DZIEŃ DZIECKA
Z BOLKIEM I LOLKIEM
Dni Dzielnicy IV Prądnik Biały
Impreza, któr¹ 29 maja zorganizowa³o Centrum Kultury
„Dworek Bia³opr¹dnicki" wspólnie z Rad¹ Dzielnicy IV na
zakoñczenie Dni Dzielnicy rozpoczê³a siê w niedzielne popo³udnie. Najm³odszych i ich rodziny powitali: wiceprezydent Krakowa El¿bieta Lêcznarowicz, przewodnicz¹cy
Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y Jakub Kosek oraz pos³anka na
Sejm RP Katarzyna Matusik-Lipiec z... córk¹ Orian¹.
A potem duzi
i mali rozpoczêli
szalon¹ zabawê,
która trwa³a do
póŸnego wieczora.
G³ównymi bohaterami pikniku by³y
postacie Bolka
i Lolka, „dzieci”
bielskiego Studia
Filmów Rysunkowych oraz Koszmarny Karolek,
znany z ksi¹¿eczek
Francescy Simon,
nie brakowa³o
wiêc atrakcji zwi¹zanych z nimi.
Najm³odsi rysowali i kolorowali
przygody ch³opców, ich wizerunki wyczarowywa³y panie plastyczki na buziach maluchów. W sali teatralnej, która zamieni³a siê w Kino
Bolka i Lolka, mo¿na by³o obejrzeæ filmy rysunkowe, dobrze znane nie tylko dzieciom, ale te¿ ich rodzicom. Dziêki
wydawnictwu Znak Emotikon, ksi¹¿ki o wyczynach Bolka
i Lolka, a tak¿e Koszmarnego Karolka, jak równie¿ materia³y edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów m³odszych
klas szko³y podstawowej, w których zadania wi¹za³y siê z postaciami ch³opców, by³y nagrodami w konkursach i loterii
fantowej.
Startowano m.in. w sztafecie, gdzie liczy³a siê szybkoœæ

i precyzja wykonania poszczególnych zadañ oraz w tradycyjnych ju¿ „Rodzinnych potyczkach”. A tutaj, po krótkiej,
wierszowanej prezentacji rodzinnych dru¿yn, znów królowali Bolek i Lolek. Nale¿a³o m.in. narysowaæ obydwu urwisów z pamiêci, uwa¿aj¹c, ¿eby nie pomyliæ szczegó³ów strojów czy fryzury i odgadn¹æ melodie z dobranocek bielskiej
wytwórni. Mamy rywalizowa³y w konkurencji rozpoznawania swoich mê¿ów, skutecznie schowanych w poœcieli, tatusiowie mogli siê popisaæ pomys³owoœci¹ w tworzeniu najd³u¿szego wê¿a z³o¿onego z ró¿nych przedmiotów i... samych uczestników zabawy.
W czasie pikniku wrêczono te¿ nagrody laureatom trzech
konkursów, których wspó³organizatorami by³a Dzielnica IV:
przegl¹du twórczoœci artystycznej przedszkoli, konkursu plastycznego dla
uczniów szkó³
podstawowych pt.
„Mój ulubiony
bohater ksi¹¿kowy” oraz konkursu fotograficznego „Portret Dzielnicy”.
Przed
Dworkiem Teatr
Tañca DF prezentowa³ etiudy taneczne, a w parku, TKKF Przyjaciel Konika z Grêba³owa zorganizowa³o konne
przeja¿d¿ki.
Jednak niefot. MARIUSZ BEMBENEK
zmiennie, jak co
roku, najwiêksz¹
atrakcj¹ by³y pokazy sprzêtu i umiejêtnoœci miejskich s³u¿b
– policji, stra¿y miejskiej i stra¿aków. Tym bardziej, ¿e wyposa¿enie mo¿na by³o obejrzeæ z bliska. Do policyjnych samochodów i motocykli ustawia³y siê d³ugie kolejki. Ogromn¹
sympati¹ dzieci cieszy³y siê psy, wygl¹daj¹ce ³agodnie, ale
u¿ywane do wykrywania narkotyków i obezw³adniania zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu osób. Pokaz tych ostatnich
umiejêtnoœci i genialnego porozumienia pomiêdzy psem
a treserem publicznoœæ nagrodzi³a brawami. Tak samo podoba³y siê techniki interwencyjne stra¿y miejskiej, pokazu-
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DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
W czwartki, w godz. 16.30-18.00
dyżuruje
przewodniczący
Jakub Kosek
lub
wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński.
W poniedziałki, w godz. 17.00-18.00
dyżuruje jeden z członków zarządu:
Mariusz Bembenek
(praworządność i bezpieczeństwo,
informacja i promocja, „Gazeta
Lokalna”),
Stefan Figiel
(infrastruktura, ochrona środowiska
i zagospodarowanie przestrzenne)
Joanna Sadowy
(edukacja i kultura, sport, sprawy
społeczne).
UWAGA: ZE WZGLĘDU NA OKRES
WAKACYJNY NIEKTÓRE DYŻURY
MOGĄ SIĘ NIE ODBYWAĆ.
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY
KONTAKT TELEFONICZNY.

