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RADA i ZARZĄD
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
ul. Białoprądnicka 3
31-221 Kraków
(Zajazd Kościuszkowski)
tel./fax 12 638 10 12
e-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl
www.dzielnica4.krakow.pl
BIURO RADY
Przyjmuje strony w dni powszednie:
• poniedziałki, wtorki, środy;
w godz. 10.00-16.00
• czwartki, w godz. 13.00-18.00

www.dzielnica4.krakow.pl

DYŻURY RADNYCH
w siedzibie RADY DZIELNICY
Teodozja Maliszewska

RADNA MIASTA KRAKOWA, RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

23 maja; 13, 27 czerwca; w godz. 16.00-17.00
Jakub Kosek

RADNY MIASTA KRAKOWA, RADNY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

23 maja, 13 czerwca; w godz. 17.00-18.00
Dominik Franczak

PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

23 maja, 13 czerwca, 4 lipca; w godz. 17.00-18.00
Anna Dunajska

CZŁONKINI ZARZĄDU DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

23 maja, w godz. 16.30-17.30
27 czerwca, w godz. 18.00-19.00
Katarzyna Gajus-Wyrwicz

CZŁONKINI ZARZĄDU DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

23 maja, w godz. 16.30-17.00
27 czerwca, 11 lipca; w godz. 18.00-19.00

SESJE
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
30 maja, 27 czerwca, 11 lipca
29 sierpnia, 26 września
Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3

Joanna Marcela

RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

21 maja, godz. 17.00-18.00; 30 maja, godz. 18.30-19.30
(siedziba Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały)
13 czerwca, 18 lipca, godz. 17.00-18.00
(ul. Podkowińskiego 6 lok. 40, firma Selfsystem)

Strażnicy rejonowi
z Oddziału Krowodrza
STRAŻY MIEJSKIEJ
pełnią dyżur w siedzibie
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
w pierwszy czwartek miesiąca,
w godz. 17.00-18.00

GAZETA LOKALNA PISMO RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Wydawca: Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały, ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków, tel./fax 12 638 10 12, e-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl
Redaktor naczelny: Dominik Franczak. Koordynacja redakcyjna, opracowanie graficzne i skład: Mariusz Bembenek.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Nakład: 9 000 egz. bezpłatnych. Druk: Drukarnia Romapol.

3

RADA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

GŁOS PRĄDNIKA
DOMINIK FRANCZAK
PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Witam Państwa w pierwszym wydaniu „Gazety Lokalnej”,
w nowej kadencji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Podczas
uroczystej sesji, która odbyła się 17 grudnia 2018 r., rozpoczęliśmy pierwszą w historii samorządu lokalnego pięcioletnią
kadencję, następnie radni wybrali zarząd oraz powołali komisje tematyczne. Aby przybliżyć Państwu zespół, który będzie
podejmował w tej kadencji działania na rzecz naszej lokalnej
społeczności, sylwetki poszczególnych radnych zostały przedstawione na kolejnych stronach gazety.
Obecna kadencja stawia przed nami wiele wyzwań i pracy.
Mając na uwadze wspólną troskę o stan dzielnicy i podejmowane przez radnych działania, których efektem będzie sprawnie
funkcjonująca i bliska Mieszkańcom Rada Dzielnicy IV, serdecznie zachęcam do kontaktu i zgłaszania pomysłów.
W bieżącym wydaniu poruszymy również ważne tematy –
Budżet Obywatelski oraz kontrowersje wokol Trasy Wolbromskiej. Dowiecie się Państwo też m.in. o zadaniach miejskich
pilotwanych przez radnego Jakuba Koska.

Nowa kadencja to także zmiany w szacie graficznej gazety,
gdyż czasopismo m.in. zmieniło swój układ graficzny. Mam
nadzieję, że odświeżona oprawa przypadnie Państwu do gustu,
a przedstawiane tematy okażą się być interesujące. Serdecznie
zapraszam na naszą stronę internetową www.dzielnica4.
krakow.pl, na której znajdą Państwo aktualne informacje
i ogłoszenia.
Korzystając z okazji, zachęcam Państwa do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.
(niedziela). Spotkajmy się przy urnach wyborczych i pokażmy
nasze obywatelskie zaangażowanie.
Serdecznie zapraszam także na Dni Dzielnicy, które odbędą
się w dniach 8-9 czerwca 2019 r., na terenie Dworku Białoprądnickiego. Zorganizowaliśmy wiele atrakcji, nie tylko dla
najmłodszych – już teraz zachęcam do wpisania tego weekendu
do kalendarza i śledzenia naszej strony internetowej, na której
w maju pojawi się szczegółowy opis planowanych wydarzeń.
Liczę na Państwa obecność.

OKIEM RADNEGO MIASTA
JAKUB KOSEK
RADNY MIASTA KRAKOWA I DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

Zadania z terenu naszej dzielnicy,
szczególnie mi bliskie
Poniżej opisuję część zadań miejskich, które traktuję ze szczególną
uwagą, choć nie wszystkie są w budżecie miasta. Wraz z nową kadencją powstał nowy generalny problem, wszyscy radni otrzymali
informację, że w budżecie brakuje środków oraz że w związku z tym
zostaną usunięte wszystkie zadania, które nie mają jeszcze umowy
z wykonawcą prac budowalnych. Efekt takich decyzji był jeden – z terenu naszej dzielnicy wyrzucono z projektu budżetu 12 zadań, a dwa
z nich zostały przesunięte na późniejsze lata. Po trudnych rozmowach
udało się przywrócić większość z nich, jednak nie wszystkie.
ZRiD – Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
ULICP – Decyzja o Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1. Alejki w parku Kościuszki. Modernizacja alejek to temat, który
trwa już kolejny rok. Tym razem rok 2019 będzie przełomowy.
11 kwietnia podano listę potencjalnych wykonawców, którzy złożyli
oferty na realizację wyczekiwanej modernizacji alejek, wpłynęły trzy
oferty (najtańsza 2 252 874,06 zł, najdroższa 3 118 425,13). Zgodnie z zapisami w przetargu modernizacja ma zostać wykonana do
15 października br.
2. Budowa chodnika przy ul. Dożynkowej. Zarząd Dróg Miasta
Krakowa wnioskował o wprowadzenie zadania pn. Rozbudowa
ul. Dożynkowej do budżetu miasta na rok 2019, jednak nieskutecznie.

Kwestię chodnika przy ul. Dożynkowej poruszyłem na spotkaniu
z prezydentem Andrzejem Kuligiem. Odcinek ul. Dożynkowej,
na którym nie ma chodnika, zostanie przeanalizowany pod kątem
budowy chodnika bez konieczności przebudowy ulicy lub dokonywania wywłaszczeń.
3. Budowa chodnika przy ul. Glogera, od klasztoru do granic miasta. W dalszym ciągu trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Projekt zaprezentowany mieszkańcom podczas spotkania nie został
zaakceptowany przez ówczesny ZIKiT. Uzyskano decyzję ULICP, od
której wpłynęło odwołanie, rozpatrzone negatywnie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (jednak spowodowało to dodatkowe
opóźnienie). Projektant oczekuje na decyzję wodnoprawną, po
której otrzymaniu będzie możliwe złożenie zgłoszenia wykonania
robót, kończące przygotowanie do inwestycji. Chodnik ma powstać
w ramach programu budowy chodników, jednak jego realizacja
uzależniona jest od przegłosowania środków na realizację Trasy
Wolbromskiej (na północ od ul. Pachońskiego). Dzieje się tak, gdyż
w razie braku środków na realizację Trasy Wolbromskiej konieczna
będzie przebudowa całej ul. Glogera, która będzie stanowiła jedyny
dojazd do autostradowej obwodnicy Krakowa.
4. Budowa chodnika przy ul. Górnickiego. W roku 2018 została
opracowana koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy dla
odcinka od wiaduktu kolejowego do ul. Głogowej. W maju br.
planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy. Po
wyłonieniu wykonawcy pierwsze 6 miesięcy zajmie etap projektowy,
następnie rozpoczęte zostanie wykonanie chodnika.
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się konsultacje społeczne. Obecnie trwa opracowywanie raportu
z przeprowadzonych konsultacji. Dalszy harmonogram: 1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 30 października
2019 r., 2. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego
i wykonawczego – 30 listopada 2019 r., 3. Opracowanie i złożenie
wniosku o wydanie decyzji ZRiD – 15 grudnia 2019 r., 4. Uzyskanie
decyzji o ZRiD – 30 czerwca 2020 r.
9. Kładka Żabiniec – Langiewicza. W dniu 6 maja 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji dla kładki. Zadanie zostało
odebrane i rozliczone po przygotowaniu koncepcji, której realizacja
okazała się niemożliwa z uwagi na kolizję z terenami prywatnymi.
W chwili obecnej ogłoszono nowy przetarg na wyłonienie wykonawcy koncepcji kładki z Żabińca (otwarcie ofert miało miejsce
8 kwietnia 2019). Zadanie będzie realizowane w trybie ULICP, co
pozwoli wyeliminować problemy z brakiem gruntów miejskich.
Boiska przy ul. Weissa

