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DYŻURY RADNYCH

BIURO RADY

w siedzibie RADY DZIELNICY

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

RADNA MIASTA KRAKOWA, RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

Teodozja Maliszewska

12 i 26 września; w godz. 16.00-17.00
Jakub Kosek

RADNY MIASTA KRAKOWA, RADNY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

5 września; w godz. 17.00-18.00
Dominik Franczak

PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

4 lipca, 22 sierpnia, 12 września; w godz. 17.00-18.00
Anna Dunajska

CZŁONKINI ZARZĄDU DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

26 września, w godz. 18.00-19.00
Katarzyna Gajus-Wyrwicz

CZŁONKINI ZARZĄDU DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

26 września, w godz. 18.00-19.00

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

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

Joanna Marcela

RADNA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

18 lipca, 19 września; w godz. 17.00-18.00
(ul. Podkowińskiego 6 lok. 40, firma Selfsystem)

DYŻUR MIEJSKIEGO
RZECZNIKA KONSUMENTÓW
w siedzibie
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
odbędzie się
10 września,
w godz. 14.00-15.00

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: 28 000 egz. bezpłatnych. Druk: Drukarnia Romapol.

3

RADA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

GŁOS PRĄDNIKA
DOMINIK FRANCZAK
PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Szanowni Państwo,
Oddaję w Państwa ręce letnie wydanie „Gazety Lokalnej”
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. Okres wakacyjny to dla
jednych czas urlopu, odpoczynku, relaksu, dla innych zaś to
czas wytężonej pracy, często nakładających się różnych zadań.
Miesiące urlopowe zwyczajowo poświęca się na remonty dróg
i chodników. Te finansowane przez Radę Dzielnicy IV Prądnik Biały staraliśmy się tak zaplanować, by nie były dotkliwe
i uciążliwe. Liczę na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość.
Część z nich jest już za nami, o czym szerzej napiszę w kolejnym numerze. W bieżącym wydaniu natomiast – o długo
wyczekiwanej kładce pieszo-rowerowej na Żabińcu, która
wreszcie ma szansę powstać.
O czym jeszcze można się dowiedzieć z „Gazety Lokalnej”?
M.in. o zakończonym naborze projektów do Budżetu Obywatelskiego oraz o procedurze i terminach głosowania. To
niezwykle ważne, byśmy pokazali naszą obywatelską postawę
i na jesieni wzięli udział w głosowaniu.

Radny Miasta Krakowa i Radny Dzielnicy IV Pan Jakub
Kosek przybliży Państwu ważny temat globalnego ocieplenia.
Dotyczy on dyskutowanej podczas obrad rady miasta rezolucji
do rządu wzywającej do wprowadzenia w Polsce wyjątkowego
stanu klimatycznego.
W bieżącym numerze sporo miejsca przeznaczyłem także na podsumowanie wielu wydarzeń współfinansowanych
przez Radę Dzielnicy IV, m.in. Dni Dzielnicy (Dzień Dziecka, Festyn Azorski, turniej piłkarski), konkursów szkolnych
oraz festynów. Mam nadzieję, że wydarzenia te spotkały się
z Państwa przychylnością i entuzjazmem. Postaram się, by
były kontynuowane w kolejnych latach, mam nadzieję, że
weźmie w nich udział jeszcze większa liczba mieszkańców.
Korzystając z okazji, życzę Państwu udanego i bezpiecznego wakacyjnego odpoczynku. Dla tych, którzy jednak
muszą pracować – życzę, by obowiązki pozwoliły także
i Państwu korzystać z dłuższego dnia oraz aby pogoda
była sprzyjająca.

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

Wyjątkowy stan klimatyczny
Tematyka klimatu wydaje się bardzo odległą od spraw dzielnicy
czy miasta. Chciałbym jednak zainteresować Państwa tym tematem, do czego skłoniła mnie ostatnia dyskusja na sesji Rady
Miasta Krakowa, na temat rezolucji do rządu wzywającej do
wprowadzenia w Polsce wyjątkowego stanu klimatycznego. Po
wysłuchaniu dyskusji uświadomiłem sobie, że dla wielu osób
problematyka ta wydaje się nierealna, niezrozumiała, a cześć
osób myśli, że ocieplenie klimatu nas nie dotyczy. W rzeczywistości sprawa dotyczy nas bezpośrednio, mimo, iż wydaje
się nienamacalna. W chwili obecnej na świecie żaden poważny
ośrodek naukowy nie kwestionuje istnienia globalnego ocieplenia. Oczywiście w społeczeństwie cześć osób nadal uważa,
że problematyka ta nie istnieje, nie dotyczy nas. Dla sceptyków
wśród wielu argumentów dowodzących globalnego ocieplenia
chciałbym podać jeden, przytoczony podczas czerwcowej sesji
RMK, podany przez Panią Doktor Zofię Prokop z Wydziału
Biologii UJ, pełnomocniczkę Dziekana Wydziału ds. Kryzysu
Klimatycznego. W Polsce czerwiec 2019 będzie najcieplejszy
w historii pomiarów w Polsce, a średnia temperatura w czerwcu 2019 roku będzie wyższa o 5°C od średniej temperatury
w czerwcu w latach 1981-2010. Dla średnich temperatur wzrost
o 5°C to bardzo znaczna zmiana. Istnieje też grupa, która nie

kwestionuje faktu globalnego ocieplenia, ale jest przekonana,
że poradzimy sobie z ociepleniem lub że wręcz ocieplenie jest
korzystne. Niestety nic bardziej mylnego, destabilizacja klimatu, za którą ludzkość stara się podążać, postępuje coraz szybciej
i w pewnym momencie geometryczne przyspieszenie zmian
spowoduje, że nie nadążymy z adaptacją. Ciepło, które jest
„fajne” i które również lubię, szybko może się okazać zabójcze.
Istnieje szereg apokaliptycznych wizji, mówiących o możliwych
migracjach ludzi za wodą, a w konsekwencji wojen. Ja chciałbym zwrócić uwagę na kwestię, którą możemy zaobserwować
na co dzień, w życiu każdego z nas. Dziś idąc na plac warzywny
szokuje na przykład cena pietruszki, jest zwyczajnie droga –
15 do 20 zł za kilogram, czego powodem jest pogoda. Susza
i gwałtowne ulewy coraz częściej są codziennością, a wynikają
ze zmian klimatycznych.
Tematyka zmiany klimatu i globalnego ocieplenia, z uwagi
na ukończone przeze mnie studia z zakresu ochrony środowiska, jest mi szczególnie bliska, dlatego cieszę się, że Kraków
znów stanął w awangardzie walki o środowisko naturalne
i jako pierwsze polskie miasto przyjął rezolucję wzywającą do
uchwalenia wyjątkowego stanu klimatycznego.
Czym właściwie jest wyjątkowy stan klimatyczny? Ma on
dwa wymiary, pierwszy symboliczny, który uznaje globalne
ocieplenie i identyfikuje je, jako zagrażające naszemu zdro-
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wiu, gospodarce, środowisku i przyszłości człowieka. Stanowi
wyraźny sygnał i jednoznaczne przesłanie, że należy możliwie
najszybciej zahamować emisję gazów cieplarnianych. Drugi
wymiar jest znacznie bardziej namacalny i mówi o celu do
osiągnięcia, który wytycza sam wprowadzający wyjątkowy
stan klimatyczny. Najczęściej jest to podanie daty (i ewentualnie konkretnych działań), do której ma zostać osiągnięta
neutralność energetyczna, czyli osiągnięcie stanu, w którym
wszystkie emisje gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku
węgla, są równoważone przez usuwanie ich z atmosfery. Co
oznacza konieczność wyeliminowania między innymi węgla
z produkcji energii.
Pierwszy w świecie wyjątkowy stan klimatyczny wprowadziła w tym roku Wielka Brytania. Stało się to po opublikowaniu
w październiku 2018 roku raportu Międzynarodowego Panelu
ds. Zmian Klimatu przy ONZ. Płyną z niego niewiarygodne
wnioski, iż mamy jedynie 12 lat, by zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5°C (względem drugiej połowy XIX w.),
czyli poziomie akceptowalnym, później będzie to niemożliwe,
a kolejny próg, na którym będzie można zatrzymać ocieplenie,
to 2°C, przy czym koszty ocieplenia będą tu zdecydowanie
wyższe (społeczne i gospodarcze). Zaraz po Wielkie Brytanii na

