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Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Sąsiedzi!
Nadchodzą Święta.
Radujmy się, bo nadzieja ciągle żywa.
Wesołego Alleluja!!!
Weselmy się w gronie rodziny.
Warto w tym czasie wyłączyć
telewizor, radio, odstawić Internet,
odłożyć gazetę. Pomyśleć o bliskich.
Skończyła się zima, przyroda wybucha życiem.
Zwróćmy uwagę ku radosnej
tajemnicy Zmartwychwstania, wybaczenia.
Wszystkim życzymy wesołych Świąt,
radości w gronie rodziny.
Bądźmy razem, na zawsze i do końca.
Spokojnych Świąt życzą
Radni Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony
– kadencja 2011-2015
Zaczynamy kolejną kadencję. Nowa jest Rada, ale zadania pozostają te
same: niesienie pomocy Mieszkańcom, remonty chodników, ulic i placów
zabaw. Modernizacje placówek oświatowych, budowa nowych obiektów sportowych. Zakres prac Rady Dzielnicy jest szeroki, budżet – wąski, ale wiem, że
wykorzystamy wszelkie możliwości, by w zgodzie z prawem i w ramach kompetencji, zrealizować rzetelnie nasze zadania.
W obecnej Radzie Dzielnicy III zasiadają:
Rafał Miś – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III,
Daniel Wiśniowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy III,
Agnieszka Jasiówka – Członek Zarządu Dzielnicy III,
Aniela Pazurkiewicz – Członek Zarządu Dzielnicy III,
Piotr Gaweł – Członek Zarządu Dzielnicy III,

Rafał Miś

Anna Wantuch – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
Karolina Manikowska – Przewodnicząca Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego,
Stanisław Skrzyński – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej
i Budownictwa,
Franciszek Kasznik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Jacek Wojs – Przewodniczący Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
Mateusz Drożdż – Przewodniczący Komisji Informacji i Łączności z Mieszkańcami,
Piotr Moskała – Przewodniczący Komisji ds. Sportu, Rekreacji i Funduszy Unii
Europejskiej,
ciąg dalszy na stronie 3
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Chleba naszego prądnickiego…
Chleb ten wyróżnia się spośród innych bochenków. Nie tylko dlatego, że jest ciemny, ma
grubą skórkę i charakterystyczny smak, ale przede
wszystkim z powodu swoich rozmiarów. Normalnie wypieka się go w bochnach ważących po
4,5 kg, choć na sklepowych półkach znajdziemy go
podzielonego na mniejsze kawałki. Zdarzają się też
okazjonalne egzemplarze, nawiązujące rozmiarami do historycznych, które potrafią ważyć i po
14-15 kg. Dla porównania – przeciętny bochenek
chleba waży około 0,5 kg.
Składa się, jak każdy porządny chleb z czterech
naturalnych składników: mąki, wody, drożdży i soli,
a jego smak wzbogaca kwas żytni i gotowane
ziemniaki. Piecze się go 2 godziny i 15 minut,
a stygnie kolejne 2 godziny. Od marca 2011 roku
na mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej
nr 242/2011 chleb prądnicki stał się prawnie chronionym produktem regionalnym. Będzie go można
produkować na podstawie tradycyjnego przepisu
jedynie na terenie administracyjnym Krakowa.
Pierwsze pisane wzmianki o chlebie prądnickim pojawiły się w średniowieczu. Wypiekali go
przede wszystkim mieszkańcy Prądnika Czerwonego, ówczesnej podkrakowskiej wsi. Był smaczny
– w 1421 roku biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec nadał swojemu kucharzowi Świętosławowi
Skowronkowi ziemię na Prądniku w zamian za
stałe dostawy prądnickiego chleba na swój stół.
Biskup Jastrzębiec, miłośnik czerwonoprądnickiego pieczywa, był związany z dworem królewskim, pełnił funkcję kanclerza koronnego, a w 1423
roku został arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. Chleb prądnicki zasmakował też ostatniemu polskiemu królowi Stanisławowi Augustowi
Poniatowskiemu, który został nim raz poczęstowany, a następnie kazał go sobie sprowadzać na
obiady czwartkowe, dzięki czemu prądnickie pieczywo spożywała ówczesna elita artystyczna i polityczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów – malarze, rzeźbiarze, poeci, literaci, reformatorzy
oświeceniowi. W XIX wieku polski poeta i geograf
Wincenty Pol zapisał o nim „A to idzie z łaski Boskiej chleb prądnicki, chleb krakowski!”. Chleb był
wówczas sprzedawany krakowianom na pl. Szczepańskim, a następnie na pl. Św. Ducha.
Swój unikalny wygląd i smak chleb prądnicki
zawdzięcza składnikom – zdrowej mące żytniej
z niewielkim dodatkiem mąki pszennej, specjalnemu zakwasowi oraz dodanym gotowanym
ziemniakom. Te ostatnie pojawiły się w zmodyfikowanym średniowiecznym przepisie później, zapewne na przełomie XVIII i XIX wieku. Ale właśnie
dzięki nim pieczywo zachowuje świeżość do 7 dni,
pozwalając z każdym kolejnym dniem na krojenie