DYŻURY RADNYCH
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
Hermina Bulka
piątki, w godz. 14.00-16.00
Dariusz Partyka
7 lipca i 4 sierpnia (czwartki),
w godz. 17.00-18.00
WSZYSTKIE DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ
W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY

BIURO RADY
przyjmuje strony w dni powszednie:
- poniedziałki, wtorki, czwartki,
piątki, w godz. 14.00-16.00
- środy, w godz. 14.00-17.00
- w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Z PRAC RADY DZIELNICY
VI sesja
Podczas VI sesji Rady Dzielnicy IV
Pr¹dnik Bia³y, zwo³anej 10 maja
2011 r., podjêto 8 uchwa³.
• Uchwa³¹ nr 71/VI/2011 rozdysponowano œrodki z rezerwy celowej
w kwocie 4 350 z³ (uchwa³a nr 57/V/
2011), a tak¿e zrezygnowano z dwóch
zadañ z uchwa³y nr 57/V/2011. Zwolnione œrodki przeznaczono na prace remontowe na terenach zielonych – kwota
69 100 z³.
• Uchwa³¹ nr 72/VI/2011 dokonano
korekty uchwa³y 735/LX/10 w sprawie
rozdzia³u œrodków finansowych na remonty samorz¹dowych placówek
oœwiatowych w ramach zadañ powierzonych w 2011 r., dla Szko³y Podstawowej nr 109 i Przedszkola Niepublicznego „Kraina Uœmiechu”.
• Uchwa³¹ nr 73/VI/2011 ustalono
wstêpn¹ listê rankingow¹ zadañ w zakresie budowy i przebudowy ulic w 2012 r.:
ul. Danka – budowa parkingu.
• Uchwa³¹ nr 74/VI/2011 przeznaczono œrodki pozosta³e po przetargu na
druk „Gazety Lokalnej” na utworzenie
strony internetowej Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y"– § 4170 – kwota 5 450 z³.
• Uchwa³¹ nr 75/VI/2011 ustalono
listê rankingow¹ zadañ w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oœwietlenia w 2011 r. [ramka obok].
• Uchwa³¹ nr 76/VI/2011 zaopiniowano pozytywnie ustalenie warunków
zabudowy dla inwestycji pn. „Rozbudowa stacji paliw Shell o stanowisko
tankowania paliwa z uk³adem komunikacyjnym oraz przebudowa wewnêtrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i elektrycznej przy ul. Conrada 35
w Krakowie, a tak¿e budowa zjazdu
z ul. Sosnowieckiej”.
• Uchwa³¹ 77/VI/2011 zaopiniowaDYŻURY RADNYCH MIASTA
w siedzibie RADY DZIELNICY

RADA i ZARZĄD
DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
ul. Białoprądnicka 3
31-221 Kraków
(Zajazd Kościuszkowski)
tel. 12 638 57 52
tel./fax 12 638 10 12
e-mail: rada@dzielnica4.krakow.pl
www.dzielnica4.krakow.pl

Janusz Chwajoł
1 lipca, piątek, w godz. 18.00-19.00
Paweł Ścigalski
12 lipca, wtorek, w godz. 18.00 -19.00

Lista rankingowa zadań w zakresie
prac remontowych dróg, chodników
i oświetlenia w 2011 roku
• remont chodnika przy ul. Opolskiej na wysokości ul. Prądnickiej, od sygnalizacji świetlnej do
mostku nad Sudołem,
• ul. Gnieźnieńska – remont nakładki asfaltowej
i chodników, I etap od ul. Jaremy do bloku nr 33,
• ul. Siewna – II etap, remont chodnika
• ul. Bociana – remont chodnika przy ogródku
jordanowskim,
• ul. Chełmońskiego – remont chodnika do parkingu przy ul. Weissa 20 oraz częściowa wymiana nakładki asfaltowej,
• ul. Wybickiego – remont chodnika od strony
osiedla, od nr 30 do nr 42,
• wymiana nakładki asfaltowej w ciągu pieszym
między ul. Jaremy a pętlą autobusową,
• ul. Stawowa – remont nakładki asfaltowej od
nr 221,
• ul. Makowskiego – remont chodnika na odcinku od ulicy Stachiewicza do ulicy Mehoffera,
• ul. Łokietka – remont chodnika na odcinku od
ulicy Batalionu „Skała" AK do ulicy Wybickiego,
naprawa zatoki autobusowej,
• ul. Stachiewicza boczna – remont nawierzchni
i chodnika,
• ul. Na Mostkach – generalny remont nawierzchni – 300 m,
• ul. Rusznikarska – remont nawierzchni ulicy
i zatoki postojowej,
• ul. Danka – remont chodnika, od ul. Nad Sudołem do bloku nr 4,
• ul. Chełmońskiego – od ul. Jasnogórskiej do
ul. Ojcowskiej – remont chodnika,
• ul. Nad Sudołem – remont wyjazdu z ulicy.