podobny krok zdecydowała
się Kanada.
Z uwagi na fatalne „krakowskie” powietrze, nasze
miasto stało się liderem
działań proekologicznych
i zmierzających do poprawy jakości powietrza. Mam
nadzieję, że i tym razem
Kraków przyczyni się do
zmian w myśleniu w skali całego kraju. Szczególnie teraz,
gdy rząd Polski, 20 czerwca
w Brukseli wraz z Czechami,
Węgrami i Estonią zablokował przyjęcie zapisów
o osiągnięciu w Unii Europejskiej neutralności klimatycznej do 2050 roku, które
miały się znaleźć w konkluzjach szczytu.

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Jak przedłużyć ważność
Karty Krakowskiej
Już od roku krakowianie korzystają z przywilejów, jakie daje
Karta Krakowska – tańszych biletów komunikacji miejskiej
i aglomeracyjnej, zniżek w kawiarniach, instytucjach kultury,
punktach usługowych a nawet porad prawnych. Karta jest ważna
rok, licząc od daty zaakceptowania wniosku. O północy 31 lipca
wygasną zatem uprawnienia tym mieszkańcom, którzy jako
pierwsi złożyli wnioski o wydanie KK w lipcu ubiegłego roku.
Z Karty Krakowskiej korzysta obecnie 191 620 osób. Aby
móc to robić przez kolejny rok, mieszkaniec Krakowa nie
musi składać kolejnego wniosku o jej wydanie. Wystarczy
tylko aktywować uprawnienia KK na kolejnych 12 miesięcy,

a w przypadku, gdy mieszkamy gdzie indziej, a z KK chcemy
korzystać jako płacący podatek w Krakowie, przyjść do Punktu
Sprzedaży Biletów MPK SA i okazać PIT.
To, kiedy karta traci ważność, można sprawdzić w automatach biletowych oraz po zalogowaniu się do konta internetowego KK i mKK. Ważność karty można przedłużyć najwcześniej
miesiąc przed datą końca jej ważności.
Uprawnienia na KK będzie można zapisać we wszystkich
automatach stacjonarnych Krakowskiej Karty Miejskiej, a także
w blisko 500 automatach w autobusach i tramwajach oznaczonych informacją „Tu przedłużysz ważność Karty Krakowskiej”.
Osoby, które nie są mieszkańcami Krakowa, ale płacą tu
podatki, aby nadal korzystać z karty, muszą przyjść do jednego
z Punktów Sprzedaży Biletów MPK SA i okazać jeden z poniższych dokumentów:
• pierwszą stronę PIT opatrzoną pieczątką wpływu do urzędu
skarbowego lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się potwierdzenia
złożenia,
• pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem
Odbioru (UPO),
• zaświadczenie z urzędu skarbowego.
Wszystkie pytania dotyczące przedłużenia ważności KK
można zadać na infolinii pod numerem 12 254 14 00, działającej
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.
Na podstawie informacji na stronie www.krakow.pl
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z prac rady dzielnicy
VIII sesja
17 kwietnia, podczas VIII sesji rady dzielnicy, podjęto 15 uchwał.
I Przyjęto
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 (uchw.
nr VIII/115/2019).
• Przyjęto sprawozdanie Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
z bieżącej działalności oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za rok 2018 (uchw.
nr VIII/116/2019).
• Postanowiono o przystąpieniu do VI edycji Budżetu Obywatelskiego w latach 2019/2020. Środki finansowe do rozdysponowania określone zostały w ogłoszeniu Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. i dla Dzielnicy IV wynoszą
1 740 000 zł (uchw. nr VIII/118/2019).
II Wnioskowano
• O włączenie do Budżetu Miasta Krakowa zadań dotyczących
termomodernizacji Szkół Podstawowych nr 58, 107 i 119 (uchw.
nr VIII/114/2019).
• 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 następujących zadań:
– Dodaje się nowe zadanie – Regulacja stanu prawnego terenu
pod schodami z Żabińca w stronę ul. Opolskiej
– Rezygnuje się z zadania – Projekt modernizacji skrzyżowania ul. Radzikowskiego z Czerwieńskiego wraz z budową
chodnika (uchw. nr VIII/119/2019).
III Zaopiniowano pozytywnie
• Wnioski dotyczące ponownego zawarcia umów najmu lokali
socjalnych na terenie dzielnicy (uchw. od nr VIII/105/2019 do
nr VIII/112/2019).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa
budynku handlowo-usługowego z naziemnymi miejscami
postojowymi, drogami wewnętrznymi, chodnikami i budową
urządzenia reklamowego przy ul. Krowoderskich Zuchów (uchw.
nr VIII/113/2019).
• Możliwość zbycia nieruchomości przy ul. Radzikowskiego
(uchw. nr VIII/117/2019). Uchwała została podjęta z uwagi
na lokalizację nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie
skrzyżowania ulic Radzikowskiego i Czerwieńskiego. Sprzedaż
nieruchomości może uniemożliwić w przyszłości przebudowę
powyższego skrzyżowania oraz budowę chodnika w ciągu ulicy
Radzikowskiego.
Podczas sesji m.in. Krystyna Karabuła zgłosiła problem kanalizacji na ul. Na Mostkach oraz pojemników na odzież używaną,
wokół których leżą porozrzucane ubrania, a także śmieci przy
boisku.

IX sesja
IX sesja Rady Dzielnicy IV odbyła się 30 maja w Komisariacie
Policji III przy ul. Strzelców. W czasie obrad radni podjęli
12 uchwał.