coraz cieńszych kromek. Koneserzy tego wypieku
twierdzą, że właśnie pod koniec terminu przydatności do spożycia jest on najsmaczniejszy.
Recepturę produkcji chleba prądnickiego odtworzył na początku XXI wieku krakowski piekarz
Antoni Madej. W 2004 rok po raz pierwszy zaprezentował go krakowskiej i małopolskiej publicz-

chlońską i jabłkiem łąckim. Dzięki wpisowi, tradycyjna, odtworzona kilka lat temu, receptura stanie
się jawna, ale chleb będzie można wypiekać pod tą
nazwą metodami opracowanymi przez Antoniego
Madeja jedynie w granicach administracyjnych
Krakowa. Dzięki temu, chlebowi prądnickiemu nie
grożą podróbki pod jego własną nazwą – tak jak
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ności podczas I Święta Chleba, gdzie wypiek od
razu zyskał laury – tytuł „Smak Małopolski” –
a w 2005 roku został wpisany na Listę Produktów
Tradycyjnych prowadzoną przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi. Antoni Madej rozpoczął starania
o wpis chleb prądnickiego na listę produktów chronionych, w 2008 roku oficjalny wniosek wpłynął
do Komisji Europejskiej. Starania o rejestrację
„Chronionego Oznaczenia Geograficznego” wspierała małopolska posłanka do Parlamentu Europejskiego Urszula Gacek.
Starania te zakończyły się w marcu 2011 roku.
Chleb znalazł się na liście produktów chronionych
razem z m.in. obwarzankiem krakowskim, kiełbasą
lisiecką, oscypkiem, redykołką, śliwką suską se2

wędzone serki krowie przestały być sprzedawane
jako „oscypki”. Klienci, którzy go kupią będą mieli
pewność, że nie ma w nim ukrytych dodatków
chemicznych, polepszaczy i spulchniaczy, jakie występują w niektórych innych chlebowych wypiekach obecnych w sprzedaży. Nie będzie mu grozić
rozsypywanie się podczas próby ukrojenia, czy posmarowania masłem i nie chwyci go pleśń dzień
po zakupie.
Ci, którzy go zjedzą, skorzystają także na tym,
że chleby żytnie są zdrowsze i bogatsze w potrzebne dla organizmu składniki mineralne niż
chleby pszenne. Mąka z żyta ma więcej błonnika
pobudzającego trawienie, a w zakwasie, użytym
do wypieku, znajdują się drożdże, witaminy
z grupy B i bakterie mlekowe, które oczyszczają organizm z trucizn i ze związków rakotwórczych –
toksyn pleśniowych i azotanów.
Piekarnia Antoniego Madeja, gdzie wypiekany
jest chleb prądnicki, mieści się w Nowej Hucie, ale
pieczywo można zakupić również m.in. w piekarniach firmowych na Starym Mieście.
Mateusz Drożdż
radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony
e-mail: mateusz.drozdz@onet.pl
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Maciej Kalemba – Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury,
Dominik Jaśkowiec – Radny Miasta Krakowa,

DYŻURY W SIEDZIBIE
RADY DZIELNICY III
PRĄDNIK CZERWONY:

Małgorzata Janiec – Radna Dzielnicy,
Patrycja Krok – Radna Dzielnicy,
Piotr Majak – Radny Dzielnicy,
Tomir Myśliborski – Radny Dzielnicy,
Łukasz Wantuch – Radny Dzielnicy,
Dariusz Wicher – Radny Dzielnicy,
Paweł Wójcik – Radny Dzielnicy.