no negatywnie ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa
zespo³u 3-6 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z gara¿ami podziemnymi na dzia³kach przy ul. Che³moñskiego i Piaskowej w Krakowie”.
• Uchwa³¹ nr 78/VI/2011 pozytywnie zaopiniowano ponowne zawarcie
umowy najmu lokalu mieszkalnego
po³o¿onego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie, wg sprawy nr ML02.7123.93.2011.MW.
JS

DYŻURY STRAŻY MIEJSKIEJ
w siedzibie RADY DZIELNICY

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca
w godz. 16.00-17.00

Najbliższe sesje Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały:
5 lipca, 30 sierpnia (wtorki), godz. 17.00,
Zajazd Kościuszkowski, ul. Białoprądnicka 3
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Co czytają najmłodsi? Artyści od przedszkola
Laureaci i uczestnicy konkursu plastycznego zorganizowanego przez Dzielnicę IV udowodnili, że pomimo młodego wieku, chętnie sięgają po książki.

W maju Rada i Zarz¹d Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y og³osili konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony bohater ksi¹¿kowy", który przeznaczony by³ dla dzieci ze szkó³ podstawowych naszej dzielnicy. Konkurs cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem, zg³oszono ³¹cznie 37 prac plastycznych, z czego
jury konkursowe nagrodzi³o osiem najciekawszych, ocenianych w dwóch kategoriach wiekowych. Uroczyste wrêczenie nagród i wyró¿nieñ laureatom konkursu odby³o siê
29 maja w Dworku Bia³opr¹dnickim, podczas pikniku rodzinnego.

Laureatki konkursu plastycznego

W kategorii dzieci z klas 0 - III nagrody otrzyma³y: Wiktoria Gudel z oddzia³u przedszkolnego Szko³y Podstawowej
nr 119 (pierwsze miejsce za pracê pt. „Prosiaczek”), Ewa
Pyssa z III klasy Szko³y Podstawowej nr 21 (drugie miejsce,
praca pt. „Finek”) oraz Aleksandra Goleniec, równie¿ trzecioklasistka z tej samej szko³y (trzecie miejsce, tytu³ pracy
„Harry Potter”). Wyró¿nienie w tej kategorii wiekowej przyznano Magdalenie Baran z III klasy Szko³y Podstawowej
nr 68 (praca „Oto Lola”). W kategorii dzieci klas IV - VI
nagrody otrzyma³y uczennice: Aleksandra Cepuch z klasy
VI Szko³y Podstawowej nr 51 (pierwsze miejsce – praca
„Reksio"), Michalina Wolfarth, tak¿e z klasy VI, z tej samej
szko³y (drugie miejsce – „Król lew”), a tak¿e Patrycja Kasperkiewicz z klasy V Szko³y Podstawowej nr 21 (trzecie
miejsce za „Aniê z Zielonego Wzgórza”). Wyró¿niono Zuzannê Klimek, pi¹toklasistkê ze Szko³y Podstawowej nr 51,
która sportretowa³a tê sam¹ bohaterkê.
Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego oraz ich
opiekunom pragnê w imieniu w³asnym, zarz¹du oraz wszystkich radnych serdeczne podziêkowaæ za uczestnictwo, wniesion¹ pracê oraz zaanga¿owanie. Prace zwyciêzców opublikujemy w nastêpnym numerze „Gazety Lokalnej”.

Podczas tegorocznej, XI ju¿ edycji Dni Dzielnicy, 23 i 24
maja w sali teatralnej Dworku Bia³opr¹dnickiego odby³ siê
Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej Przedszkoli Dzielnicy IV.
Organizatorem imprezy by³a Rada Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y. Swoje programy, w ró¿nej formie (taniec, piosenki, inscenizacje teatralne) zaprezentowa³y maluchy z szeœciu przedszkoli, w sumie wyst¹pi³o 216 dzieci. Ka¿dy ma³y artysta
zosta³ nagrodzony maskotk¹.

Jury w sk³adzie: Joanna Sadowy, Stefan Figiel – cz³onkowie Zarz¹du Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y, radna dzielnicy Hermina Bulka oraz Aleksandra Ryba i Aleksandra Firlet, po obejrzeniu wszystkich prezentacji rozdzieli³o nagrody. Pierwsze
miejsce przyznano ex aequo dwóm placówkom: Przedszkolu
nr 29 i Przedszkolu nr 165. Drug¹ nagrodê zdoby³y dzieci
z Przedszkola nr 83, a trzeci¹ – z Przedszkola nr 121. Nagrodami specjalnymi wyró¿niono te¿ solistów: Lenê Stawarsk¹
z Przedszkola nr 29, Jagodê Skotnick¹ z Przedszkola nr 83,
Micha³a Nocunia z Przedszkola nr 118 oraz Roberta Snakowskiego z Przedszkola nr 121.