I Przyjęto
• Postanowiono o wstępnym rozdysponowaniu środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały na
rok 2020, zgodnie z załącznikiem do uchwały nr IX/129/2019.
• Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały na rok 2019 (uchw.
nr IX/130/2019).
II Wnioskowano
• O postawienie znaku B-35 przy ul. Felińskiego (uchw.
nr IX/127/2019). Znak umożliwi swobodne mijanie się pojazdów.
III Zaopiniowano pozytywnie
• Wniosek dotyczący ponownego zawarcia umów najmu lokali
socjalnych (uchw. od nr IX/120/2019 do nr IX/126/2019.
• Demontaż progu zwalniającego na ul. Wysockiego przy posesji
nr 31 (uchw. nr IX/128/2019).
IV Zaopiniowano negatywnie
• Projekt dwukierunkowego ruchu rowerowego przy ul. Bursztynowej (uchw. nr IX/131/2019).
Podczas IX sesji komendant Komisariatu Policji III przedstawił
krótką prezentację na temat bezpieczeństwa w dzielnicy. Tomasz
Regulski zaprosił zebranych na festyn do Bronowic Wielkich,
a Joanna Sadowy na turniej piłkarski organizowany w ramach
Dni Dzielnicy. Dominik Franczak zaprosił radnych do udziału
w wydarzeniach w ramach Dni Dzielnicy IV Prądnik Biały.
MB
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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bliżej
DO kładki

WIADUKT
JUż otwarty

Osiedle żabiniec

ULICa RYDLA

We wtorek, 25 czerwca Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)
wyłonił wykonawcę koncepcji kładki z os. Żabiniec w kierunku
ul. Langiewicza. Należy wskazać, że wylicytowana przez oferenta kwota mieściła się w budżecie ZIM. Teraz czas na podpisanie
umowy i przygotowanie wielowariantowej koncepcji, która będzie wstępem do przygotowania projektu i realizacji inwestycji.
A inwestycja ta jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia rozbudowującego się osiedla Żabiniec oraz mieszkańców
ul. ks. Siemaszki czy ul. Prądnickiej, dla których obecnie jedyną
możliwością dostania się do al. 29 Listopada jest ul. Żmujdzka.
Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały wespół z radnym miasta Jakubem Koskiem już w poprzedniej kadencji usilnie lobbowała
o przygotowanie procesu inwestycyjnego. Niestety zaproponowana przez urzędników i projektantów poprzednia koncepcja
nie mogła dojść do skutku, z przyczyn własnościowych.
Tym razem jednak projektant ma zaproponować kilka wariantów, a koncepcja ujmować będzie wyłącznie rozwiązania
możliwe do realizacji, które będą zgodne ze strukturą własności.
Wykonanie koncepcji to dopiero preludium do stworzenia
projektu i przeprowadzenia samego procesu inwestycyjnego.
Mamy nadzieję, że będzie to wykonane najszybciej, jak to
tylko możliwe.
Liczę, że nowo wybrany projektant uwzględni specyfikę terenową, dotychczasowe konsultacje społeczne oraz parametry
dla kładki pieszo rowerowej. Rada dzielnicy służy pomocą i jako
przewodniczący zapewniam, że jest to jedno z zadań priorytetowych dla całej dzielnicy. Jednocześnie serdecznie dziękuję
Panu Radnemu Miasta Krakowa Jakubowi Koskowi za okazane
wsparcie i olbrzymią przychylność. Bez jego pomocy zadanie
to, absolutnie nieadekwatne do możliwości finansowych Rady
Dzielnicy IV, nie znalazłoby się w budżecie Miasta Krakowa

W ostatnim tygodniu maja został otwarty, po kilkuletnim
remoncie, przejazd pod nowym wiaduktem kolejowym nad
ul. Rydla, która to do momentu rozpoczęcia budowy stanowiła
wąskie gardło, z racji przecinających ją torów kolejowych linii
Kraków – Katowice. Ze względu na duże natężenie ruchu kolejowego, kierowcy na długie minuty byli przymusowo unieruchomieni przed zamykającymi się tuż przed nosem rogatkami,
a na bocznych uliczkach tworzyły się korki.

DOMINIK FRANCZAK

przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Niestety całość prac od samego początku „szła jak po grudzie”. Inwestycja, która zgodnie z planami Polskich Linii Kolejowych miała zakończyć się w listopadzie 2018 roku, finalnie
zakończyła się w maju 2019 roku. Większość mieszkańców
zadaje sobie jedno główne pytanie, dlaczego?
Po pierwsze natrafiono na bardzo dużą liczbę nieścisłości
związanych przede wszystkim z sieciami teletechnicznymi,
głównym problemem były nieodpowiednio zinwentaryzowane
i oznaczone na mapach kable. Po drugie, swoje dołożyły także
powojenne pozostałości w postaci setki niewybuchów.
W końcu po wielu trudnościach udało się otworzyć bezkolizyjne skrzyżowanie z sześcioma torami, którego głównym
zadaniem jest znacząca poprawa komunikacji w tej części
Dzielnicy IV Prądnik Biały. Nowy obiekt ma 111 m długości
i 4,6 m wysokości. Kierowcy jadą obecnie jezdnią o dwóch
pasach ruchu, po 3,5 m każdy. Piesi przechodzą dwoma oświetlonymi chodnikami o szerokości 2 m.
W sumie na linii kolejowej E30, pomiędzy Małopolską
a Śląskiem, PLK buduje 10 nowych i modernizuje 24 wiadukty. Nowe obiekty to m.in. wiadukty drogowe w Trzebini,
Krzeszowicach i w Woli Filipowskiej. Wartość wszystkich tych
inwestycji wynosi w sumie ok. 2 mld zł. Po zakończeniu prac
i uzyskaniu odpowiednich certyfikatów pociągi pasażerskie na
tej trasie przyspieszą do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.
JOANNA MARCELA

radna Dzielnicy IV Prądnik Biały
fot. MARIUSZ BEMBENEK

RADA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
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SONDAŻ I ZMIANY
ULICA KSIĘDZA SIEMASZKI
Mieszkańcy dzielnicy po raz kolejny wypowiedzieli się
w kwestii organizacji ruchu w rejonie przecznic sąsiadujących
z ruchliwą ul. Prądnicką. Zabrali głos w czerwcowych konsultacjach oraz w sondażu.
Tranzytowa ulica ks. Siemaszki
W połowie 2014 roku w związku z planowanym otwarciem
przedłużenia ul. Stefana Jaracza do ul. ks. Siemaszki zostało
zorganizowane przez Radę Dzielnicy IV spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, w którym uczestniczył także ówczesny
dyrektor ZIKiT Jerzy Marcinko.
Mieszkańcy obawiali się wzrostu ruchu, który i tak w owym
czasie był bardzo duży. Ulica ks. Siemaszki służyła wówczas
wielu osobom za objazd zakorkowanej ul. Prądnickiej, co
wiązało się z niełatwym włączeniem się w zakorkowaną
ul. Zdrową. W efekcie spory ruch na Siemaszki przekładał się
na korki w popołudniowym szczycie, które standardowo sięgały
przychodni analitycznej, a nieraz i ul. Lekarskiej.
Mroczne widmo przedłużenia ul. Jaracza
Przedstawiciele ZIKiT twierdzili, że po otwarciu ul. Jaracza na
ul. Siemaszki musi zostać wprowadzony ruch jednokierunkowy
lub musiałoby zniknąć parkowanie.
Naturalnym ruchem wydawał się więc
kierunek od ul. Pielęgniarek do ul. Lekarskiej i dalej do Zdrowej, gdzie już wcześniej obowiązywał ruch jednokierunkowy.
Takie rozwiązanie spowodowałoby jednak
jeszcze większy wzrost liczby samochodów na ul. ks. Siemaszki, która jest ulicą
osiedlową.
Zaproponowałem więc rozwiązanie
kompromisowe: wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego na ul. Lekarskiej (dotychczas samochody wyjeżdżające w lewo
z Lekarskiej w Prądnicką potrafiły skutecznie zablokować ruch) oraz wprowadzenie
ruchu jednokierunkowego na ul. ks. Siemaszki, ale w stronę ul. Pielęgniarek.
Najmniejsze zło, najlepszy kompromis
Nie było to rozwiązanie idealne, być może
też nie było to rozwiązanie dobre. Ale w
świetle dostępnych opcji wydało się być
najmniejszym złem, a co za tym idzie,
najlepszym kompromisem.
Na spotkaniu okazało się, że jedna z mieszkanek również doszła do podobnych wniosków i większość obecnych
poparła to rozwiązanie, na co urzędnicy przystali. Część
mieszkańców jednak obawiała się wydłużonej drogi dojazdu
do domu, w efekcie ustalono, że po jakimś czasie zostanie
zorganizowane kolejne spotkanie, aby rozważyć przywróce-