Klub „Malwa”, ul. Dobrego Pasterza 6
31-416 Kraków
Telefon i faks: 12 412 49 13
e-mail: dzielnica3@um.krakow.pl
www.dzielnica3.krakow.pl

W nową kadencję wchodzimy z nadziejami i zobowiązaniami. Ja w tę nową kadencję wchodzę w silnym poczuciem, że wypełnimy swoje zadania dobrze. Rady Dzielnic są potrzebne Mieszkańcom. Udowodnimy to naszą pracą. Pracą wykonywaną z zaangażowaniem, z szacunkiem dla własności, w ramach
obowiązującego prawa. Nie zgadzam się z tezą, że w tych warunkach nie da się pracować. Przeciwnie,
można w tych warunkach zrealizować dużo świetnych pomysłów. Trzeba tylko cały czas być skupionym
na Mieszkańcach, na lokalnej społeczności, a nie na chwili chwały i fleszach fotoreporterów. Rada Dzielnicy to pole pracy, często ciężkiej, ale dającej satysfakcję.
Z uwagi na szerokie spektrum spraw, które rozpatruje Rada Dzielnicy zostały one podzielone na obszary kompetencyjne członków Zarządu:
Rafał Miś – Budownictwo, Planowanie Przestrzenne, Kultura, Komunikacja z Mieszkańcami,
Aniela Pazurkiewicz – Zdrowie i Sprawy Społeczne,
Agnieszka Jasiówka – Edukacja, Kultura, Budownictwo,
Daniel Wiśniowski – Bezpieczeństwo Publiczne, Organizacje Pozarządowe,
Piotr Gaweł – Organizacje Pozarządowe, Fundusze Unijne, Sport i Rekreacja.
Ten podział jest tylko orientacyjny, ma na celu uporządkowanie pracy i ułatwienie komunikacji z przewodniczącymi Komisji i innymi członkami Rady. Każdego dnia mogą Państwo spotkać się z radnymi w siedzibie Rady. W naszej siedzibie dyżurują również przedstawiciele Straży Miejskiej w Krakowie. Dyżur ten
odbywa się w każdy czwartek w godzinach 18.00 – 19.00. Należy jednak mieć na uwadze, że strażnicy
miejscy mogą być nieobecni w przypadku wezwania na interwencję.
Pracujemy również nad wznowieniem darmowych dyżurów prawnika w siedzibie Rady Dzielnicy,
jak miało to miejsce przez ostatnie dwie kadencje. Udzielałby darmowych porad prawnych dla naszych
Mieszkańców. Na moją prośbę radny miejski Dominik Jaśkowiec złożył interpelację do prezydenta miasta
Krakowa z pytaniem, jakie warunki musi spełnić Rada Dzielnicy, aby dyżury prawnika stały się możliwe
i legalne. W odpowiedzi dostaliśmy informacje, co musimy zrobić, aby te przeszkody pokonać. W kwietniu Rada Dzielnicy podejmie uchwałę zawierającą wniosek o zmianę zarządzenia prezydenta miasta Krakowa, zmierzając do umożliwienia organizacji dyżurów prawnika. Jak tylko prezydent miasta Krakowa wyrazi zgodę, uruchomimy cotygodniowy dyżur prawnika.
Rafał Miś
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
Redakcja „Biuletynu Rady Dzielnicy III”:
Rafał Miś – redaktor naczelny, Mateusz Drożdż – redaktor prowadzący, Piotr Skowron – sekretarz redakcji
i redaktor techniczny. Gazeta jest redagowana kolektywnie przez radnych tworzących Komisję Informacji i Łączności z Mieszkańcami.
Druk: Wydawnictwo – Drukarnia Ekodruk s. c., ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 30-553 Kraków, tel. 12 267 36 60
Teksty w wersji elektronicznej można składać osobiście na nośnikach (dyskietki, płyty) w siedzibie Rady Dzielnicy III
przy ul. Dobrego Pasterza 6, wysyłać pocztą tradycyjną na ten adres lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
dzielnica3@um.krakow.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo do redakcji nadesłanych materiałów i dokonywania skrótów.
Przysłanych materiałów Redakcja nie zwraca.
Radni Dzielnicy III publikują w „Biuletynie” nieodpłatnie i taką samą formę Redakcja „Biuletynu” może zaproponować innym
autorom artykułów lub zdjęć.
Aktualne i archiwalne numery „Biuletynów” z lat 2006-2010 znajdują się na stronie Rady Dzielnicy