Uroczyste spotkanie z laureatami odby³o siê w niedzielê,
29 maja, podczas festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.
Soliœci zaprezentowali przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹ swoje popisowe numery i odebrali nagrody z r¹k przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y
Jakuba Koska. Serdecznie dziêkujemy ma³ym artystom i ich
opiekunom za wspania³e wystêpy.

MAŁGORZATA PALIMĄKA

JOANNA SADOWY

fot. MARIUSZ BEMBENEK

fot. MARIUSZ BEMBENEK
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BIAŁOPRĄDNICKA PIŁKA
W sobotę 28 maja na obiektach Clepardii przy ul. Mackiewicza odbył się Turniej Piłkarski Szkół Dzielnicy IV, w ramach
Dni Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Pogoda tego dnia zmienia³a zdanie, nie mog¹c ostatecznie
zdecydowaæ, czy rozp³akaæ siê deszczem, czy mo¿e byæ pochmurn¹ albo rozpromieniæ siê s³oñcem. Jednak uczestnikom
zmagañ wcale to nie przeszkadza³o, liczy³a siê œwietna zabawa i sportowa rywalizacja.
W rozgrywkach uczestniczy³o 12 dru¿yn ze wszystkich
szkó³ naszej dzielnicy (z wyj¹tkiem Szko³y Podstawowej
nr 119 i Gimnazjum nr 12). Tradycyjnie obowi¹zki sêdziego
pe³ni³ Jerzy Guznar, wspomagany przez radnych £ukasza Zarembê i Marka Jagockiego. Nad ca³oœci¹ imprezy czuwali
radni: Joanna Sadowy, Mieczys³aw Dzier¿ak i Andrzej Koluch, natomiast obs³ugê medyczn¹ zapewni³a Beata Skrzycka-Chwojka.

Drużyna z Gimnazjum nr 13

Wœród gimnazjów, pierwsze trzy miejsca przyznano kolejno: Gimnazjum nr 13, 14 i 82. Ze szkó³ podstawowych,
w kategorii uczniów klas III-IV bezkonkurencyjne okaza³y
siê: Szko³a Podstawowa nr 58 (pierwsze miejsce), nr 113
(miejsce drugie) i nr 51 (miejsce trzecie). W kategorii klas VVI najlepsze by³y podstawówki nr: 68 (miejsce pierwsze),
21 (miejsce drugie) i 107 (miejsce trzecie).
Indywidualnie wyrózniono tak¿e najbardziej utalentowanych zawodników. Tytu³ najlepszego strzelca zdoby³ Mateusz Opaliñski (Gimnazjum nr 13) oraz Jan Paszkiewicz (Szko-

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 68

³a Podstawowa nr 68). Najlepszymi bramkarzami okazali siê
Tomasz Maurek (Szko³a Podstawowa nr 21) i Maksymilian
Czekaj (Szko³a Podstawowa nr 68). Nagrody wrêczy³ Jakub
Kosek, przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y. Otrzymali je wszyscy uczestnicy, natomiast szko³om przekazano dyplomy, puchary i pi³ki.
Oprócz sportowej rywalizacji, uczestniczono te¿ w grach
i zabawach przygotowanych przez radne: Beatê Bryniarsk¹
i Herminê Bulkê. Ponadto dzia³a³ bezp³atny bufet, w którym
mo¿na by³o napiæ siê ciep³ej herbaty, czy spróbowaæ potraw
z grilla obs³ugiwanego przez: radnych Tomasza Regulskiego, Beatê Bryniarsk¹, a tak¿e W³adys³awa Cygana i Mariana
Sadowego.
Podziêkowania nale¿¹ siê szczególnie w³adzom Klubu
Sportowego Clepardia, które zgodzi³y siê udostêpniæ swoje
obiekty na potrzeby imprezy oraz sponsorom (Jaros³aw Wójcik, Trofeum Sport Fitness – sklep ul. Nad Sudo³em 6; sklep
„G¹ska” – ul. Opolska 37; firma „Kabanos”, Miros³aw Kojs
i Joanna Kojs-Kowalczyk, Jab³onka), którzy zapewnili nagrody dla zawodników i poczêstunek.
JOANNA SADOWY
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Fotograficzny portret Prądnika
24 maja zakończyła się piąta edycja konkursu zorganizowanego przez Radę Dzielnicy IV Prądnik Biały pod tytułem
„Portret Dzielnicy”, w którym mogli wziąć udział wszyscy miłośnicy fotografowania. Jury w składzie: Mariusz Bembenek
– przewodniczący, Klaudia Krupa-Piećko, Radosław Molski
i Wojciech Prażuch większością głosów wybrało prace czworga uczestników konkursu.
Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Baran, za cykl fotografii pt. „W parku”, drugą nagrodę otrzymał Jacek Press, za zdjęcie pt. „Pierwszy śnieg”, trzecia nagroda przypadła Marcie
Grabskiej-Press, za prace pt. „Zimowy poranek” i „Światło
mrozu”. Wyróżniono także Krystynę Irlik-Kruszyńską, autorkę
zdjęcia „Trzy pory roku”.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na zakończenie
Dni Dzielnicy, 29 maja, podczas pikniku rodzinnego w Dworku Białoprądnickim. Prace laureatów można było obejrzeć
w czasie Dnia Otwartego Magistratu, 5 czerwca. Opublikujemy je w sierpniowym numerze „Gazety Lokalnej”.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 58
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DZIEŃ DZIECKA
Z BOLKIEM I LOLKIEM
dokończenie ze s. 1