nie ruchu dwukierunkowego na odcinku od ul. Lekarskiej
do ul. Jaracza.
Wprowadzona organizacja ruchu spowodowała znaczne
uspokojenie ruchu na ul. ks. Siemaszki, z której tranzyt został
skutecznie wyeliminowany.
Fala krytyki
Na początku pojawiały się głosy krytyki, wypowiadali się nawet
mieszkańcy innych osiedli, pisząc wprost, że chcą przywrócenia
możliwości wygodnego objechania korka na ul. Prądnickiej.
Po upływie 5 lat można jednak stwierdzić, że nowa organizacja
ruchu się sprawdziła, lecz przyszedł czas, aby ostatecznie
stwierdzić, czy zostawić ją w obecnej postaci.
W międzyczasie pojawił się pomysł, aby przywrócić ruch
dwukierunkowy tylko na krótkim odcinku od ul. Lekarskiej
do wjazdu do przedszkola przy bloku Siemaszki 27, co ułatwiłoby dojazd mieszkańcom bloków Siemaszki 27, 27A, 34 oraz
niedawno wybudowanego budynku przy ul. Prądnickiej 65,
a także osobom dojeżdżającym do garaży (na tyłach budynku 34), do parkingu Biedronki, czy wreszcie do Przedszkola
Samorządowego nr 83 oraz żłobka.
Dlaczego akurat do tych budynków? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ przywrócenie ruchu dwukierunkowego na tym

krótkim odcinku nie wiązałoby się z większymi negatywnymi
konsekwencjami z uwagi na sporą szerokość ulicy, miejsca
parkingowe poza ulicą oraz brak parkowania na samej ulicy,
w efekcie zmiana ta nie spowodowałaby likwidacji (legalnych)
miejsc parkingowych.
Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na odcinku od
ul. Lekarskiej do ul. Jaracza wiązałoby się już niestety z li-
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kwidacją parkowania po obydwu stronach ulicy, co byłoby
ze sporym obciążeniem dla zmotoryzowanych mieszkańców
okolicy. Jednak demokracja i samorządność nakazuje, aby spytać mieszkańców także o tę opcję, skoro przez 5 lat takie głosy
się pojawiały i takie też były ustalenia spotkania z 2014 roku.
Konsultacje z mieszkańcami
17 czerwca odbyło się spotkanie w Szkole Podstawowej nr
107, które jasno pokazało, że także krótszy wariant budzi
pewne obawy wśród mieszkańców. Muszę przyznać, że
po spotkaniu trochę nie mogłem zrozumieć tych obaw
(dotyczących krótkiego wariantu), a z drugiej strony
wyszedłem podbudowany widząc, jak obecni na konsutacjach
bronią dotychczasowej organizacji ruchu, która 5 lat temu taka
oczywista nie była. W przeciwieństwie do roku 2014, gdzie na
spotkaniu było paręnaście osób, tym razem mieszkańcy do
szkoły przybyli tłumnie.
Sondaż i jego wyniki
Dzielnica IV organizowała już wiele różnych sondaży,
jednak w rejonie ul. Siemaszki było to pierwszy raz.
Wyniki przeprowadzonego 30 czerwca 2019 roku sondażu
przedstawiają się następująco:
– za wariantem I (przywrócenie ruchu dwukierunkowego
na 50-metrowym odcinku od ul. Lekarskiej do ul. ks. Siemaszki 27) oddano 37 głosów.
– za wariantem II (przywrócenie ruchu dwukierunkowego
na odcinku od ul. Lekarskiej do ul. Jaracza, kosztem likwidacji parkowania) oddano 17 głosów.
– za utrzymaniem obecnej organizacji ruchu bez żadnych
korekt oddano 106 głosów.
Tym samym kwestię organizacji ruchu na ul. ks. Siemaszki
po otwarciu przedłużenia ul. Jaracza można ostatecznie uznać
za zamkniętą. Z jednej strony szkoda, że nie skorzystano
z okazji, aby stosunkowo niewielkim kosztem ułatwić życie
mieszkańcom kilku bloków (wariant I), z drugiej strony cieszy
fakt, że wprowadzona organizacja ruchu tak dobrze się przyjęła.
Jakie plany na przyszłość?
W przyszłym roku z budżetu Dzielnicy IV zrealizowane
zostaną dwa powiązane zadania: remont chodnika wzdłuż
ul. ks. Siemaszki na odcinku od ul. Lekarskiej do ul. Zdrowej
oraz budowa zatok parkingowych na odcinku od ul. Lekarskiej
w stronę ul. Zdrowej, do wysokości przychodni analitycznej.
Stare drzewo zostanie zachowane, natomiast młode zostaną
przesadzone. Parkowanie zostanie przeniesione na lewą stronę
ulicy, zaś po prawej będzie możliwe tylko w zatokach. W efekcie
znacznie wzrośnie liczba miejsc parkingowych (legalnych).
Chodnik po lewej stronie zostanie przywrócony pieszym, zaś
sama ulica zostanie udrożniona, co jest bardzo istotne zarówno
w kontekście dostępu Straży Pożarnej, czy służb typu MPO, ale
także wprowadzonego niedawno przez Urząd Miasta Krakowa
legalnego kontraruchu rowerowego.
DARIUSZ PARTYKA

zastępca przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Krakowski
Klub Szermierzy
zaprasza
Krakowski Klub Szermierzy to najstarszy i najbardziej
utytułowany klub szermierczy w Krakowie, obecnie
prowadzi zajęcia z szermierki w sali gimnastycznej zlokalizowanej przy ul. B. Czerwieńskiego 16. W klubie pod
okiem doświadczonych trenerów dzieci zdobywają umiejętności posługiwania się białą bronią. Szermierka uczy
i bawi jednak przede wszystkim jest to elitarna dyscyplina
sportu, która korzystnie wpływa na rozwój zarówno intelektualny jak i fizyczny dziecka. W ramach długofalowego
cyklu szkoleniowego podopieczni Krakowskiego Klubu
Szermierzy poza treningami w klubie biorą udział w turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej a także
wyjeżdżają na obozy organizowane przez klub.
Pomimo różnych zmian i zawirowań historycznych,
została zachowana ciągłość przekazywania wiedzy o szermierce, rzetelności, uczciwości, etyce i fantazji, co było
i jest tradycją Krakowskiego Klubu Szermierzy.
Zapisy do klubu trwają od września do czerwca,
a przygodę z szermierką może rozpocząć niemal każdy
i w dowolnym wieku. Do sekcji sportowej klub przyjmuje
dzieci od 7 roku życia, dorośli mogą spróbować swych sił
w grupie rekreacyjnej.
Materiał informacyjny Krakowskiego Klubu Szermierzy

