztynowej w kierunku ul. Siewnej
• Remont chodników przy SP nr 109, przy ul. Mackiewicza
• Remont chodników przy ul. Władysława Łokietka
• Remont chodników przy ul. Prądnickiej
• Remont chodników w sąsiedztwie bloku przy ul. ks. Siemaszki 25A
• Remont nakładkowy ul. Żabiniec
• Remont pawilonu handlowego na Azorach
• Remont schodów przy ul. Opolskiej
• Remont schodów przy ul. Prądnickiej
• Remont ul. Białoprądnickiej
• Remont ul. Ehrenberga i Stanisławskiego
• Remont ul. Fieldorfa „Nila”
• Remont ul. Grażyny
• Remont ul. Imbramowskiej – odcinek równoległy do ul. Mackiewicza
• Remont ul. Jaremy
• Remont ul. Jarzynowej
• Remont ul. Legnickiej
• Remont ul. Ojcowskiej na całej długości
• Remont ul. Opolskiej między blokiem a ekranami (tak zwana
stara Opolska)
• Remont ul. Palacha i ul. Jałowcowej
• Remont ul. Pleszowskiej
• Remont ul. Potoczek
• Remont ul. Prądnickiej
• Remont ul. Siewnej
• Remont ul. Weissa
• Remont ul. Wyki
• Remont ul. Smętnej, od ul. Lazurowej do ul. Radzikowskiego
– zadanie przewidziane do realizacji w bieżącym roku
• Remonty w okolicy ul. Kluczborskiej 4 i 5 wraz z utworzeniem
miejsc postojowych

3/2018 jesień

Street Workout Park w parku Krowoderskim

Ogród społeczny przy Dworku Białoprądnickim

Ogródek jordanowski przy ul. Konecznego

Ogród przy ul. ks. Siemaszki

3/2018 jesień
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Wyremontowany pawilon przy ul. Elsnera

Ulica Fieldorfa „Nila”

Alejka przy ul. Wybickiego

Chodnik przy ul. Radzikowskiego

Skwer przy ul. Krowoderskich Zuchów

Ulica Różyckiego

Boiska na Azorach

Ulica Glogera
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• Rewitalizacja zielonego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów
w ramach Budżetu Obywatelskiego
• Rozbiórka hydroforni na os. Krowodzta Górka, o którą Rada
Dzielnicy IV wnioskowała i walczyła kilka lat
• Nowy układ alejek i remont chodnika za blokiem przy ul. Stachiewicza 25
• Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bronowice Stelmachów”
• Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Tonie Łąki”, „Tonie Wschód”, „Tonie Zachód”,
„Tonie Jurajska”
• Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Azory Park”, „Azory rejon ulic Stachiewicza,
Czerwieńskiego” oraz „Azory Zachód” (plan w przygotowaniu)
• Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED
przy blokach 13-69, ul. stara Opolska
• Nakładka ul. Budrysów (od ul. Ojcowskiej do ul. Szarotki)
• Remont chodnika i nakładki asfaltowej ul. Glogera, od ul. Zielińskiej do klasztoru karmelitów bosych przy ul. Glogera 5
• Remont wjazdu wraz z chodnikiem przy ul. ks. Siemaszki 54
• Remont chodnika przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
• Położenie nakładki asfaltowej ul. Meiera, od ul. Felińskiego
w kierunku ul. Reduta
• Przebudowa ul. Meiera (niwelacja zakrętu tuż za skrzyżowaniem z ul. Felińskiego oraz budowa chodnika – zadanie
wpisane do budżetu)
• Kolejny etap remontu ul. Nad Sudołem
• Remont ul. Proszowickiej
• Remont ul. Syreny
• Utwardzenie poboczy ul. Chełmońskiego
• Utwardzenie poboczy ul. Łokietka
• Wpisanie do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej
ul. Iwaszki z kwotą 22 mln zł, obecnie trwa opracowanie projektu
• Wprowadzenie do budżetu miasta zadania polegającego na
modernizacji ul. Chełmońskiego, od schodów przy ul. Conrada, aż do ul. Jasnogórskiej (zadanie w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Krakowa z kwotą 10 300 000 zł)
• Wprowadzenie do budżetu miasta zadania polegającego na
modernizacji ul. Stelmachów i ul. Piaskowej oraz budowie ronda
w miejscu mostku na ul. Jordanowskiej (zadanie w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa z kwotą 13 350 000 zł)
• Wsparcie dla Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu
w Toniach
• Wsparcie wydarzeń kulturalnych w Dworku Białoprądnickim,
przy SP nr 109 oraz Dożynek Witkowickich
• Wsparcie wydarzeń organizowanych przez i dla seniorów
• Współorganizacja wydarzeń kulturalnych w Bronowicach,
Toniach i przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka
przy ul. Stelmachów
• Wykonanie alejki asfaltowej, ul. Wybickiego
• Wykonanie dojścia do ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha od strony bloku przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6 oraz
jego modernizacja
• Wymiana oświetlenia na LED, ul. Gnieźnieńska 22-26
• Wymiana oświetlenia na LED od ul. Jałowcowej do ul. Makowskiego
• Wymiana oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Białoprądnickiej,
ul. Zielińskiej, ul. Matki Tajber i ul. Piaszczystej
• Wytyczenie przejścia dla pieszych przy Galerii Bronowice
• Zabezpieczenie przejścia dla pieszych poprzez montaż słupków lub barierek przy KFC, ul. Krowoderskich Zuchów
• Zainicjowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Bronowic Wielkich (plan „Pasternik”)
• Zainicjowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla os. Żabiniec
• Zakup oczyszczaczy powietrza dla żłobków, przedszkoli i szkół
• Zakup skuterów dla straży miejskiej

3/2018 jesień

Chodniki przy ul. Władysława Łokietka

Ulica Ojcowska

Ulica Meiera

Ulica Palacha i Jałowcowa

3/2018 jesień
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Chodnik obok Przedszkola nr 138

Tzw. ulica stara Opolska

Ulica Jaremy

Ulica Żabiniec

Ulica Krowoderskich Zuchów

Remont ul. Mackiewicza

Ulica Potoczek

Ulica Siewna

CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W DZIELNICY 2014-2018

Festyn w Bronowicach Wielkich

Koncert w Dworku Białoprądnickim

Dni Dzielnicy IV, Dzień Dziecka w Dworku Białoprądnickim

Mural przy ul. ks. Siemaszki

Dni Dzielnicy IV, Festyn Azorski

Dni Dzielnicy IV, turniej piłkarski

GAZETA LOKALNA

Dożynki Witkowickie
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