j¹ce, w jaki sposób stra¿nicy radz¹ sobie z osobami, które
stwarzaj¹ zagro¿enie dla otoczenia. Na koñcu na dziedziñcu
Dworku Bia³opr¹dnickiego pojawili siê stra¿acy. Najbardziej
widowiskow¹ konkurencj¹ by³o uk³adanie „wie¿y" z plastikowych skrzynek. Ka¿dy z uczestników zabawy by³ asekurowany przez stra¿aka na linie, przytwierdzonej do kosza na
koñcu drabiny-wysiêgnika stra¿ackiego wozu. Najlepsi
wspiêli siê w ten sposób niemal na wysokoœæ dachu Dworku
Bia³opr¹dnickiego.

Goście pikniku: posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec z córką Orianą
i wiceprezydent Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz
oraz gospodarz - dyrektor „Dworku” Andrzej Radniecki

Wieczór zakoñczy³ wystêp zespo³u Boba Jazz Band, który we w³asnym, niepowtarzalnym stylu przypomnia³ standardy z ró¿nych lat.
Podsumowuj¹c: przez ca³y dzieñ ogród i park obok Dworku Bia³opr¹dnickiego goœci³ setki krakowian z dzieæmi. Byli
wœród nich nie tylko mieszkañcy Bia³ego Pr¹dnika, ale te¿
osoby, które przyjecha³y specjalnie z innych czêœci miasta,
¿eby œwiêtowaæ Dzieñ Dziecka w naszej dzielnicy.
JOANNA DOLNA
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Przewodniczący Dzielnicy IV Prądnik Biały Jakub Kosek wręcza nagrody
uczestnikom konkursu „Rodzinne Potyczki”

DNI DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2011
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Inspirująca zabawa
IV MARATON AZORSKI
Skąpany w słońcu, wyjątkowo parny piątek, 27 maja. Od godz.
12.30 na boisku azorskiego liceum gromadzą się tłumy dzieci
i młodzieży, a także nauczyciele oraz zaproszeni goście. W tym
właśnie dniu na terenie XIV Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Kopernika i w jego okolicach odbywa się IV Maraton Azorski
– jedna ze stałych imprez Dni Dzielnicy IV Prądnik Biały. Pomysłodawcą i animatorem pierwszej edycji maratonu był Michał Kończakowski-Dziób – wówczas uczeń „Czternastki", obecnie student prawa UJ.