RADA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
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Co dalej z Budżetem Obywatelskim?
Szanowni Państwo,
Projekty do VI edycji budżetu obywatelskiego można było
zgłaszać do 31 maja br. Ogółem wpłynęło ich 949, w tym
224 projekty dotyczące zadań ogólnomiejskich i 725 dotyczących zadań dzielnicowych.
Dzięki zmianom w tegorocznym budżecie osiedla zyskały znacznie większe kwoty na realizację swoich pomysłów,
co przełożyło się znacząco na liczbę złożonych projektów.
W Dzielnicy IV Prądnik Biały złożono 61 projektów, co daje
nam II miejsce w liczbie złożonych wniosków wśród 18 dzielnic
Miasta Krakowa. Najaktywniejsza kategoria to infrastruktura
i wciąż bardzo ważna dla nas zieleń; najmniejsze zainteresowanie, brak jakiegokolwiek wniosku przypadło infrastrukturze
rowerowej. Taka sytuacja może wskazywać, iż obecne ścieżki
rowerowe zaspokajają na chwilę obecną potrzeby rowerzystów
naszej dzielnicy. – Kiedy widzę, że w ramach budżetów obywatelskich ludzie stawiają na te drobne projekty, podnoszące
komfort naszego funkcjonowania, to jestem optymistą. Dzięki
temu widać jak bardzo zmienia się świadomość mieszkańców,
od bezpieczeństwa poczynając, a na samym społeczeństwie
kończąc – komentuje Dominik Franczak, przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały.
Podział złożonych projektów dla Dzielnicy IV
według poszczególnych kategorii
BEZPIECZEŃSTWO			 7
EDUKACJA				 6
INFRASTRUKTURA			 16
SPORT I INFRASTRUKTURA SPORTOWA
8
ZIELEŃ					12
INFRASTRUKTURA ROWEROWA		
0
ZDROWIE				 4
KULTURA 				 4
SPOŁECZEŃSTWO			 4

Co dalej z projektami budżetu obywatelskiego?
Do połowy sierpnia potrwa etap oceny zgłoszonych projektów.
Ocena formalna polega m.in. na sprawdzeniu czy do
projektu dołączona została lista poparcia z odpowiednią
liczbą podpisów mieszkańców, czy zostały zawarte wszystkie

niezbędne informacje itd. Jeżeli formularz zgłoszeniowy
wymaga uzupełnienia, autorzy projektów mogą jeszcze
dostarczyć brakujące informacje lub dokumenty. Projekty,
które zostaną ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej,
trafią do właściwych merytorycznie jednostek Urzędu Miasta
Krakowa. Pracownicy merytoryczni ocenią projekty pod
kątem możliwości ich realizacji (sprawdzą m.in. zgodność
z przepisami prawa, możliwość realizacji w ciągu jednego
roku itd.). 19 sierpnia 2019 r. zostaną ogłoszone wyniki
tejże weryfikacji. Wnioskodawcom negatywnie ocenionych
projektów przysługiwać będzie prawo do złożenia protestu,
na co będą mieli czas od 20 do 26 sierpnia 2019 r. Do
10 września 2019 r. zostanie ogłoszona lista projektów do
głosowania, zaś na wybrane projekty będzie można głosować
od 28 września do 7 października 2019 r.
Zgodnie z wymogiem ustawy, w budżecie obywatelskim
będzie mógł głosować każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej
Kraków, niezależnie od wieku. Dlatego też zachęcam krakowian
do aktywnego udziału w budżecie obywatelskim i do oddania
głosu. W jaki sposób?
Aby móc oddać głos należy.
1. Zarejestrować się na platformie (bądź zalogować, w przypadku osób, które głosowały we wcześniejszych edycjach)
2. Uzupełnić formularz internetowy rejestracji lub aktualizacji danych.
3. Zalogować się do serwisu.
4. Wybrać co najmniej trzy projekty dzielnicowe i trzy projekty ogólnomiejskie.
5. Przydzielić liczbę punktów od 1 do 3 dla wybranych
trzech projektów dzielnicowych i trzech projektów ogólnomiejskich
6. Zatwierdzić wybór i wysłać swój głos.
Wzorem lat ubiegłych głosować będzie można także za pośrednictwem papierowych kart do głosowania. Wykaz punktów
głosowania zostanie udostępniony na stronie internetowej
Dzielnicy IV, w zakładce Budżet obywatelski. Zachęcamy także
do bieżącego śledzenia strony BO, czyli www.budzet.krakow.pl
joanna marcela

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

10

GAZETA LOKALNA 2/2019 | lato

| WYDARZENIA

Trzydniowe święto dzielnicy
dni dzielnicy iv prądnik biały
Za nami imprezy w ramach Dni Dzielnicy IV Prądnik Biały. W ciągu weekendu 7-9 czerwca, w kilku miejscach naszej
dzielnicy odbywały się wydarzenia sportowe i kulturalne, w
których tłumnie uczestniczyli mieszkańcy Krakowa. Relację
z pierwszego z nich – Festynu Azorskiego przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 5 prezentujemy osobno – w dziale
poświęconym wieściom ze szkół i przedszkoli, pozostałe – podsumowujemy poniżej. Część imprez, jak Festyn Azorski, Dzień
Dziecka w Dworku czy turniej piłkarski dla dzieci na boisku

KS Clepardia stała się już wieloletnią tradycją. W tym roku
pojawiły się też nowości – sobotni wieczorny koncert zespołu
Latające Talerze, po którym zorganizowano potańcówkę na trawie. Mamy nadzieję, że Dni Dzielnicy były dla Państwa okazją
do spędzenia wielu miłych chwil w gronie rodziny, znajomych,
sąsiadów. Okazją do spotkania i wspólnej wspaniałej zabawy.
Wydarzenia finansowała Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały.
red.

Dzielnicowy turniej piłkarski
W ramach Dni Dzielnicy, 7 czerwca na boisku KS Clepardia
odbył się tradycyjny turniej piłkarski, zorganizowany przez Komisję Sportu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych naszej dzielnicy. Nad
przebiegiem rozgrywek czuwali: Joanna Sadowy, Mieczysław
Dzierżak, Antoni Matras, Beata Bryniarska i Tomasz Regulski.
Zawody obsługiwali także seniorzy z Centrum Aktywności

S enioralnej
„Nie Dzieli
Nas Wiek”.
K a ż d y
z uczestników mógł
skorzystać
z przygotowanego poczęstunku,
a zwycięzcy
otrzymali puchary, medale i nagrody
rzeczowe. Nagrody wręczył przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV
Dominik Franczak. W kategorii klas młodszych I miejsce
zajęła SP nr 58, II miejsce – SP nr 113, III miejsce – SP nr 119.
W kategorii klas starszych zdobywcą I miejsca była SP nr 58,
na II miejscu znalazła się SP nr 68, a na III miejscu – SP nr 21.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy.