5. Budowa chodnika przy ul. Łokietka. Temat ten należy podzielić
na dwa odcinki – między ul. Opolską a ul. Kaczorówka oraz od ul.
Kaczorówka do ul. Na Zielonki. Pierwszy nie posiada projektu ani
środków. Na chwilę obecną poprosiłem o informację, czy istnieje
możliwość wykonania jednostronnego chodnika bez budowy kosztownej kanalizacji. Natomiast jeśli chodzi o drugi odcinek, chodnik
ma powstać w ramach przebudowy ul. Łokietka, która obecnie ma
decyzję ZRiD z dnia 5 października 2018 r., jednak 30 października
od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa procedowanie odwołania przez
Wojewodę Małopolskiego. Wykonawca dokumentacji projektowej
zgodził się przekazać licencję do opracowanej dokumentacji. 2 lutego
2019 zawarto porozumienie z wykonawcą. W chwili obecnej trwa
przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację
robót budowlanych.
6. Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą. W roku 2018 r. została
przygotowana dokumentacja projektowa, ogłoszono również dwukrotnie przetarg na budowę chodnika, jednak nie zgłosił się żaden
wykonawca. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. Zachodzi również konieczność ponownego uzyskania zgody
na wycinkę drzew z Wydziału Kształtowania Środowiska, obecna
wygaśnie w czerwcu br.
7. Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada. W chwili
obecnej dla zadania pozyskano warunki techniczne, trwa kompletowanie materiałów do wniosku o przeprowadzenie przetargu na
opracowanie projektu budowalnego i wykonawczego. W trakcie
przygotowywania projektu wyjaśni się, czy zadanie będzie realizowane w procedurze ZRiD czy pozwolenia na budowę (zależnie od tego,
czy będzie wystarczająca ilość rezerwy terenowej). Optymistycznie,
realizacja mogłaby mieć miejsce w 2020 r.
8. Budowa ul. Iwaszki. 25 września 2017 r. zawarto umowę z firmą
ARG na opracowanie dokumentacji projektowej (koncepcja + projekt budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem niezbędnych
decyzji administracyjnych. Umowa została podzielona na dwa
etapy. W ramach I etapu wybrano i uzgodniono wariant wynikowy
w dniu 8 października 2018 r., podjęto uchwały opiniujące wybrany
wariant wynikowy przez Rady Dzielnic III i IV. Rada Dzielnicy
III zaopiniowała negatywnie wariant wynikowy z projektowaną
estakadą. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 28 grudnia 2018 r. W dniu 4 marca 2019 r.
wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Ponadto w dniach 1-21 marca 2019 r. odbyły

10. Modernizacja boisk przy ul. Weissa. W ramach zadania zostaną zmodernizowane boiska za tak zwanym „tysięcznikiem”, za
kwotę około 1 mln zł. 28 marca 2019 r. została podpisana umowa
z biurem projektowym ART-SPACE Sp. z o.o. na wykonanie projektu
modernizacji boisk. Umowny termin zakończenia prac to 30 sierpnia
2019 r. W połowie maja zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania terenu.
11. Park przy dawnym Motelu Krak. To ważne, ale wydaje się, że
dla miasta nie priorytetowe zadanie. Zapewne wynika to z faktu,
że miasto liczyło na realizację tego parku w części lub całości przez
jednego z deweloperów. Nie mniej po sfinansowaniu ciekawego i dość
ambitnego opracowania projektu zapał dewelopera ustał, a środki
znajdujące się w budżecie miasta okazały się niewystraczające i znikły.
Obecnie nie ma środków finansowych, pozostał jedynie kosztorys
mówiący, że potrzeba 12 mln zł. Będę dokładał starań, by przekonać
innych radnych do wspólnego sfinansowania tego zadania, ale dziś
trudno ocenić, kiedy się to uda.
12. Park przy rzece Białucha. To pewna idea powstania parku wzdłuż
Białuchy i ul. Opolskiej. Głównym problemem jest stan własności
terenów, w małym stopniu należących do miasta. Skomplikowana
sytuacja gruntów wzdłuż cieków wodnych nie daje specjalnej nadziei
na realizację tego przedsięwzięcia. Nie mniej, w miejscu tym zostanie
zrealizowana część projektu Wisła Łączy, polegającego na poprowadzeniu ścieżki rowerowej wzdłuż Białuchy, aż do Wisły.
13. Połączenie drogowe ul. Szafirowej z ul. Jabłonną. To zadanie,
które na Prądniku Białym Wschód jest przez jednych wyczekiwane,
przez drugich mocno oprotestowane. ZRiD dla tej inwestycji został
zaskarżony i decyzją Wojewody decyzja ZRiD została przekazana do
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Zgodnie
z umową zawartą w 2016 roku wykonawca ma za zadanie otrzymać
decyzję ZRiD, więc dalej prowadzi sprawę. Obecnie trwa uzupełnianie braków we wniosku i usuwanie nieprawidłowości w projekcie
budowlanym. Planuje się, by do końca czerwca br. została wydana
decyzja ZRiD. Zadanie na chwilę obecną nie posiada środków na
realizację, po uzyskaniu decyzji ZRiD.
14. Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku
nr 2. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa dla zadania
pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy/budowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku ok. 200 m, od bloku nr 2 oraz w pobliżu działki
660/8 obręb 29 Krowodrza – wykonanie chodników, oświetlenia
i przekładek kolidującego uzbrojenia (możliwa zmiana przebiegu
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istniejącego układu drogowego)”. 17 kwietnia 2019 r. podpisano
umowę z firmą Techma. Termin wykonania zadania planowany
jest na 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
15. Przebudowa ul. Meiera. Dla tego zadania zawarto dwie umowy z Firmą Inżynieryjną Techma, na opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Pierwsza umowa
z 21 maja 2018 r. na kwotę 122 877 zł brutto obejmuje zakres ul. Meiera, od pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza.
W chwili obecnej trwa uzgadnianie w ZDMK projektu budowlanego branży drogowej. Termin umowny został wydłużony aneksem
do 19 czerwca 2019 r. Druga umowa z 8 marca 2019 r. na kwotę
98 400 zł brutto obejmuje zakres ul. Meiera od działki nr 257/9 obr.
28 Krowodrza do parkingu P&R Prądnik Czerwony (dz. nr 86 obr.
28 Krowodrza). Termin umowny wykonania prac to 8 stycznia 2020 r.
16. Przebudowa ul. Radzikowskiego, okolice numeru 114. Zadanie
to nie znajduje się w budżecie miasta, nie mniej na wspomnianym już
przy innym zadaniu spotkaniu z prezydentem Andrzejem Kuligiem
otrzymałem informację, że możliwość budowy chodnika w ostatnim
brakującym miejscu ul. Radzikowskiego zostanie przeanalizowana
pod kątem procedury, jaką budowa powinna być realizowana, aby
działania były skuteczne.
17. Przebudowa ulicy/budowa chodnika przy ul. Chełmońskiego.
To jedno z tych zadań, które wypadły z Budżetu Miasta Krakowa na
początku nowej kadencji i którego nie udało się przywrócić do realizacji. Sprawa wyglądałaby inaczej, gdyby udał się przetarg, ogłoszony
w dniu 12 lipca 2018. 20 lipca nastąpiło otwarcie ofert, w przetargu
nie wyłoniono żadnego wykonawcy. Wszystkie oferty przewyższyły
kwotę, jaką zarząd dysponował na realizację zadania tj. 300 000 zł
(kwota najniższej oferty: 429 885 zł brutto). Przetarg unieważniono.
Nie mniej temat cały czas jest aktualny, czekam na informację, jaki
byłby koszt zawężonego zadania tj. przebudowy na odcinku między
schodami przy ul. Conrada a ul. Piaskową. Poprzednio – między
schodami a ul. Jasnogórską koszt wynosił 10 mln zł.
18. Rozbudowa ul. Stelmachów i Piaskowej. 13 stycznia 2017 r. podpisano umowę z firmą ARG na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywane terminy dotyczące rozbudowy ul. Stelmachów
na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowy
ul. Piaskowej: 1. uzgodnienie przebiegu sieci z ZDMK – 12 kwietnia 2019 r., 2. uzgodnienie ZUDP – 30 kwietnia 2019 r., 3. uzyskanie
decyzji środowiskowej – do 30 kwietnia 2019 r. – wniosek jest złożony,
procedura w RDOŚ, 4. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – do
30 czerwca 2019 r. – wniosek jest złożony, procedura – „Wody Polskie”, 5. uzgodnienie projektów branżowych – do 31 maja 2019 r.,
Ulica Piaskowa