Dać z siebie sto procent
Aby przygotować imprezę, której podstawowym celem i jednocześnie ważnym przesłaniem jest integracja azorskiego środowiska, potrzeba sporej inwencji, ogromnego nakładu sił i energii oraz równie wielkiego entuzjazmu. – Organizacja takiego maratonu na pewno jest dosyć kłopotliwa – przyznaje Katarzyna
Barszcz, nauczycielka liceum i wieloletnia organizatorka przedsięwzięcia. – Wymaga dużego zaangażowania i wielkiego nakładu pracy. I choć wydaje się, że wszystko jest już pod kontrolą, to
w dniu maratonu mogą się pojawić niezliczone niespodzianki.
Jednak do końca trzeba dać z siebie sto procent – dodaje. Zgodnie z regulaminem w azorskim biegu mogą wziąć udział zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, jak i osoby dorosłe.
Maraton jest super
Tuż przed godz. 13 na boisko „Czternastki" tłumnie przybywają najmłodsi z osiedlowej świetlicy środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Puchatka", pod opieką jej kierownika, Zygfryda Gębali. – Taka impreza to dla dzieciaków ze świetlicy ogromna frajda. Cieszą się tym, że mogą wziąć udział w zabawie, nie tylko przyglądać się, ale być zawodnikami. To dla nich
na pewno wspaniałe, niezapomniane przeżycie – przekonuje jedna z uczestniczek biegu.
Godzina 14. Panuje spore, wywołane dużą liczbą chętnych
do udziału w biegu zamieszanie, nad którym udaje się jednak
zapanować. Odwagi przed startem dodaje biegaczom Katarzyna Barszcz. Jedna z uczennic krótko przedstawia zasady maratonu, po czym głos zabiera dyrektor szkoły, Mariola Reguła, uroczyście inaugurując IV Maraton Azorski.
– Maraton jest super! Brałem w nim udział rok temu, ale w tym
roku przygotowywałem się, biegając z bratem po boisku szkolnym. Mam nadzieję, że wygram – mówi tuż przed startem ośmioletni Szymek. Takich dzieci jak Szymon jest wiele – każde liczy
na wygraną.
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Trzykrotny zwycięzca
Zbliża się 14.30. W końcu nadchodzi długo oczekiwany moment: 115 uczestników, głównie uczniów dzielnicowych placówek oświatowych, wyrusza w asyście policji na trasę maratonu,
przebiegającą ulicami osiedla. Na trasie czuwają odpowiednio
przeszkoleni wolontariusze. Młodsza grupa wiekowa, czyli zawodnicy ze szkół podstawowych, ma do pokonania jedno okrążenie, zaś starsza grupa zawodników – dwa.
I wreszcie – upragniona meta. W grupie juniorów zwycięża Michał Przybycień (11 lat), który podobno nie przygotowywał się do
biegu, zaś zwycięzcą reprezentującym starszą grupę wiekową
zostaje po raz trzeci Michał Zębala (18 lat) – uczeń XIV LO. – Na
razie jeszcze dochodzę do siebie, ale jest coraz lepiej – stwierdza
po przebiegnięciu linii mety. A na pytanie, co czuje trzykrotny triumfator, odpowiada: – Czuję się wspaniale, spełniłem się sportowo,
więc moje buty do biegania mogę zawiesić już na kołku. A w przyszłym roku sobie odpuszczę i dam zwyciężyć komuś innemu.
Uśmiech dzieci ma wartość
Szefowa „Czternastki” podkreśla, że maraton to niezwykle inspirująca zabawa, konsekwentnie uwzględniana w każdym rocznym planie pracy szkoły: – Takie imprezy, jak m.in. Maraton Azorski są bardzo potrzebne. Integrują środowisko, a zarazem pokazują dzieciom, młodym ludziom, a także dorosłym, że spędzać
czas można w taki oto sportowy sposób. Zaś atrakcje przygotowane przez szkołę z okazji maratonu, szczególnie dla małych dzieci, dodatkowo podnoszą wartość tej wspaniałej inicjatywy.
Niepowtarzalną atmosferę tego dnia współtworzą m.in. piosenki wykonywane przez szkolną grupę muzyczną oraz występy
świetlicowych zespołów tanecznych. Na zakończenie imprezy
dzieci z „Chatki Puchatka” otrzymują z okazji Dnia Dziecka wspaniałe upominki. To z kolei efekt aktywności wolontariuszy z liceum na Azorach pracujących pod opieką Magdaleny Włodarczyk, nauczycielki i koordynatorki programu „Uśmiech Dziecka”,
uhonorowanej prestiżową odznaką „Przyjaciel Dziecka”. – Cieszę się, że nasza szkoła jest pomysłodawcą takiego biegu, ponieważ organizując maraton, promujemy ją i przyczyniamy się do
tego, że coraz więcej osób o nas wie i chce dołączyć do naszej
szkolnej społeczności – twierdzi jedna z uczennic.
Gratulujemy zatem wszystkim bez wyjątku uczestnikom IV Maratonu Azorskiego. Tegoroczna impreza zgromadziła też znakomitych gości. Niektórzy przyjęli zaproszenie szkoły nie pierwszy
raz. W ich gronie znaleźli się: posłanka na Sejm RP Katarzyna
Matusik–Lipiec, radna miasta Krakowa Teodozja Maliszewska,
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV, Jakub Kosek oraz
sekretarz krakowskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Renata Kloryga.
Słowa uznania należą się organizatorom i współorganizatorom imprezy, którym udało się z powodzeniem zrealizować świetny pomysł i tym samym zachęcić do udziału w maratonie liczną
grupę młodych ludzi. Do zobaczenia w przyszłym roku!