Nagrody wręczał przewodniczący dzielnicy Dominik Franczak a wyniki
turnieju przedstawił Mieczysław Dzierżak, przewodniczący Komisji Sportu
Zwycięskie drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 58

JOANNA sadowy

radna Dzielnicy IV Prądnik Białyy
fot. MARIUSZ BEMBENEK

RADA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
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Muzyczne przeboje i morskie opowieścI
W sobotni wieczór, 8 czerwca na plenerowej scenie Dworku
wystąpił zespół Latające Talerze. Wykonawcy specjalizują
się w coverach, grając je na swój sposób, bardzo żywiołowo.

Tym razem również porwali publiczność – koncert szybko
zamienił się w taneczną imprezę z przebojami m.in. Depeche Mode, Carlosa Santany, Stinga i Eurythmics oraz Lecha
Janerki, a także niezapomnianej Republiki i Obywatela G.C.
Do twórczości Grzegorza Ciechowskiego, który jest dla Latających Talerzy nieustannym źródłem inspiracji, artyści wracali
kilkakrotnie podczas koncertu. W przerwie występu przewodniczący Dzielnicy IV Dominik Franczak oficjalnie otworzył
Dni Dzielnicy i przedstawił radnych nowej kadencji. Drugą
częścią wydarzenia była plenerowa potańcówka przy muzyce
profesjonalnego DJ-a.
Ostatnim punktem święta Dzielnicy IV był rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka, w niedzielę 9 czerwca, w tym roku
zorganizowany pod hasłem „Przez siedem mórz i oceanów”.
Najmłodsi w plenerze Dworku Białoprądnickiego zbierali
punkty, uczestnicząc w Morskiej Sztafecie, aby na końcu otrzymać ciekawe nagrody, m.in. książki i gry. Brali udział w ratowaniu „człowieka za burtą”, rozwiązywali trudne morskie zagadki,
wykonywali prawdziwe, chociaż zmywalne marynarskie tatuaże, toczyli w slalomie dmuchany globus. Mogli też m.in. obejrzeć pamiątki z dalekich podróży, przymierzyć płetwy oraz strój
nurka albo zrobić
papierowy syreni
ogon czy wystąpić
na scenie z ulubioną morską piosenką. Nie zabrakło
pokazów i konkursów z nagrodami
przygotowanych
przez Straż Miejską, Straż Pożarną
i Policję. Ze strażackiego podnośnika wykonano pamiątkowe rodzinne zdjęcie. Był też
występ dziecięcej

grupy bębniarskiej Mała Wataha oraz prezentacja zawodników
Krakowskiego Klubu Szermierzy. Na zakończenie pikniku
zaśpiewał zespół szantowy Klang.
MB

fot. MARIUSZ BEMBENEK

Przewodniczący Dominik Franczak (na pierwszym planie) przedstawił
radnych dzielnicy. Od lewej: Anna Dunajska, Beata Bryniarska,
Barbara Polna, Antoni Matras, Małgorzata Palimąka,
Tomasz Zarudzki, Mieczysław Dzierżak i Tomasz Regulski
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XI Festyn Azorski już za nami
Zespół Szkół ogólnokształcących nr 5
W piątek, 7 czerwca, w godzinach popołudniowych, na terenie XIV
Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 14 (ZSO nr 5)
odbył się już XI Festyn Azorski, stanowiący – podobnie jak organizowany w minionych latach Maraton Azorski – jeden z głównych
punktów programu Dni Dzielnicy IV. Imprezę zaszczycili swoją
obecnością m.in. przewodniczący Rady Dzielnicy IV Dominik
Franczak oraz radne Dzielnicy IV Barbara Polna i Joanna Marcela.
Słoneczna pogoda, moc atrakcji przygotowanych przez nauczycieli i uczniów, uśmiechnięte, pomalowane buzie, gwar i radosne
okrzyki najmłodszych, wesołe piosenki, nagrody rozdawane w niezliczonej liczbie konkursów, występy, bańki mydlane, sprawiły,
że na imprezie przy ul. Chełmońskiego 24 stawiła się nie tylko
młodzież szkolna, ale także liczna grupa rodziców z dziećmi oraz
okolicznych mieszkańców. Zaproszenie na festyn przyjęli także
podopieczni Świetlicy TPD „Chatka Puchatka”, którzy zaprezentowali wspaniały występ artystyczny.
Niezmiennym powodzeniem wśród maluchów cieszyły się
rozlokowane wzdłuż płyty boiska szkolnego „kąciki tematyczne”,
gdzie młodsi i starsi uczestnicy festynu mogli liczyć na świetną
zabawę i możliwość zgłębiania tajników różnych dziedzin wiedzy.
Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przygotowali m.in.
warsztaty rękodzielnicze, kącik plastyczny – w tym artystycznego
malowania buzi i tatuaży, kącik języków obcych, limbo – czyli
chodzenie po linie, kącik matematyczny. Ponadto można było
wziąć udział w wielu zabawach i konkurencjach sportowych. Ich
uczestnicy mogli liczyć na góry słodkości i atrakcyjne nagrody.
Ogromną popularnością cieszyły się konkursy dla najmłodszych
prowadzone przez Świetlicę TPD „Chatka Puchatka”. Nie lada
atrakcją były także pokazy służb mundurowych: Policji, Straży
Pożarnej i Straży Miejskiej.
Program XI Festynu Azorskiego, obok punktów stałych,
uwzględniał wiele dodatkowych elementów. Byliśmy świadkami
wyjątkowego spektaklu teatralnego pt. „Randka z Niepodległą”

w wykonaniu aktorów teatru szkolnego ZSO nr 5 „Scena przy
Chełmońskiego”, pod czujnym okiem Jolanty Marii Stachowskiej oraz Anny Montgomery. Ponadto pozytywnych wrażeń
dostarczył nam także spektakl muzyczno-teatralny „Owady”,
w wykonaniu Przedszkola „Chatka Puchatka” oraz pokaz
wokalno-taneczny uczestników Świetlicy TPD „Chatka Puchatka”. Mieliśmy także okazję zobaczyć ekologiczny pokaz mody
w wykonaniu uczniów XIV LO.

Festyn Azorski to kolejna udana inicjatywa szkoły przy ul. Chełmońskiego 24. Spotkał się on z zainteresowaniem, które przerosło
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Nade wszystko sprawił
ogromną przyjemność mieszkańcom osiedla, o czym świadczyły
uśmiechy dorosłych i dzieci. Organizatorzy Festynu Azorskiego
składają serdeczne podziękowania za wsparcie Radzie Dzielnicy
IV, jak również wszystkim uczestnikom i sympatykom festynu.
Do zobaczenia za rok!
BEATA Kończakowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
fot. ZSO nr 5

Święto Ziemi
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 119
W Szkole Podstawowej nr 119 uroczyste obchody Dnia Ziemi
zorganizowano 20 maja. Podczas akademii przybliżona zosta-

ła historia i cele tego święta. Część artystyczna rozpoczęła się
spektaklem ekologicznym pod tytułem „Ziemia – nasz dom”,
przygotowanym przez klasę VII A. Podczas uroczystej akademii
rozstrzygnięto XVIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pod
hasłem „Któż wypowie twoje piękno Krakowie prastary! Zielone
tereny Krakowa”. Wpłynęło na niego bardzo wiele ciekawych prac
ze szkół. Jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii forma przestrzenna pierwsze nagrody zdobyły Zuzanna Krokosz ze SP nr 58 oraz
Martyna Kabat ze SP nr 119. W kategorii plakat pierwsze miejsce
zajęła Michalina Kubicka ze SP nr 58, a w kategorii reportaż fotograficzny – Anna Rączka ze SP nr 119. Serdecznie dziękujemy
Radzie Dzielnicy IV Prądnik Biały za wsparcie finansowe, dzięki
któremu udało się przeprowadzić nasz konkurs.
Joanna Piestrak-Sroczyńska