www.dzielnica3.krakow.pl w dziale: Samorząd i poddziale: Biuletyn Dzielnicy III.
Przekazano do druku: kwiecień 2011
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RAFAŁ MIŚ
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
w piątki w godz. 18.00 – 19.00
e-mail: rafal.mis@gazeta.pl
DANIEL WIŚNIOWSKI
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
AGNIESZKA JASIÓWKA
Członek Zarządu Dzielnicy
ANIELA PAZURKIEWICZ
Członek Zarządu Dzielnicy
PIOTR GAWEŁ
Członek Zarządu Dzielnicy
Dyżur Członka Zarządu
w czwartki w godz. 18.00 – 19.00
jednoosobowe dyżury wymienne,
informacja szczegółowa w biurze
tel. 12 412 49 13
ANNA WANTUCH
Przewodnicząca Komisji Zdrowia
w poniedziałki w godz. 10.00 – 11.00
STANISŁAW SKRZYŃSKI
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
w poniedziałki w godz. 17.00 – 18.00
MACIEJ KALEMBA
Przewodniczący Komisji Edukacji
w pierwsze wtorki miesiąca
w godz. 18.00 – 19.00
TOMIR MYŚLIBORSKI I PIOTR MAJAK
radni Dzielnicy III Prądnik Czerwony
w poniedziałki w godz. 16.00 – 17.00
e-mail: piomaj@gmail.com
DARIUSZ WICHER I PAWEŁ WÓJCIK
radni Dzielnicy III Prądnik Czerwony
w środy w godz. 17.00 – 18.00
DOMINIK JAŚKOWIEC
Radny Miasta Krakowa
w czwartki w godz. 17.00 – 18.00
e-mail: dominikjaskowiec@interia.pl
www.jaskowiec.eu
BIURO RADY DZIELNICY
Poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. 10.00 – 13.00
telefon i faks 12 412 49 13
e-mail: dzielnica3@um.krakow.pl
www.dzielnica3.krakow.pl
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony nie ponosi
odpowiedzialności za nieobecność radnych
na wyznaczonych przez nich dyżurach.
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Rada w pracy
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony od swojego inauguracyjnego spotkania 27 stycznia 2011
roku do końca marca na trzech posiedzeniach podjęła 44 uchwały.
Podjęła decyzje personalne i organizacyjne:
• wybrała radnego Rafała Misia na Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik
Czerwony;
• wybrała radnego Daniela Wiśniowskiego na
Zastępcę Przewodniczącego;
• ustaliła, że Zarząd Dzielnicy będzie liczył 5
osób;
• wybrała radne Agnieszkę Jasiówkę i Anielę Pazurkiewicz oraz radnego Piotra Gawła na
Członków Zarządu Dzielnicy;
• powołała Komisję Rewizyjną i 8 komisji merytorycznych;
• wybrała radnego Franciszka Kasznika na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz radnego Dominika Jaśkowca na Wiceprzewodniczącego tej Komisji;
• wybrała radnego Macieja Kalembę na Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury;
• wybrała radnego Stanisława Skrzyńskiego na
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej;
• wybrała radną Annę Wantuch na Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej;
• wybrała radnego Jacka Wojsa na Przewodniczącego Komisji Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi;
• wybrała radnego Piotra Moskałę na Przewodniczącego Komisji ds. Sportu, Rekreacji i Funduszy Unii Europejskiej;
• wybrała radną Karolinę Manikowską na Przewodniczącą Komisji Praworządności i Porządku Publicznego;
• wybrała radnego Mateusza Drożdża na Przewodniczącego Komisji Informacji i Łączności
z Mieszkańcami;
• powołała Komisję Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska, jej przewodniczący zostanie powołany przypuszczalnie na najbliższej sesji;
• powołała doraźny Zespół Problemowy ds.
Konsultacji Zmian w Funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej na terenie Dzielnicy III Prądnik
Czerwony.
Podjęła decyzje ﬁnansowe:
• przyjęła plan rzeczowo-finansowy na rok 2011
na kwotę 40 000 zł;
• wprowadziła następujące zadania do listy
zadań powierzonych w zakresie remontów