Schody z Żabińca w stronę placu Imbramowskiego

6. podziały nieruchomości – do 31 maja 2019 r., 7. wniosek ZRID
– do 5 lipca 2019, 8. uzyskanie ZRID – do 30 października 2019 r.
19. Schody z Żabińca w stronę placu Imbramowskiego – modernizacja. Zadanie, o którym część z Państwa słyszała już cztery kadencje
temu, niestety zawsze realizacja nie była możliwa z jednej przyczyny.
Teren, na którym znajdują się schody, nie jest w posiadaniu gminy.
Nie mniej po raz kolejny podejmujemy próbę rozwiązania problemu
i mamy ustalony plan działania. W pierwszej kolejności przeznaczymy
środki Dzielnicy IV na koncepcję powstania w miejscu schodów kładki, następnie na podstawie koncepcji zostaną ustalone działki konieczne do pozyskania, by zadanie było możliwe do realizacji, a później za
kwotę szacowaną dziś na około 4 mln zł powstanie kładka i skończy
się problem schodów. W 2020 roku ruszą prace nad koncepcją.
20. Ulica Maciejkowa. 30 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa na
wykonanie zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Maciejkowej
w Krakowie na długości ok. 420 m od ul. Łokietka do ul. Azaliowej”.
15 listopada 2018 r. został złożony wniosek do Wydziału Architektury
i Urbanistyki UMK o wydanie decyzji ZRID. Odebranie kompletnej
dokumentacji wraz decyzjami administracyjnymi, niezbędnymi do
realizacji robót budowlanych przewidziano na III kwartał 2019 r.
W Budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w WPF – WPI nie zabezpieczono środków finansowych na realizację robót budowlanych.
21. Ulica Turowiec. 17 sierpnia 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego przebudowy
ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej, uzyskanie decyzji ZRiD.
Mimo protestu i sondażu, który odbył się 17 grudnia 2017 r. , przeprowadzonego przez radę dzielnicy, w którym większość mieszkańców
Witkowic wyraziła sprzeciw wobec tego zadania, były realizowane
prace projektowe zgodnie z umową. 13 kwietnia 2018 r. wystąpiono
z wnioskiem o uzyskanie odstępstwa. Do czasu otrzymania zgody
na odstępstwo wstrzymano prace projektowe. 6 sierpnia 2018 r.
otrzymano postanowienie z dnia 27 lipca 2018 r. o uzupełnieniu
braków. 20 grudnia 2018 r. uzyskano zgodę na odstępstwo. W związku z podjęciem 15 marca 2019 r. ostatecznej decyzji o zaprzestaniu
kontynuowania zadania (m.in. z powodu braku środków na dalszą
realizację), obecnie jest procedowane rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej za porozumieniem stron.
fot. JOANNA DOLNA, MARIUSZ BEMBENEK
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z prac rady dzielnicy
I sesja

I sesję VIII kadencji, odbywającą się 17 grudnia, z upoważnienia
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa poprowadził radny miejski
Jakub Kosek. Pogratulował radnym, a następnie poprosił Michała
Tokarza Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wręczenie im zaświadczeń o wyborze. Następnie radni dzielnicy złożyli
ślubowanie. Podczas sesji podjęto13 uchwał.
• Na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały wybrano
Dominika Franczaka (Uchw. nr I/1/2018).
• Powołano komisje:
– Budownictwa i Planowania Przestrzennego (Dominika Miska,
Michał Żurek, Grzegorz Wedler, Tomasz Zarudzki, Dariusz Partyka) – Uchw. nr I/2/2018
– Ds. Wsparcia Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Anna Dunajska, Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Joanna Marcela, Barbara Polna) – Uchw. nr I/3/2018
– Edukacji (Dominika Miska, Anna Dunajska, Dominik Franczak,
Joanna Marcela, Beata Bryniarska) – Uchw. nr I/4/2018
– Informacji i Konsultacji Społecznych (Jakub Kosek, Joanna Marcela, Dariusz Partyka, Anna Dunajska, Grzegorz Chmurzyński, Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Dominik Franczak) – Uchw. nr I/5/2018
– Infrastruktury (Grzegorz Wedler, Michał Żurek, Antoni Matras,
Joanna Marcela, Katarzyna Gajus -Wyrwicz, Dariusz Partyka,
Małgorzata Palimąka) – Uchw. nr I/6/2018
– Kultury (Dominika Miska, Tomasz Zarudzki, Grzegorz Chmurzyński, Antoni Matras, Barbara Polna) – Uchw. nr I/7/2018
– Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych (Anna Dunajska, Mieczysław Dzierżak, Michał Żurek, Joanna Sadowy, Dominik Franczak,
Małgorzata Palimąka, Krystyna Karabuła, Dorota Skrzyniowska-Rózga) – Uchw. nr I/8/2018
– Praworządności i Bezpieczeństwa (Mieczysław Dzierżak, Michał
Żurek, Antoni Matras, Barbara Polna, Dariusz Partyka, Dominik
Franczak, Grzegorz Wedler) – Uchw. nr I/9/2018
– Rewizyjną (Beata Bryniarska, Teodozja Maliszewska, Jakub
Kosek) – Uchw. nr I/10/2018
– Sportu (Mieczysław Dzierżak, Dominika Miska, Tomasz Zarudzki, Joanna Sadowy, Grzegorz Chmurzyński, Antoni Matras,
Beata Bryniarska, Krystyna Karabuła, Tomasz Regulski, Dorota
Skrzyniowska-Rózga) – Uchw. nr I/11/2018
– Spraw Społecznych (Anna Dunajska, Joanna Sadowy, Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Grzegorz Chmurzyński, Krystyna Karabuła, Dorota Skrzyniowska-Rózga, Tomasz Regulski) – Uchw.
nr I/12/2018

II sesja

21 grudnia, w czasie II sesji rady dzielnicy radni podjęli 21 uchwał.
I Przyjęto
• Na zastępcę przewodniczącego rady i zarządu dzielnicy wybrano
Dariusza Partykę (Uchw. nr II/14/2018).
• Ustalono, że w skład Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały będzie
wchodzić pięć osób (Uchw. nr II/15/2018).
• Wybrano członków zarządu: Katarzynę Gajus-Wyrwicz (Uchw.
nr II/16/2018), Annę Dunajską (Uchw. nr II/17/2018 ), Grzegorza
Chmurzyńskiego (Uchw. nr II/18/2018).
• Wybrano osoby kierujące komisjami.

– Komisja Budownictwa i Planowania Przestrzennego – przewodniczący Grzegorz Wedler, wiceprzewodniczący – Michał Żurek
(Uchw. nr II/19/2018)
– Komisja ds. Wsparcia Budżetu Obywatelskiego i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi – przewodnicząca Joanna Marcela (Uchw. nr II/20/2018)
– Komisja Edukacji – przewodnicząca Dominika Miska (Uchw.
nr II/21/2018)
– Komisja Informacji i Konsultacji Społecznych – przewodniczący
Jakub Kosek (Uchw. nr II/22/2018)
– Komisja Infrastruktury – przewodniczący Michał Żurek (Uchw.
nr II/23/2018)
– Komisja Kultury – przewodnicząca Barbara Polna (Uchw.
nr II/24/2018 )
– Komisja Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych – przewodnicząca Małgorzata Palimąka, wiceprzewodnicząca – Krystyna Karabuła
(Uchw. nr II/25/2018)
– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – przewodniczący
Antoni Matras (Uchw. nr II/26/2018)
– Komisja Rewizyjna – przewodnicząca Beata Bryniarska (Uchw.
nr II/27/2018)
– Komisja Sportu – przewodniczący Mieczysław Dzierżak, wiceprzewodnicząca – Joanna Sadowy (Uchw. nr II/28/2018)
– Komisja Spraw Społecznych – przewodnicząca Joanny Sadowy,
wiceprzewodniczącegy – Tomasz Regulski (Uchw. nr II/29/2018).
– Komisja Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska – przewodniczący – Tomasz Zarudzki (Uchw. nr II/30/2018).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2018 (Uchw. nr II/32/2018).
• Upoważniono zarząd dzielnicy do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, a także do wyboru przedstawicieli dzielnicy do wykonywania zadań, zgodnie z zapisami statutu (Uchw.
nr II/33/2018).
II Wnioskowano
• O przeniesienie środków finansowych przeznaczonych na obsługę
dzielnic dla Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2019 r., w sposób określony
w Uchw. nr II/31/2018.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego (Uchw. nr II/34/2018).