Szkoła Podstawowa nr 119
fot. SP nr 119

RADA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
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Talenty są wśród naszych uczniów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53
W ramach projektu Erasmus+ „Gifted & talented educational
support” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53 w roku szkolnym 2018/2019 odbyła się krótka wizyta szkoleniowa, w której
uczestniczyli nauczyciele ze szkół partnerskich z Estonii, Litwy,
Hiszpanii i Turcji.
Jak pracować z uczniami utalentowanymi na co dzień? Jak wspierać i rozwijać ich pasje? I jak wyłowić tych, którzy nie odkryli jeszcze
swoich zdolności? Właśnie na te pytania starali się odpowiedzieć
biorący udział w spotkaniu nauczyciele.
Uczestnicy projektu przyjechali do Polski, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz skorzystać z rozwiązań wypracowanych
przez polskie koleżanki i kolegów. Pierwszego dnia pobytu, po
uroczystym i tradycyjnym powitaniu chlebem i solą oraz zaprezentowaniu kultury naszego regionu, goście przyglądali się metodom,
jakie w swojej pracy stosują nauczyciele ZSO nr 53. Zwracanie
uwagi na mocne strony ucznia, praca w grupach czy praca metodą
projektu, to tylko niektóre z technik wykorzystywanych podczas
prowadzenia zajęć przez nauczycieli krakowskiej szkoły partnerskiej. Dzieci pracując metodą projektu, nie tylko zdobywają wiedzę,
ale przede wszystkim uczą się przez doświadczenie. Realizując
w klasie trzeciej projekt pt. „Zioła, ziółka i nasza klasowa spółka”,
uczniowie samodzielnie siali i pielęgnowali rośliny, dowiadywali
się, jakie mają zastosowanie i uczyli się je rozpoznawać. Podczas
warsztatów kulinarnych używali ziół do przygotowania potraw.
Nauczyciele starają się uwzględniać różne możliwości poszczególnych uczniów i w sposób świadomy rozwijać ich potencjał. Bardzo ważne jest, aby świadomość swoich możliwości i umiejętność
ich oceny mieli również sami uczniowie. Nauczyciele ZSO nr 53
podczas prowadzenia zajęć odwołują się m.in. do teorii inteligencji wielorakich wg Howarda Gardnera. Zgodnie z tą teorią, każdy
człowiek rodzi się z określonym potencjałem inteligencji, ale jednocześnie posiada pewne podstawowe zdolności właściwe dla każdego
typu inteligencji. Badacz wymienia osiem typów inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno-przestrzenną,
muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną oraz przyrodniczą.
W swoich pracach zwraca uwagę, że nie jest to zamknięty katalog,
a niektóre inteligencje nie zostały jeszcze odkryte i opisane. Nauczyciel, chcąc np. przygotować odpowiednie zadania dla danej grupy
uczniów, musi uwzględnić ich różny potencjał i możliwości oraz
zróżnicowany, ze względu na dominujące typy inteligencji, sposób
przetwarzania informacji. Grono pedagogiczne szkoły partnerskiej
z Krakowa stara się wdrażać założenia tej teorii zarówno w pracy
z dziećmi młodszymi, jak i w klasach starszych.
Zagadnienia związane z teorią inteligencji wielorakich były również poruszane w ramach prezentowania tzw. dobrych praktyk przez
nauczycielki z ZSO nr 53 – E. Cieślę, D. Gaweł i M. Kowalską, podczas uroczystej debaty o uczniu zdolnym w Urzędzie Miasta Krakowa. Prelegentki przestawiły także założenia „Dziecięcej matematyki”,
opracowanej przez prof. E. Gruszczyk-Kolczyńską i przedstawiły
własne doświadczenia w pracy z tym programem. W czasie sesji
zorganizowanej wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
nr 2 w Krakowie, uczestnicy zapoznali się z niektórymi założeniami
fińskiego systemu edukacji, które mogą być inspiracją w zakresie
pracy z uczniem zdolnym w innych krajach. Debata była również
okazją do zaprezentowania i wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami projektu i nauczycielami działającymi w sieci współpracy
przy PPP nr 2, uczestniczącymi w tym spotkaniu.

Nauczyciele w swojej pracy z uczniami chętnie wykorzystują elementy związane z kulturą regionu oraz pracą lokalnych twórców. Ze
względu na usytuowanie szkoły na terenie Bronowic, możliwe jest
odwiedzenie miejsc bezpośrednio związanych z patronem szkoły.
W związku z tym uczestnicy projektu mieli możliwość zwiedzenia
Muzeum Młodej Polski „Rydlówka” i zobaczenia miejsca, gdzie
w 1900 r. odbyło się najsłynniejsze w Polsce wesele, uwiecznione
w dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Goście obejrzeli dworek
Tetmajera, a towarzyszący im uczniowie wzięli udział w warsztatach
inspirowanych twórczością artysty.
Nauka w szkole to nie tylko lekcje. Wiedzę i umiejętności można zdobywać również podczas spotkań czy organizacji wydarzeń
tematycznych. Jednym z nich był udział w Szkolnej Sesji Historycznej, która odbyła się w bronowickiej szkole już po raz siódmy.
Tym razem tematem była walka antykomunistycznego podziemia,
a wydarzenie nosiło tytuł „Nie dajmy zginąć poległym”. Uczniowie
klasy szóstej przygotowali okolicznościowe przestawienie, a gimnazjaliści i ósmoklasiści najważniejsze fragmenty sesji zaprezentowali w języku angielskim. Na zakończenie uczniowie uczestniczyli
w warsztatach, podczas których projektowali koszulki i zakładki
lub rozwiązywali krzyżówki historyczne i grali w gry planszowe.
Wspólnie z nauczycielami z Estonii, Hiszpanii, Litwy i Turcji stworzyli komiks historyczny.

Ostatni dzień pobytu partnerów projektu w Krakowie był czasem na podsumowanie wizyty. Metody pracy z uczniem zdolnym
wykorzystywane w ZSO nr 53 mogą być inspiracją dla nauczycieli
z innych krajów, a sposoby prowadzenia zajęć zaprezentowane przez
gości z pewnością wzbogacą warsztat pracy polskich nauczycieli.
Coraz więcej szkół w różnych krajach dostrzega potrzebę różnicowania pracy ze względu na potencjał uczniów i stara się jak najbardziej aktywizować samych uczestników zajęć. Nauczanie przez
działanie jest bardzo popularne wśród współczesnych, świadomych
efektów swojej pracy pedagogów. Nauczyciele starają się w różny
sposób odkrywać talenty swoich uczniów, wychodząc z założenia,
że każdy uczeń posiada określone zdolności i predyspozycje, a rolą
współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie tych talentów.
ANNA BEREŹNICKA-PŁOŃSKA

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53
fot. ZSO nr 53
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Święto patrona
i Zlot Jerzyków

XXVI Edycja
„Bliżej Świata”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, w dniu 26 kwietnia
obchodzono Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 68, Jerzego
Bińczyckiego. Z tej okazji społeczność szkolna gościła wielu znakomitych gości oraz sympatyków placówki.