•

•

•

•

•

w placówkach oświatowych na rok 2011
w kwocie 352 100 zł:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 – remont kuchni –
kontynuacja zadania – 110 000 zł;
2. Gimnazjum nr 9 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 55 000 zł;
3. Szkoła Podstawowa nr 64 – wymiana przeszkleń i stolarki okiennej – 40 000 zł;
4. Szkoła Podstawowa nr 114 – wymiana
przeszkleń i stolarki okiennej – 40 000 zł;
5. Szkoła Podstawowa nr 95 – wymiana przeszkleń i stolarki okiennej – 40 000 zł;
6. Przedszkole Samorządowe nr 14 – usunięcie pęknięć ścian wraz z remontem cokołów –
18 000 zł;
7. Przedszkole Samorządowe nr 162 – filia
przy ul. Duchackiej – usunięcie zagrzybień
w pomieszczeniach obieralni – 9 100 zł;
8. Przedszkole Samorządowe nr 178 – remont
sanitariatów – 20 000 zł;
9. Szkoła Podstawowa nr 95 – malowanie korytarzy i sal wewnętrznych budynków – 20 000 zł;
anulowała zadanie powierzone w zakresie
budowy, modernizacji, prac remontowych
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej pod nazwą „Ul. Żytnia – modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego”
i oszczędzoną w ten sposób kwotę 60 000 zł
przeznaczyła na dofinansowanie modernizacji
ogólnodostępnych obiektów sportowych przy
Szkole Podstawowej nr 114;
anulowała zadanie powierzone w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych pod nazwą
„Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego wraz z zagospodarowaniem skweru
przy ulicy Ślicznej/Meissnera”, a uzyskaną
kwotę w wysokości 50 000 zł przeznaczyła na
zwiększenie środków na zadanie „Dostosowanie schodów do potrzeb osób niepełnosprawnych przy ulicach: Lublańskiej i Strzelców”;
wprowadziła na listę zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w rejonie przejść dla
pieszych wg wskazań Rady Dzielnicy” na
kwotę 33 000 zł;
anulowała zadania: „Park Rzeczny Rozrywka
Etap II – projekt dla odcinka pomiędzy ulicą
Naczelną a ulica Rozrywka” (dofinansowanie
do zadań powierzonych) – 10 000 zł i organizację imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy
III – 2 500 zł;
wprowadziła nowe zadania:
1. Szkoła Podstawowa nr 114 – dofinansowanie modernizacji ogólnodostępnych obiektów
sportowych – jako dofinansowanie do zadań
powierzonych – 195 000 zł;
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2. ul. Rezedowa/Dominikanów – kontynuacja
zadania w zakresie projektowym, wykupy terenów do decyzji ZRID – 120 000 zł;
3. budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego wraz z zagospodarowaniem skweru
przy ul. Ślicznej/Meissnera – 50 000 zł;
4. modernizacja placów zabaw wg wskazania
Dzielnicy – 60 000 zł;
5. Przedszkole nr 178 – montaż instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody – 23 500 zł;
6. Przedszkole nr 123 – montaż instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody – 20 000 zł;
7. Przedszkole nr 12 – doposażenie placu
zabaw – 15 000 zł;
8. Przedszkole nr 122 – doposażenie placu
zabaw – 15 000 zł;
9. Szkoła Podstawowa nr 95 – malowanie korytarzy i sal wewnątrz – 20 000 zł;
10. Przedszkole nr 20 – remont dachu – 45 000 zł;
11. Państwowa Straż Pożarna JRG 7 – zakup
sprzętu ratowniczego – defibrylatora oraz
sprzętu komputerowego – 10 000 zł;
12. Policja – zakup alkotestera oraz sprzętu
komputerowego – 10 000 zł;
13. Straż Miejska Miasta Krakowa – zakup
sprzętu ratowniczego – defibrylatora oraz
sprzętu komputerowego – 10 000 zł;
zmniejszyła o 50 000 zł kwotę na zadanie „Budynek po byłym Gimnazjum nr 10 – renowacja nawierzchni boisk sportowych wraz z udostępnieniem ich mieszkańcom Dzielnicy III
Prądnik Czerwony” na zadanie pod nazwą „Budynek po byłym Gimnazjum nr 10 – przebudowa zewnętrznych obiektów sportowych,
opracowanie koncepcji, uzyskanie decyzji
ULICP, opracowanie projektu wykonawczego
– zadanie realizowane w cyklu dwuletnim”.
Obecna kwota na realizację wynosi 50 000 zł;
zwiększyła o 2 000 zł kwotę na zadanie pod
nazwą „ul. Żytnia – modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego – opracowanie
projektu przebudowy boiska”. Łączna kwota
na to zadanie wynosi 40 000 zł;
zwiększyła o 2 500 zł kwotę na zadanie „Organizacja imprez kulturalnych i sportowych na
terenie Dzielnicy III”. Kwota na to zadanie wynosi obecnie 5 500 zł;
zwiększyła środki na zadanie „Państwowa
Straż pożarna JRG7 – zakup sprzętu ratowniczego używanego w czasie klęski powodzi”
z 11 000 zł do 16 000 zł;
zwiększyła kwotę na zadanie „Policja – płatne
nadgodziny patrolowe na terenie Dzielnicy III
wspólne ze Strażą Miejską” z 7 000 zł do
12 000 zł;
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zwiększyła z 6 000 na 16 000 zł kwotę na zadanie „Straż Miejska – płatne nadgodziny patrolowe dla rewirowych z terenu Dzielnicy III
Prądnik Czerwony”;
rozdzieliła kwotę 4 500 zł z zadania „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy” na:
1. 500 zł – na działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – do łącznej kwoty 2 500 zł;
2. 3 000 zł – na organizację wypoczynku dla
dzieci i młodzieży – wypoczynek do łącznej
kwoty 9 500 zł;
3. 1 000 zł – na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych – do
łącznej kwoty 3 000 zł.