III sesja

11 stycznia, w czasie III sesji rada dzielnicy podjęła 17 uchwał.
I Przyjęto
• Korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 (Uchw. nr III/35/2019).
II Zaopiniowano pozytywnie
• Wnioski dotyczące ponownego zawarcia umów najmu lokali socjalnych (Uchw. nr III/36/2019, III/47/2019, III/50/2019, III/37/2019,
III/41/2019, III/48/2019, nr III/38/2019, III/39/2019, III/44/2019,
III/40/2019, III/42/2019, III/43/2019, III/45/2019, III/46/2019,
III/49/2019).
W ramach spraw bieżących m.in. Małgorzata Palimąka zwróciła się
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z prośbą o interwencję w sprawie linii nr 503, aby zwiększyć częstotliwość kursowania lub skierować na linię autobusy przegubowe.
Przewodniczący dzielnicy poprosił radnych o zgłaszanie propozycji
miejsc parkingowych w swoich okręgach.

IV sesja

29 stycznia zwołano IV sesję rady dzielnicy. W czasie obrad radni
podjęli trzy uchwały.
I Przyjęto
• Korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 (Uchw. nr IV/51/2019).
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 IV/52/2019 (korekta uchwały nr LIV/610/2018).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego (Uchw. nr IV/53/2019).
Przedstawiciel inwestora budowy przy ul. Chełmońskiego i ul. Stachiewicza przedstawił prośbę o przesunięcie kapliczki, która znajduje
się w tym rejonie.
Dominik Franczak m.in. poinformował o wydłużonym terminie dofinansowania wymiany pieców węglowych i przyszłorocznym Budżecie
Obywatelskim dla Dzielnicy IV. Dominika Miska przedstawiła kwoty,
które zostały przyznane szkołom podstawowym i przedszkolom na
rok 2019.

V sesja

Podczas V sesji rady dzielnicy, w dniu 8 lutego podjęto cztery uchwały.
I Przyjęto
• Zadecydowano o rozdysponowaniu dodatkowych środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok
2019 (Uchw. nr V/54/2019).
• Dokonano korekty zadań w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa
w latach 2019-2023 (Uchw. nr V/55/2019).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 (Uchw.
nr V/56/2019).
II Zaopiniowano negatywnie
• Radni wyrazili sprzeciw wobec sposobu prowadzenia postępowania
dotyczącego zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”, obejmującego
odcinek od ul. Pachońskiego do północnej granicy miasta, z uwagi
na brak przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz Radą
Dzielnicy IV w sprawie przebiegu i parametrów drogi. Negatywnie
zaopiniowali projekt opracowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
dla którego została wydana przez RDOŚ w Krakowie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przeprowadzenia konsultacji
społecznych (Uchw. nr V/57/2019).
Podczas sesji Mieczysław Dzierżak poruszył także problem comiesięcznych przeglądów ogródków jordanowskich. Katarzyna

Gajus-Wyrwicz i Dominik Franczak zapowiedzieli interwencję
w tej sprawie.

VI sesja

21 lutego podczas VI sesji Rada Dzielnicy IV podjęła 23 uchwały.
I Przyjęto
• Radni przyjęli „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświatowych na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały”
(Uchw. nr VI/59/2019).
• Przyjęto także „Dzielnicowy program wspierania działalności
miejskich placówek sportu w Dzielnicy IV Prądnik Biały” na lata
2019-2023 (Uchw. nr VI/68/2019).
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 (Uchw.
nr VI/69/2019).
• Dokonano korekty uchwały nr LIV/610/2018, wnioskując 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 uchwale (Uchw.
nr VI/70/2019).
• Do udziału w pracach Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa wskazano członka Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały – Joannę
Marcelę (Uchw. nr VI/71/2019).
• Przyjęto „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych w Dzielnicy IV Prądnik Biały” na lata 2019-2023 (Uchw.
nr VI/72/2019).
• Został przyjęty „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej i zdrowia” (uchw nr VI/73/2019).
• Przyjęto również „Dzielnicowy program wspierania działalności
miejskich placówek oświatowych na terenie Dzielnicy IV Prądnik
Biały” (Uchw. nr VI/74/2019).
II Zaopiniowano pozytywnie
• Ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu na przy ul. Narutowicza 27 (Uchw. nr VI/58/2019).
• Wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego (Uchw. nr VI/60/2019), pod warunkiem doprowadzenia
lokalu do stanu użyteczności i posprzątania go.
• Wnioski dotyczące ponownego zawarcia umów najmu lokali socjalnych (Uchw. nr VI/61/2019, VI/62/2019, VI/79/2019, VI/63/2019,
VI/64/2019, VI/67/2019, VI/65/2019, VI/66/2019, VI/80/2019.
• Propozycję zmiany siedzib trzech Filii Biblioteki Kraków, utworzenia
wypożyczalni międzyfiliarnej oraz wprowadzenie zmian w Statucie
Biblioteki Kraków (Uchw. nr VI/75/2019).
• Projekt pn. Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu
ul. Siewnej (Uchw. nr VI/76/2019).
• Postawienie znaku B-35 „zakaz postoju” po prawej stronie ul. Radzikowskiego od nr 19 do skrzyżowania z ul Gnieźnieńską (VI/77/2019).
• Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Wybickiego i Rusznikarskiej.
Jednocześnie radni wnioskowali o rozpatrzenie możliwości modyfikacji projektu polegającej na powiększeniu tarczy skrzyżowania,
utworzeniu wyspy centralnej i wprowadzenia ruchu okrężnego (Uchw.
nr VI/78/2019).
W ramach omawiania bieżących spraw radna miejska Anna Prokop-Staszecka przedstawiła swoją działalność w Radzie Miasta Krakowa.
Grzegorz Wedler poinformował, że w dniu 25 lutego Komisja Budownictwa i Ochrony Środowiska przeprowadzi wizję w terenie w prawie
kapliczki na rogu ul. Chełmońskiego.
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VII sesja

W trakcie VII sesji, która odbyła się w dniu 21 marca, radni dzielnicy
podjęli 25 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 (Uchw.
nr VII/81/2019).
• Dokonano korekty uchwały nr LIV/610/2018 i 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 uchwale
(Uchw. nr VII/82/2019).
• Przyjęto „Dzielnicowy program robót budowlanych przy istniejącej
miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te
wymienione w pkt. 1 lit. c” (drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe) na
terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały (Uchw. nr VII/83/2019).
II Wnioskowano
• O postawienie znaku D-52 „strefa ruchu” przy ul. Krowoderskich
Zuchów 15 (Uchw. nr VII/84/2019).
• O postawienie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na ul. Stawowej, od ul. Ojcowskiej po stronie południowej, w kierunku do
ul. Jasnogórskiej, do istniejącego znaku (Uchw. nr VII/85/2019).
• O przyznanie nagrody „Bezpieczny Kraków za rok 2018” Panu
Piotrowi Malinowskiemu – kierownikowi Referatu I Rejonowego
Straży Miejskiej w Krakowie (Uchw. nr VII/86/2019).
• O przyznanie nagrody „Bezpieczny Kraków za rok 2018” Pani asp.
sztab. Karolinie Molik – specjaliście Zespołu ds. Organizacji Służby
Wydziału Prewencji Komisariatu Policji III w Krakowie (Uchw.
nr VII/87/2019).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Wnioski dotyczące ponownego zawarcia umów najmu lokali
socjalnych (Uchw. nr VII/88/2019, VII/89/2019, VII/90/2019,
VII/91/2019, VII/92/2019, VII/93/2019, VII/94/2019, VII/95/2019,
VII/96/2019, VII/97/2019, VII/98/2019, VII/99/2019, VII/100/2019,
VII/101/2019).
• Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa o dwie klatki schodowe
budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części nadziemnej budynku z przeznaczeniem na hotel przy ul. Conrada 29A”
(Uchw. nr VII/104/2019).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Zasadność zbycia działek położonych przy ul. Jęczmiennej (Uchw.
nr VII/102/2019).
• Możliwość pozostawienia kapliczki na rogu ulic Chełmońskiego
i Stachiewicza w jej aktualnym położeniu, wnosząc o przeniesienie
kapliczki w miejsce, w którym znajdowała się przed rozpoczęciem
inwestycji (Uchw. nr VII/103/2019).
Podczas sesji poruszono m.in. sprawę budowy Trasy Wolbromskiej.
Obecni na sali mieszkańcy wyrazili swoje niezadowolenie i determinację związane z inwestycją. Przewodniczący poinformował
mieszkańców oraz radnych, że inwestycją zajmuje się Zarząd Dróg
Wojewódzkich i że Rada Dzielnicy IV nie była informowana odnośnie
projektu przebiegu trasy. Zwrócił też uwagę, że ZDW oraz projektant
nie odpowiedzieli na zaproszenia radnych. Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały podjęła uchwałę nr V/57/2019 z dnia 8 lutego, negatywnie
opiniując projekt inwestycji do czasu przeprowadzenia konsultacji
społecznych.
MB