EWELINA BRONOWSKA, MAGDALENA SKOWROŃSKA
XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

DNI DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2011

fot. XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
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CENTRUM KULTURY „DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI” i RADA DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY
zapraszają

LETNIE KONCERTY KAMERALNE 2011

VIII BIAŁOPRĄDNICKI TEATR OGRODOWY

3 lipca POPOŁUDNIE Z OPERĄ I OPERETKĄ

4 lipca „OSKAR I RUTH”

Bożena Zawiślak-Dolny (mezzosopran), Andrzej Biegun (baryton), Jan Migała (baryton), Kristina Kutnik (piano)

TEATR BEZ SCENY
scenografia i reżyseria: Ingmar Vilkqist, muzyka: Olo Walicki
występują: Anna Kadulska, Andrzej Dopierała

10 lipca ELIEZER MIZRACHI Jewish Oriental Mystic Music
Eliezer Mizrachi (śpiew), Władysław „Woody” Kwaśnicki ( instrumenty dęte
i perkusyjne)

17 lipca ORKIESTRA STRAUSSOWSKA OBLIGATO
Zbigniew Kawalec (skrzypce), Maria Kawalec (skrzypce), Orest Bryliński
(wiolonczela), Grzegorz Frankowski (kontrabas), Jerzy Sobeńko (piano),
Zbigniew Witkowski (flet), Leszek Żurek (perkusja)

24 lipca BALKAN SEVDAH
Kasia Zadora (wielki bęben, śpiew, djembe), Patrycja Napierała (darabuka,
udu, cajon, instrumenty perkusyjne), Oliwier Andruszczenko (klarnet, ewi),
Tomek Kłoś (elektronika, klawisze, trąbka), Marcin Zadronecki (śpiew, tambura, buzuki, instrumenty perkusyjne)

31 lipca KRECIA ROBOTA
Marcin Sonnenberg (wokal, piano, gitara akustyczna), Maciej Kłeczek (wokal, gitara elektryczna i akustyczna), Bogdan Mietniowski (gitara basowa
elektryczna i akustyczna), Adam Stępniowski (perkusja)

7 sierpnia VISTULA STRING QUARTET
Paulina Różańska (skrzypce), Oriana Masternak (skrzypce), Maria Dutka
(altówka), Magdalena Sas (wiolonczela)

14 sierpnia TANGO Y MAS
Ariel Ramirez (bandoneon), Joao Teixteira da Sousa (wokal), Dariusz Samerdak (piano), Dominika Białostocka (gitara)

21 sierpnia ACOUSTIC ACROBATS
Piotr Skupniewicz (klarnet), Bogusław Zięba (akordeon, instrumenty klawiszowe), Jacek Hołubowski (akordeon), Adam Leśniak (perkusja, instrumenty perkusyjne, wokal), Jacek Fedkowicz (kontrabas, gitara basowa)

11 lipca „…A DIABŁU OGAREK”
TEATR STUDIO MOBILE
reżyseria: Marek Pyś; występują: Marek Pyś, Maciej Ferlak, Marian Bodziony

18 lipca „PIASKOWNICA”
SPEKTAKL wg MICHAŁA WALCZAKA
reżyseria: Adam Biernacki, scenografia: Adam Grządziel
występują: Anna Walkowiak-Sikorska (Miłka), Artur Gotz (Protazek)

25 lipca „HEFAJSTOS”
MONODRAM
w wykonaniu Niny Repetowskiej, akompaniament: Paweł Bieńkowski

1 sierpnia „ZAPISKI OFICERA ARMII CZERWONEJ”
MONODRAM
w wykonaniu Piotra Cyrwusa, reżyseria: Tomasz Obara

8 sierpnia „BROADWAY STREET”
GALA MUSICALOWA
występują: Edyta Krzemień, Jakub Wocial

15 sierpnia „OBLIVION”
SPEKTAKL MUZYCZNY
występują: Beata Paluch (śpiew), Barbara Gąsior (skrzypce), Renata Borucka (skrzypce), Magdalena Pluta (wiolonczela), Marek Maria Lewandowski (kontrabas), Monika Bylica (fortepian)

22 sierpnia „AUDIENCJA III CZYLI RAJ ESKIMOSÓW”
SCENA Z BLISKA
reżyseria: Janusz Andrzejewski
występują: Izabella Tarasiuk, Janusz Andrzejewski

29 sierpnia „ATRAMENT DLA LEWORĘCZNYCH”
28 sierpnia CHRISTINA DALETSKA (mezzosopran)
oraz Młodzi Kameraliści Lwowscy pod kierownictwem Oksany Trunko
(skrzypce)

TEATR KTO
scenariusz i reżyseria: Krzysztof Niedźwiedzki, muzyka: Jerzy Zając
występują: Jacek Buczyński, Krzysztof Niedźwiedzki, Paweł Rybak, Maciej Słota