Już dwudziesty szósty rok z rzędu, 15 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego odbyły się wojewódzkie eliminacje konkursu-przeglądu „Bliżej Świata”, w którym uczniowie
z kilkunastu samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów
województwa małopolskiego prezentowali występy artystyczne
w językach obcych.
Konkursowi od lat patronuje Wojewoda Małopolski, Prezydent
Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały i Małopolski
Kurator Oświaty, który funduje puchary dla najlepszej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oprócz nagród dla szkół ufundowanych
m.in. przez Prezydenta Miasta Krakowa upominki dla wszystkich
występujących uczniów i nauczycieli, którzy przygotowali małych
artystów do występów ufundowała Rada Dzielnicy IV Prądnik
Biały. Nagrodę dla zdobywcy Grand Prix – Jakuba Potocznego ze
Szkoły Podstawowej w Podegrodziu – wyjazd na obóz do Włoch
sponsorowało Biuro Podróży Antavia. Nagrodę specjalną otrzymała Agata Filipska – nauczycielka języka angielskiego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Krakowie, za wieloletni udział
i zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu.
W jury zasiadali nauczyciele VI Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie. Szczególne podziękowania otrzymał dyrektor szkoły,
dr Czesław Wróbel, za efektywną współpracę przy organizacji
konkursu.

Dyrektor szkoły Maria Lachowicz-Stankiewicz serdecznie
powitała wszystkich i zaprosiła do obejrzenia występu uczniów
SP nr 68 – uczestników 40. Finałów Światowych Odysei Umysłu,
konkursu organizowanego w USA.

Kolejnym punktem święta był XVI Zlot Jerzyków. Pani
dyrektor złożyła wszystkim Jerzym i Wojciechom życzenia
imieninowe, a potem oddała głos Jerzemu Muzykowi – zastępcy
prezydenta Krakowa, który był tegorocznym Gospodarzem zlotu.
Jak co roku panowie uczestniczący w spotkaniu odpowiadali na
pytania zadawane przez Gospodarza. Tematem wiodącym były
wspomnienia z lat szkolnych. W tym szczególnym dla oświaty
czasie podkreślano ważną rolę szkoły i nauczycieli w kształtowaniu młodego pokolenia Polaków. Impreza zakończyła się
wspólnym zdjęciem.
Jolanta Szczerska

Dzieci wystąpiły w języku francuskim, angielskim, niemieckim
i hiszpańskim. Prezentowały małe formy teatralne pt. „Historie,
które uczą, bawiąc”. Niezmiennie konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
rodziców i nauczycieli.
Zakończenie konkursu: ogłoszenie wyników, rozdanie nagród,
występ laureatów, a także wręczenie pucharów Małopolskiego Kuratora Oświaty odbyło się 7 czerwca 2019 r. w SP nr 68, z udziałem
przedstawicieli: Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Rady Miasta
Krakowa, Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Krakowa oraz sponsorów i Przyjaciół Szkoły
DOMINIKA MISKA

Szkoła Podstawowa nr 68

Szkoła Podstawowa nr 68

fot. JAKUB PIEPRZYK

fot. JAKUB PIEPRZYK
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Piknik parafialny
przy ulICY
Stelmachów

Powitanie lata
w Bronowicach
Wielkich

VI Piknik Rodzinny na placu przed kościołem Chrystusa Odkupiciela Człowieka odbył się w niedzielne popołudnie, 16 czerwca.
Imprezę rozpoczął koncert „Wielki wiatr” Anny Treter z zespołem.
Artystka zaśpiewała utwory grupy Pod Budą i piosenki z solowych
płyt. Uczestnikom pikniku zaprezentowali się także medaliści Mistrzostw Świata i Europy, judocy – Katarzyna i Artur Kłys. Swoje
umiejętności pokazali też uczniowie Szkoły Stepowania MyTap.

Na Placu Omłotowym przy ul. Ojcowskiej Stowarzyszenie Miłośników Bronowic Wielkich zorganizowało w niedzielę 16 czerwca
festyn, jak co roku – pod hasłem „Powitanie Lata”. W prawdziwie
letni nastrój, pomimo nienajlepszej pogody, wprawiły wszystkich
atrakcje zapewnione przez organizatorów. przy wsparciu Rady
Dzielnicy IV Prądnik Biały i pomocy KS Bronowicki.

Nie zabrakło atrakcji dla dzieci – mogły obejrzeć pokazy
mobilnego laboratorium chemicznego i odwiedzić mobilne
planetarium. Było też m.in. malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych warkoczyków, konkurs z nagrodami, ogromne mydlane
bańki i warsztaty tworzenia bibułkowych kwiatów. Chętni mogli
zapoznać się z ofertą nauki języka angielskiego, spróbować swoich
sił w judo, chodzeniu po linie, rozgrywkach sportowych na szkolnych boiskach (m.in. wieloboju rodzinnym) lub pojeździć konno.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się dmuchańce, które
sfinansowała Dzielnica IV oraz wystawa zabytkowych pojazdów.
Byli również przedstawiciele Policji, działał także punkt pomocy lekarskiej. Na stoiskach czekały atrakcje kulinarne – miody
i produkty pszczelarskie od Domu Pomocy Społecznej Konary –
Zielona, grill, ciasta i ciasteczka, lody, wata cukrowa oraz napoje.
Impreza trwała do wieczora, a zakończył ją koncert Przemysława
Prucnala oraz rozstrzygnięcie konkursu na wiersz lub piosenkę
o parafii. Pomimo kapryśnej pogody wszyscy bawili się wspaniale.
JD
fot. JOANNA DOLNA

Festyn rozpoczął występ maluchów z Przedszkola nr 25 z sąsiedniej ul. Stawowej. Następnie zaprezentowali się uczniowie
mistrzów judo – Artura i Katarzyny Kłys działający w ramach
Uczniowskiego Klubu Sportowego. Po nich, tradycyjnie już,
uczestnicy pikniku mogli obejrzeć pokaz tańca i sztuk walki
w wykonaniu dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia Centrum
Sportu i Szkoły Sztuk Walki Irbis. Były także warsztaty taneczne
Balfolk, łączące tradycyjne tańce z różnych zakątków Europy
oraz pokaz zumby przygotowany przez Manufakturę Zdrowia
Zabierzów. Policja, Straż Miejska i Inspekcja Transportu Drogowego prezentowały swoje pojazdy i wyposażenie. Przez cały czas
trwała loteria fantowa, w której każdy wygrywał drobne upominki,
a główną nagrodą był rower. Ustawiono także zamek dmuchany
i trampolinę, oblegane przez najmłodszych. Był również grill,
kawa, ciasto, lody i wata cukrowa, jak na prawdziwy festyn przystało. Nawiązaniem do miejsca imprezy – Placu Omłotowego był
występ zespołu ludowego Szycowianie. Imprezę, która jak zawsze
była okazją do spotkania mieszkańców i integracji lokalnej społeczności, zakończyła zabawa taneczna.
MB

fot. MARIUSZ BEMBENEK