Zielone sadzonki
przy Opolskiej

Radni dzielnicy: Tomasz Zarudzki z córką, Dominik Franczak, Tomasz
Regulski, Barbara Polna, Mieczysław Dzierżak i Beata Bryniarska

W dniu 30 marca przeprowadzona została akcja pn. „Zazieleniamy Prądnik”. Jej celem było zasadzenie sadzonek winobluszczu
w rejonie ekranu akustycznego, między stacją paliwową Lukoil
a ul. Pleszowską, po stronie stacji i Szpitala Jana Pawła II.
Dzięki uprzejmości Zarządu Zieleni Miejskiej dostarczono nam
niezbędne narzędzia, otrzymaliśmy również kilka worków ziemi.
Wszyscy ochotnicy, według wskazówek otrzymanych od ZZM,
wykopali w wyznaczonych miejscach dołki i wypełnili je żyznym
podłożem, a potem posadzili sadzonki winobluszczu.
Udział w akcji oprócz mieszkańców Dzielnicy IV Prądnik Biały
wziął również Radny Miasta Krakowa Jakub Kosek, Przewodniczący Dzielnicy IV Prądnik Biały Dominik Franczak, Radni
Dzielnicy IV Prądnik Biały: Tomasz Zarudzki, Barbara Polna,
Joanna Sadowy, Mieczysław Dzierżak i Tomasz Regulski.
W sadzeniu roślin dzielnie pomagali mali mieszkańcy Dzielnicy IV. Było to wyjątkowe wydarzenie dla ochotników (starszych
i młodszych), wspaniały prezent dla nas wszystkich oraz skromny
gest w kierunku działań antysmogowych, poprawiających jakość
powietrza w dzielnicy i w Krakowie.
Zgodnie ze słowami przewodniczącego Dominika Franczaka
rada będzie kontynuować akcję „Zazieleniamy Prądnik”. Są to
działania poprawiające
estetykę, ale też edukacyjne i antysmogowe. O kolejnych wydarzeniach będziemy
informować na stronie
internetowej dzielnicy.
Serdecznie zapraszamy
osoby, jak i firmy, chętne do współpracy.
TOMASZ ZARUDZKI

radny Dzielnicy IV
Prądnik Biały

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Budżet Obywatelski
rozkręcił się na dobre
Szanowni Państwo, ruszyła kolejna, VI edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie
wydana część budżetu miasta. Cieszymy się z coraz większego
zainteresowania taką formą partycypacji społecznej, która daje
możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawy
funkcjonowania najbliższego nam otoczenia.
Jednym słowem nowy rok, nowa edycja i nowa odsłona.
13 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa uchwaliła nowy Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Najważniejsze
zmiany względem ubiegłej edycji to:
• zniesienie ograniczeń wieku dla osób biorących udział
w procesie;
• przeniesienie terminu głosowania na jesień;
• propozycje zadań dzielnicowych składać można poza dzielnicą swojego zamieszkania.
W skrócie oznacza to, że:
• mieszkańcy (bez względu na wiek) zgłaszają propozycje
projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod
kątem możliwości realizacji;
• propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie
(jesienią);
• w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane
propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując
je do budżetu.

Jakie projekty mogą być zgłaszane?

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty
inwestycyjne i nieinwestycyjne, np. takie jak:
• budowa, modernizacja lub remont elementów infrastruktury
miejskiej;
• działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
• wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym,
oświatowym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym, innowacyjnym, prorozwojowym.

Kiedy zgłaszamy nasze projekty?

Termin składania projektów do Budżetu Obywatelskiego przypada w tym roku na okres od 1 do 31 maja 2019 r. Jest o co
powalczyć, bowiem:
• kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze
ogólnomiejskim w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta
Krakowa wynosi 10 000 000 zł. Koszt realizacji jednego
projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż
2 000 000 zł;
• kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze
dzielnicowym w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa dla Dzielnicy IV Prądnik Biały wynosi aż 1 740 000 zł.
Ważne, aby koszt realizacji jednego projektu nie był niższy
niż 2 500 zł oraz wyższy niż 696 000 zł.

Bez wątpienia, jako Dzielnica IV, jesteśmy liderami budżetu
obywatelskiego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i ich aktywności mamy w tym roku do dyspozycji gigantyczną kwotę
na realizację projektów. Budżet partycypacyjny jest ważnym
elementem, angażującym ludzi do działania. Mieszkańcy wiedzą najlepiej, jakie są problemy czy potrzeby na ich osiedlu
i wmieście. To idealne narzędzie do rozwiązywania tych problemów. Ważne, aby ta forma współdecydowania mieszkańców
nie była tylko jednorazowym działaniem. Mieszkańcy muszą
mieć gwarancję, że jest to proces stały, budżet partycypacyjny
jest odpowiedzialną formą zarządzania miastem, gdzie liczą się
realne potrzeby mieszkańców – komentuje Dominik Franczak,
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
Pamiętajmy, że w budżecie obywatelskim nie są najważniejsze pieniądze, choć tegoroczna kwota jest imponująca. Przede
wszystkim chodzi o to, żeby włączyć aktywnie mieszkańców
w cały projekt i współdecydowanie, które czasem nie jest wcale
proste, o czym też będą mieli szansę się przekonać. Harmonogram tegorocznej edycji jest dość napięty, a finał zaplanowano
jesienią.
joanna marcela

przewodnicząca Komisji Ds. Wsparcia Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Harmonogram
Budżetu Obywatelskiego
w 2019 roku
kwiecień
spotkania z mieszkańcami
1-31 maja
składanie propozycji zadań
do 13 sierpnia
ocena formalno-prawna
19 sierpnia
ogłoszenie wyników oceny formalno-prawnej
20-26 sierpnia
składanie protestów
29 sierpnia - 3 września
rozpatrywanie protestów
10 września
ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie
28 września - 7 października
głosowanie
23 października
ogłoszenie wyników
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RADA
DZIELNICY IV
prądnik biały
Beata Bryniarska

Pracuje w Komisjach: Edukacji, Rewizyjnej
(przewodnicząca), Sportu. Radna wybrana
z Okręgu nr 7.

Katarzyna Gajus-Wyrwicz

Członkini Zarządu Dzielnicy IV Prądnik
Biały. Odpowiada za Komisje: Spraw Społecznych, Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska. Pracuje w Komisjach: Ds. Wsparcia
BO i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Informacji i Konsultacji Społecznych, Infrastruktury, Spraw Społecznych,
Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska.
Radna wybrana z Okręgu nr 14.

Krystyna Karabuła

Pracuje w Komisjach: Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych – wiceprzewodnicząca,
Sportu, Spraw Społecznych. Radna wybrana
z Okręgu nr 2.

Grzegorz Chmurzyński

Członek Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
Odpowiada za Komisje: Kultury, Sportu.
Pracuje w Komisjach: Informacji i Konsultacji Społecznych, Kultury, Sportu, Spraw
Społecznych. Radny wybrany z Okręgu nr 8.