niedziele, godz. 16

poniedziałki, godz. 19

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2, wstęp wolny
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- pawilon „Elea”, salonik prasowy,
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Gdzie można znaleźć
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- sklep przy ul. Ojcowskiej,
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- sklep „Lewiatan” przy ul. Jaremy,
- w Internecie: www.dzielnica4.krakow.pl
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- sklep „Lewiatan” przy ul. Wiarusa,
- w stałych punktach kolportażu:
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- sklep „Lewiatan” przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,
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- biuro Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
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- delikatesy „Smak” przy ul. Krowoderskich Zuchów
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Dzień Otwarty Magistratu
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider
i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaprosili krakowian i turystów do Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych.
5 czerwca, od 10.30 do 17 wszyscy chętni mogli zwiedzać
siedzibę władz miejskich. Czekało na nich wiele atrakcji, m.in.
spotkanie z Michałem Kościuszko (rajdowym wicemistrzem
świata 2009 w klasyfikacji Junior World Rally Championship),
z zawodnikami legendarnej drużyny Kazimierza Górskiego
oraz z aktualnymi mistrzami klasy żeglarstwa Polskich Klas
Olimpijskich. W tym wyjątkowym dniu odbył się także finał
szóstej edycji spotkań edukacyjnych „Uczeń - Obywatel" (modułów dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego oraz Młodzieżowe Centrum Edukacji Obywatelskiej)
oraz dziesiątej już edycji konkursu fotograficznego „Jeden
dzień z życia miasta”.
W sali Lea i Kupieckiej, z okazji dwudziestolecia dzielnic,
rady i zarządy poszczególnych dzielnic Krakowa prezentowały swoje osiągnięcia, działalność kulturalną, a także rozpoczęte
i planowane inwestycje sportowe. Najciekawsze miejsca
w dzielnicach, m.in. na Białym Prądniku, można było poznać
dzięki wystawie „Dzielnice wczoraj i dziś”, a także w specjalnie zorganizowanych punktach informacyjnych. Oczywiście nie
zabrakło też naszej dzielnicy. Radni chętnie odpowiadali na
pytania, opowiadali o historii Prądnika Białego oraz rozdawali
materiały promocyjne.
Na dziedzińcu magistratu najmłodsi mogli podziwiać występy klownów i żonglerów, a w kąciku „Bajek z czterech stron
świata” posłuchać baśni z miast położonych poza granicami
Polski, a zaprzyjaźnionych z Krakowem. Natomiast przed pałacem prezentowano wystawę „Hala Widowiskowo - Sportowa
(Czyżyny) w Krakowie – miejsce niewiarygodnych przeżyć” oraz

Pamiątkowe zdjęcie z „Orłami Górskiego”. W niebieskich strojach z herbem
Krakowa - piłkarze drużyny rady miasta i dzielnic Krakowa.

Wspaniały koncert Renaty Przemyk zakończył tegoroczny
Dzień Otwarty Magistratu.

pokazy sztuk walki w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych.
Obok pomnika Józefa Dietla stanął autokar – punkt krwiodawstwa zorganizowany przez Fundację „Kibicujemy życiu”.
Nieopodal ustawiono przystanek autobusowy, z którego można było wybrać się specjalnym autobusem MPK, żeby zwiedzić krakowskie stadiony.
O godzinie 18 na stadionie WKS Wawel rozpoczął się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa, z udziałem legendarnego zespołu „Orły Górskiego”, radnych miasta
i dzielnic (Prądnik Biały reprezentowali radni: Jakub Kosek,
Tomasz Regulski i Łukasz Zaremba oraz Paweł Ścigalski –
radny dzielnicy poprzedniej kadencji, obecnie radny miejski),
pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej. Triumfatorem rozgrywek była drużyna „Orłów
Górskiego”. Dzień Otwarty Magistratu zakończył koncert Renaty Przemyk, która zachwyciła i rozśpiewała krakowską publiczność dobrze znanymi przebojami i utworami z ostatniej
płyty „Odjazd”.

Radni naszej dzielnicy podczas Dnia Otwartego Magistratu. Od lewej:
Dominika Miska, Mieczysław Dzierżak i Beata Bryniarska.

W upały... zamykaj okna
Narzekamy, że jazda komunikacją miejską latem bywa uciążliwa. Upał i tłok w godzinach
szczytu dają się wszystkim we znaki. Tymczasem wiele pojazdów MPK posiada klimatyzację,
która działa zawsze, gdy temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni. Natomiast nie zawsze
jej praca jest odczuwalna, ze względu na pootwierane okna. Dlatego dla wspólnego dobra wskazane jest, aby widząc otwarte okna w klimatyzowanym pojeździe, zamknąć je.
Pojazdy z klimatyzacją można poznać po wielkim agregacie na środku dachu. W klimatyzację wyposażone są wszystkie autobusy marki Mercedes, które w naszej dzielnicy można spotkać na liniach 164 i 114 oraz sporadycznie na liniach 194, 144, 172, a także część Solarisów,
które obsługują linie: 130, 132, 138, 287, 172 oraz na liniach aglomeracyjnych. Większość
tych autobusów posiada charakterystyczne, nowe, „dynamiczne" malowanie, które wyróżnia je
na tle innych pojazdów MPK. Klimatyzowane są także krótkie autobusy marki Autosan na trasie
137 oraz 207, jak również tramwaje większości kursów linii 5.

DARIUSZ PARTYKA
fot. DARIUSZ PARTYKA

DOMINIKA MISKA
fot. MARIUSZ BEMBENEK