Anna Dunajska

Członkini Zarządu Dzielnicy IV Prądnik
Biały. Odpowiada za Komisje: Ds. Wsparcia
BO i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Edukacji, Mieszkalnictwa i Lokali
Komunalnych. Pracuje w Komisjach: Ds.
Wsparcia BO i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Edukacji, Informacji
i Konsultacji Społecznych, Mieszkalnictwa
i Lokali Komunalnych, Spraw Społecznych,
Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska.
Radna wybrana z Okręgu nr 18.

Jakub Kosek

Radny Miasta Krakowa. Pracuje w Komisjach: Informacji i Konsultacji Społecznych
– przewodniczący, Rewizyjnej. Radny wybrany z Okręgu nr 3.

Teodozja Maliszewska

Radna Miasta Krakowa. Pracuje w Komisji
Rewizyjnej. Radna wybrana z Okręgu nr 19.

Mieczysław Dzierżak

Pracuje w Komisjach: Mieszkalnictwa
i Lokali Komunalnych, Praworządności
i Bezpieczeństwa, Sportu (przewodniczący),
Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska.
Radny wybrany z Okręgu nr 11.

Joanna Marcela

Pracuje w Komisjach: Ds. Wsparcia Budżetu
Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – przewodnicząca,
Edukacji, Informacji i Konsultacji Społecznych, Infrastruktury. Radna wybrana
z Okręgu nr 4.

Dominik Franczak

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały. Odpowiada za Komisje:
Informacji i Konsultacji Społecznych – redaktor naczelny pisma „Gazeta Lokalna”,
Praworządności i Bezpieczeństwa. Pracuje
w Komisjach: Edukacji, Informacji i Konsultacji Społecznych. Mieszkalnictwa i Lokali
Komunalnych, Praworządności i Bezpieczeństwa. Radny wybrany z Okręgu nr 16.

Antoni Matras

Pracuje w Komisjach: Infrastruktury, Kultury, Praworządności i Bezpieczeństwa –
przewodniczący, Sportu. Radny wybrany
z Okręgu nr 13.
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RADA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

Dominika Miska

Dorota Skrzyniowska-Rózga

Małgorzata Palimąka

Grzegorz Wedler

Pracuje w Komisjach: Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Edukacji – przewodnicząca, Kultury, Sportu. Radna wybrana z Okręgu nr 12.

Pracuje w Komisjach: Infrastruktury,
Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych
– przewodnicząca, Terenów Zielonych
i Ochrony Środowiska. Radna wybrana
z Okręgu nr 21.

Dariusz Partyka

Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu
Dzielnicy IV Prądnik Biały. Odpowiada
za Komisje: Budownictwa i Planowania
Przestrzennego, Infrastruktury. Pracuje
w Komisjach: Budownictwa i Planowania
Przestrzennego, Informacji i Konsultacji
Społecznych, Infrastruktury, Praworządności i Bezpieczeństwa, Terenów Zielonych
i Ochrony Środowiska. Radny wybrany
z Okręgu nr 15.

Barbara Polna

Pracuje w Komisjach: Ds. Wsparcia BO
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Kultury – przewodnicząca, Praworządności i Bezpieczeństwa, Terenów
Zielonych i Ochrony Środowiska. Radna
wybrana z Okręgu nr 20.

Tomasz Regulski

Pracuje w Komisjach: Sportu, Spraw Społecznych – wiceprzewodniczący. Radny
wybrany z Okręgu nr 2.

Pracuje w Komisjach: Mieszkalnictwa
i Lokali Komunalnych, Sportu, Spraw Społecznych. Radna wybrana z Okręgu nr 6.

Pracuje w Komisjach: Budownictwa i Planowania Przestrzennego – przewodniczący,
Infrastruktury, Praworządności i Bezpieczeństwa. Radny wybrany z Okręgu nr 9.

Tomasz Zarudzki

Pracuje w Komisjach: Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Kultury, Sportu,
Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska
– przewodniczący. Radny wybrany z Okręgu nr 10.

Michał Żurek

Pracuje w Komisjach: Budownictwa i Planowania Przestrzennego – wiceprzewodniczący, Infrastruktury – przewodniczący,
Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych,
Praworządności i Bezpieczeństwa. Radny
wybrany z Okręgu nr 17.

zarząd
DZIELNICY IV
prądnik biały
przewodniczący
Dominik Franczak

Joanna Sadowy

Pracuje w Komisjach: Mieszkalnictwa
i Lokali Komunalnych, Sportu – wiceprzewodnicząca, Spraw Społecznych – przewodnicząca. Radna wybrana z Okręgu nr 5.

zastępca przewodniczącego
Dariusz Partyka
członkowie:
Grzegorz Chmurzyński
Anna Dunajska
Katarzyna Gajus-Wyrwicz
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trasa niezgody
KONTROWERSJE WOKÓŁ ZACHODNIEJ OBWODNICY ZIELONEK
W styczniu bieżącego roku dzięki czujności mieszkańców
wyszła ciekawa sprawa. Otóż okazało się, że dla Trasy Wolbromskiej, tj. dla odcinka zwanego „Zachodnią Obwodnicą Zielonek”,
kończącego swój bieg na ul. Pachońskiego, został opracowany
projekt, który uzyskał decyzję środowiskową.
Co w tym dziwnego? To, że w opinii wielu, w tym mojej, odcinek krakowski jest nieco przeskalowany (bezkolizyjna droga 2x2
z drogami technicznymi). Oczywiście od dawna było wiadomo, że
kiedyś droga, o której mowa, w tym terenie powstanie i w opinii
wielu mieszkańców jest bardzo potrzebna, choć oczywiście mniej
niż planowane linie tramwajowe na Górkę Narodową i Azory,
czy północna obwodnica miasta. Pojawia się jednak pytanie, czy
faktycznie ta droga musi mieć aż takie parametry? No i pytanie
najistotniejsze. Nawet jeśli musi, to dlaczego nikt nie dał szansy
wyjaśnienia tego mieszkańcom oraz Radzie Dzielnicy IV, całkowicie pomijając konsultacje społeczne dla mieszkańców Gminy
Kraków.
Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, ponadto stronami są wójt
Zielonek oraz prezydent Krakowa, jako gospodarze gmin, przez
których teren przebiega wojewódzka inwestycja.
Zaskoczeni takim obrotem spraw, postanowiliśmy poprosić
o wyjaśnienia, zarówno rzecznika prezydenta, jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Poniżej przedstawiamy zadane pytania i uzyskane odpowiedzi.

Miasto Kraków

1. Czy miasto przewiduje współfinansowanie tej inwestycji
i jeśli tak, to w jakiej kwocie?
Nie zapadły jeszcze decyzje w tej sprawie. Trwają ustalenia
z Urzędem Marszałkowskim, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę,
że jest to potrzebna inwestycja i miasto będzie w jakimś zakresie
ją współfinansować.
2. Gmina Zielonki przeprowadziła szerokie konsultacje ze
swoimi mieszkańcami, przedstawiając opracowany przez ZDW
projekt. Czy analogiczne działania podjęło miasto Kraków
jako strona w postępowaniu (jako gmina, przez której teren
przebiega część inwestycji) i informowało mieszkańców o prowadzonym postępowaniu projektowym? Jeśli nie, to czy miasto
miało wiedzę, czy ZDW lub jakikolwiek inny organ prowadził
(lub nie) jakieś konsultacje w tej sprawie?
ZDMK ani gmina nie są inwestorem i nie mają praw autorskich
do projektu, by się nim posługiwać. Konsultowanie projektu jest
po stronie inwestora. Naszym zdaniem, skoro konsultowana ma
być inwestycja, to cała – nic nie stoi na przeszkodzie, by inwestor
konsultował przebieg drogi na terenie naszej gminy.
ZIKiT prowadził konsultacje w ramach przygotowań do
budowy KST (gdzie jest inwestorem), w ramach którego powstaje droga w śladzie Trasy Wolbromskiej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji powstanie droga od ul. Opolskiej do
ul. Pachońskiego, o parametrach pozwalających nawiązać do
zadania ZDW. Natomiast droga ta nie będzie kontynuowana
w kierunku ul. Bratysławskiej, jak pierwotnie przewidywana
(będzie tam buspas i droga nie będzie miała charakteru odcinka
powyżej ul. Opolskiej).

3. Czy Miasto miało wgląd do opracowywanego projektu oraz
wniosku o wydanie decyzji RDOŚ i jeśli tak, to dlaczego nie
został przedstawiony do zaopiniowania Radzie Dzielnicy IV
oraz w ogóle nie poinformowano rady?
ZDMK miał wgląd w przesłaną nam wielowariantową koncepcję budowy obwodnicy Zielonek wraz z poszerzeniem zakresu
inwestycji w obszarze miasta Krakowa. We wrześniu 2018 r.
ZDMK przesłał do projektanta opinię do koncepcji zawierającej
kilkadziesiąt punktów z wytycznymi, co do tego, jakie są oczekiwania ZDMK co do mającego powstać projektu. W oparciu o tę
opinię (zbierane są też od innych podmiotów) inwestor może
opracować koncepcję drogową czy później dokumentację – które
mogą być poddane konsultacjom.
4. Czy Miasto wnosiło jakiekolwiek uwagi/zastrzeżenia do
opracowanego projektu oraz wniosku o wydanie decyzji RDOŚ?
ZDMK przesyłał opinię do przedstawionej koncepcji.
5. Czy Miasto prowadziło jakiekolwiek rozmowy z ZDW lub
Gminą Zielonki w sprawie ewentualnej budowy tramwaju do
Zielonek?
Rozmowy na ten temat odbyły się w 2018 r., jeszcze w ramach
pracy ZIKiT. Konsultowano z ZDW możliwości umieszczenia
rezerwy w projekcie Trasy Wolbromskiej, którą można by wykorzystać jako trasę tramwajową w przyszłości. Chodziło o umożliwienie realizacji takiej inwestycji, tak by budowa Obwodnicy
Północnej Krakowa i Trasy Wolbromskiej nie przekreśliły takiego
projektu. Nie oznacza to jednak, że trasa tramwajowa powstanie.
Zabezpieczono jedynie taką możliwość.

Województwo

1. Jaki jest planowany harmonogram realizacji inwestycji na
odcinku na północ od ul. Pachońskiego?
Zadanie budowy obwodnicy Zielonek jest ujęte w Wykazie
Przedsięwzięć Wieloletnich Województwa Małopolskiego. Realizacja części zadania na terenie Krakowa wymaga zabezpieczenia
środków na ten cel w budżecie miasta. Realizacja zadania powinna
być skoordynowana z realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Północną Obwodnicą Krakowa.
2. Jaki jest planowany koszt inwestycji, z rozdzieleniem na
odcinek położony na terenie Krakowa oraz pozostałą część?
Koszt budowy odcinka miejskiego wraz z wykupami gruntów
wynosi, wg wyceny z koncepcji, ok. 115 mln zł. Odcinek od granic miasta do Północnej Obwodnicy Krakowa wyszacowano na
kwotę ok. 35 mln, a odcinek za północnym obejściem na kwotę
ok. 62 mln zł.
3. Jakie są źródła finansowania?
Zadanie w zakresie odcinka pozamiejskiego będzie zgłoszone
do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
4. Jak wyglądał proces konsultacji i informowania zainteresowanych osób zamieszkujących na terenie i w najbliższym
sąsiedztwie inwestycji?

RADA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone było przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, RDOŚ o wszystkich podejmowanych czynnościach
informował społeczeństwo w formie obwieszczeń, w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zielonki i Urzędu Miasta Krakowa oraz RDOŚ. Ponadto w ramach
oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadził konsultacje
społeczne, podczas których można było składać wnioski i uwagi.
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z kierunku północnego oraz jak zmieni się natężenie ruchu
na ulicach takich jak Opolska, Prądnicka, Krowoderskich Zuchów, Wybickiego, Doktora Twardego, Władysława Łokietka,
Batalionu „Skała” AK?
Analizy i prognozy ruchu obejmowały obszar Prądnika Białego
w Krakowie i Gminy Zielonki, tj. obszar pomiędzy ulicami: Jasnogórską, al. 29 Listopada, Opolską, Conrada, północną obwodnicą
Krakowa i obszarem Gminy Zielonki, po jej północnej stronie.
Realizacja Trasy Wolbromskiej odciąży w części skrajne drogi
wyznaczające ten obszar, a w stopniu znacznym drogi wewnątrz
obszaru np. w 2030 r. ul. Glogera w ponad 50%, ul. Łokietka w ponad 60%. Ulice po południowej stronie ul. Opolskiej były objęte
analizą w ramach zadania KST – etap III, przygotowywanego
przez Miasto Kraków.
7. Czy w ramach inwestycji rozpatrywano pociągnięcie nowej
nitki tramwaju do Zielonek i dlaczego ten środek transportu
nie znalazł się w projekcie inwestycji?
Projektant nie uzyskał takich warunków wstępnych do koncepcji. Organizacja transportu publicznego na terenie Miasta Krakowa
leży poza kompetencjami województwa małopolskiego. Ponadto
SUiKZP Miasta Krakowa nie przewiduje w obszarze rezerwy dla
Trasy Wolbromskiej, linii tramwajowej.
8. Czy w ramach projektowanego przekroju drogi 2x2 przewidziane są buspasy?
Organizacja ruchu będzie przedmiotem analiz na etapie opracowania projektu budowlanego.

5. Dlaczego projekt, dla którego została wydana decyzja RDOŚ,
nie został przedstawiony do zaopiniowania Radzie Dzielnicy IV
oraz w ogóle nie poinformowano o nim rady?
Zarówno opracowana koncepcja, jak i poszczególne rozwiązania techniczne w zakresie odcinka miejskiego były opiniowane,
uzgadniane i ustalane z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa
oraz przedstawicielami ZIKIT. Wszystkie zaprojektowane w tym
zakresie przez projektanta rozwiązania wynikały z warunków
określonych przez przedstawicieli miasta.
6. Jakie są prognozowane zmiany natężenia ruchu w rejonie
Prądnika Białego, jak inwestycja wpłynie na preferencje komunikacyjne osób dojeżdżających do Krakowa spoza miasta,

9. Dlaczego projekt na odcinku na północ od ul. Pachońskiego
do granicy miasta nie przewiduje skrzyżowań z lokalnymi
ulicami, np. w formie skrzyżowań o ruchu okrężnym, zamiast
tego przewidziane jest ślepe zakończenie ww. ulic? Dlaczego
również nie są przewidziane przejścia dla pieszych, np. z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej, czy miejscowych zwężeń do
jednego pasa oraz z wykorzystaniem innych środków, mających
na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych, jednocześnie
umożliwiając im pokonanie drogi, która w proponowanej
formie stanowić będzie znaczącą barierę komunikacyjną dla
okolicznych mieszkańców?
Projekt na odcinku w granicach Miasta Krakowa przewiduje
skrzyżowanie w formie ronda ok. km 0+913 od ul. Pachońskiego,
łączące planowaną obwodnicę z ul. Glogera i Weissa (zgodnie
z przepisami technicznymi wymagana odległość między skrzyżowaniami dla drogi klasy G [głównej] w obszarze zabudowy
nie powinna być mniejsza niż 500 m, wyjątkowo dopuszcza się
400 m, powiązanie z drogami klasy nie niższej niż L). Kolejne
skrzyżowanie w ramach POK – bezkolizyjne ronda (południowa
strona POK). Przejścia dla pieszych przewidziane są w rejonie
skrzyżowań oraz bezkolizyjne w rejonie ul. Rybałtowskiej (km
0+357 pod obiektem nad torami kolejowymi).
10. Czy analogicznie do przebiegającej przez teren Zielonek
Północnej Obwodnicy Krakowa w przypadku Trasy Wolbromskiej rozpatrywany był wariant tunelowy na części trasy, celem
minimalizacji liczby domów mieszkalnych przeznaczonych do
wyburzenia oraz minimalizacji negatywnych skutków komunikacyjnych dla mieszkańców Prądnika Białego?
Nie rozważano wariantu tunelowego.
DARIUSZ PARTYKA
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Stulecie pedagogiki waldorfskiej
PRZEDSZKOLE „POD SKRZYDŁAMI”

W sali teatralnej przy kościele pod wezwaniem św. Jadwigi
Królowej odbyła się 16 lutego uroczysta inauguracja obchodów
100-lecia pedagogiki waldorfskiej. Organizatorem uroczystości
było Waldorfskie Przedszkole „Pod Skrzydłami” mieszczące się
na tym samym osiedlu. Na zaproszenie odpowiedzieli i uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Michał Głażewski profesor
Uniwersytetu Pedagogicznego z którą to uczelnią współpracuje
przedszkole, dr Łukasz Gibała radny Miasta Krakowa, Ewa Nering
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 , Anna Rudnicka nauczycielka
z tej szkoły, która przez wiele lat pracowała w Przedszkolu „Pod
skrzydłami”, przedstawicielki Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych: Ewa Kopytko i Dominika Legan-Zając oraz rodzice
i nauczyciele z waldorfskich placówek. Dr Małgorzata Jantos radna
Miasta Krakowa wystosowała list, który został odczytany podczas
uroczystości. Ciepłe słowa pozdrowień przekazała również radna
miejska Teodozja Maliszewska.
Na scenie pojawili się absolwenci przedszkola, którzy są uczniami Waldorfskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka.
Zaprezentowali oni swoje artystyczne umiejętności. Zespół
Waldorfskiego Przedszkola „ Pod Skrzydłami” wystąpił w skeczu
kabaretowym pt. „Dawno, dawno temu, czyli o tym, jak książę
poszukiwał kandydatki na żonę”. Występ wywołał aplauz i radość
widowni. Uroczystości zwieńczył koncert karnawałowy w wykonaniu Waghalter Trio – zespołu młodych, utalentowanych muzyków
grających na skrzypcach i wiolonczelach. Wszyscy nagrodzeni
zostali gorącymi brawami.
Wspomnieniem z pracy w przedszkolu waldorfskim w Danii podzielił się z nami Czesław Mozil pisząc do nas w e-mailu
23 lutego 2019 r. : „W 1999 roku, tuż przed studiami na Duńskiej
Królewskiej Akademii Muzycznej, dostałem pracę w prywatnym
przedszkolu w Kopenhadze, o profilu opartym na pedagogice
Rudolfa Steinera. Pełniłem tam funkcję pomocnika pedagoga”.
Był to magiczny czas, który w większości spędzałem na dworze,
dbając o kontakt dzieci z naturą. Jest takie duńskie przysłowie,
które brzmi: „Der findes ikke dårligt vejr, kun forkert påklædning”,
czyli „nie ma złej pogody, jest zły ubiór”. Rano, w ogrodzie sadziliśmy z dziećmi kwiaty i warzywa i dbaliśmy o nie, jeździliśmy do
ZOO, chodzili na długie spacery, a po południu dzieci wyciszały

się, odpoczywając na wygodnych materacach. Jestem przekonany,
że moja praca w przedszkolu Rudolfa Steinera spowodowała, że
do dziś mam świetny kontakt z młodzieżą. Pedagogika Rudolfa
Steinera nauczyła mnie, żeby dzieci traktować poważnie i że szacunek pokazuje się nie udawaniem, czy grą, a szczerością.”
Pedagogika waldorfska kładzie nacisk na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w obszarze poznawczym, emocjonalno-społecznym i fizycznym. Edukacja zaczyna się w przedszkolu,
kończy maturą. W programie nauczania znajduje się wiele
przedmiotów i działań artystycznych. W przedszkolach dzieci
mają możliwość swobodnej zabawy z wykorzystaniem prostych,
naturalnych zabawek. Wystrój wnętrz jest utrzymany w spokojnych, pastelowych barwach, aby chronić rozwijające się zmysły
małego dziecka. Ważne jest zdrowe odżywianie i spędzanie czasu
wśród przyrody. W 80 krajach na wszystkich kontynentach istnieje
ponad 1000 szkół waldorfskich i ok. 1700 przedszkoli. Pierwszą
szkołę otwarto w 1919 r. w Stuttgarcie w Niemczech.
Waldorfskie Przedszkole „Pod Skrzydłami” działa na osiedlu Krowodrza Górka od 15 lat. W latach 1977-2004 było to
Przedszkole Samorządowe nr 30. W roku 1994 pracujące w nim
nauczycielki zainteresowały się pedagogiką waldorfską. Po
licznych kursach, warsztatach oraz studiach podyplomowych
na Uniwersytecie Warszawskim rada pedagogiczna opracowała
innowację pedagogiczną, a później program autorski. Nazwa
„waldorfska” jest zastrzeżona. Zgodę na posługiwanie się nią
przedszkole uzyskało we wrześniu 2004 r. W tym samym roku
otrzymało status „niepubliczne”. Należy ono do grupy przedszkoli,
które wzięły udział w eksperymencie przekształcenia przedszkoli samorządowych w niepubliczne. Pomysłodawcą była Rada
Miasta Krakowa i prezydent, a celem – szukanie oszczędności
w budżecie miasta. Wybrano cztery przedszkola, które do dzisiaj
będąc niepublicznymi, wspomagają budżet gminy, a Przedszkole
„Pod Skrzydłami” jest dodatkowo alternatywną propozycją dla
krakowskich rodziców.
Rok 2019 jest dla społeczności waldorfskiej szczególny: oprócz
100-lecia przypada jeszcze rocznica 25-lecia wprowadzenia pedagogiki waldorfskiej do Przedszkola „Pod Skrzydłami” i 15-lecia
uzyskania zgody (certyfikatu) na posługiwanie się nazwą „waldorfska”.
Obchodom 100-leciatowarzyszą liczne imprez y i inicjatywy na
całym świecie. Także Przedszkole „Pod Skrzydłami” włącza się w te
obchody. Informacje zawarte są na stronie www.podskrzydlami.pl.
EWA WIŚNIEWSKA

Waldorfskie Przedszkole „Pod Skrzydłami”
fot. BARTOSZ MAGDOŃ
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judaizm
w sztuce

Muzyczna
Droga Krzyżowa

WYSTAWA W DWORKU BIAŁOPRĄDNICKIM

NABOŻEŃSTWO-KONCERT

W Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” 5 kwietnia odbył
się uroczysty wernisaż wystawy „Judaizm w sztuce”. Zgromadzono
na niej prace 32 artystów z całej Polski, reprezentujących różne
dziedziny – od plakatu, malarstwa, ceramiki, rzeźby, poprzez
fotografię, wycinankę, instalację i video-art. W czasie wernisażu
był także akcent muzyczny – wystąpił zespół Legend of Kazimierz.

Już po raz szósty w kościele Redemptor Hominis przy ul. Stelmachów, 31 marca odbyła się Muzyczna Droga Krzyżowa. Jak co
roku, w nabożeństwie – koncercie wzięło udział ponad stu krakowskich wokalistów i muzyków. Zgromadzeni w kościele wierni
mogli usłyszeć Chór i Orkiestrę Bazyliki oo. Cystersów Kraków
– Mogiła pod dyrekcją Stanisława Kowalczyka, Chór Sanktuarium
Św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, pod dyrekcją Marka Kluzy
oraz Chór Redemptoris Cantores, którym dyrygowała Dominika Cieślik-Lauf. Wystąpił też Zespół Skalni, Liaita Duo, Prucnal
Quartet oraz soliści – Liliana Pociecha, Łukasz Lauf, Anna Śliwa,
Justyna Grabowska oraz Wojciech Golonka.

– Wystawa ma ukazać napięcia pomiędzy judaizmem a sztukami wizualnymi, jako czynnik pobudzający twórcze wysiłki
artystów. Rezultaty tych działań prezentują wysoką klasę artystyczną i ideową, a także są często nacechowane silną ekspresją.
Można więc żywić nadzieję, że ich przemyślane zestawienie pobudzi zwiedzających do głębokiej refleksji nad tradycją kultury
żydowskiej i nad jej miejscem w świadomości współczesnych
Polaków – napisał w publikacji towarzyszącej ekspozycji prof. dr
hab. Piotr Krasny.
Wystawa „Judaizm w sztuce” była po raz pierwszy zaprezentowana w 2018 roku
w Miejskim Domu
Kultury w Szczebrzeszynie, a w Krakowie uzupełniono ją
o nowe dzieła, dostosowując układ do
przestrzeni Dworku
Białoprądnickiego.
Można ją oglądać do
31 maja.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Shalom oraz
P OL I N Mu z e u m
Historii Żydów Polskich w Warszawie.
MB

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Kinga Mastalerz i ks. Kazimierz Kijas, proboszcz parafii Redemptor Hominis

Przy kolejnych stacjach drogi krzyżowej zabrzmiały utwory m.in.
Cesara Francka, Johanna Sebastiana Bacha oraz tradycyjne polskie
pieśni wielkopostne. Pomysłodawczynią wydarzenia jest chórzystka
– Kinga Mastalerz, która przeniosła do Krakowa muzyczną formę
nabożeństwa z Kościoła Środowisk Twórczych w Łodzi.
Autorem projektu świątyni Redemptor Hominis jest Tomasz
Konior, który zaprojektował m.in. siedzibę Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Koncert odbył się
pod honorowym patronatem metropolity krakowskiego abpa
Marka Jędraszewskiego.
MB
fot. MARIUSZ BEMBENEK