Zaopiniowała pozytywnie
• ponowne zawarcie umów najmu z dotychczasowymi najemcami gminnych lokali mieszkalnych położonych w blokach przy ul. Celarowskiej 20 i ul. Bohaterów Wietnamu 3;
• koncepcję zagospodarowania terenu przy
ul. Meissnera/Ślicznej, który będzie przeznaczony pod budowę ogródka jordanowskiego.

•

Zaopiniowała negatywnie
• wniosek o wydanie WZ dla zamierzenia budowy
zespołu budynków mieszkalno-handlowousługowych wielorodzinnych wraz z garażem
podziemnym, urządzeniami budowlanymi,
obiektami małej architektury, parkingami
nadziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz
z wjazdami z ulicy Reduta. Powodem była niewystarczającą obsługa komunikacyjna oraz negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na park rzeczny;
Zajęła się innymi sprawami:
• zmieniła listę rankingową zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji
i utrzymania ogródków jordanowskich oraz
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,
która obecnie wygląda tak:
1. bieżące utrzymanie skwerów i ogródków
jordanowskich;
2. Park Rzeczny Rozrywka Etap II – projekt dla
odcinka pomiędzy ulicami: Naczelną i Rozrywka;
3. budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego wraz z zagospodarowaniem skweru
przy ulicy Ślicznej/Meissnera;
4. opracowanie dokumentacji projektowej na
doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Stanisława ze Skalbmierza 12/Miechowity 8;
5. modernizacja ogródków jordanowskich wg
wskazań Dzielnicy;

•

6. modernizacja ogródków jordanowskich we
współpracy finansowej ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Prądnik Czerwony”;
7. budowa trasy rowerowej w ciągu ulic Młyńskiej i Meissnera – kontynuacja zadania;
8. opracowanie koncepcji przedłużenia trasy
rowerowej wzdłuż ulicy Strzelców na odcinku
od ronda Barei do ul. Powstańców;
9. poprawa infrastruktury komunalnej (w tym
remont chodników) w ogródkach jordanowskich wg wskazań Dzielnicy;
10. opracowanie dokumentacji modernizacji
ogródków jordanowskich wg wskazań
Dzielnicy;
11. dofinansowanie montażu, modernizacji
i remontów tablic informacyjnych wg wskazania Rady Dzielnicy;
12. pielęgnacja, wycinka i dosadzenie zieleni
niskiej i wysokiej wg wskazań Dzielnicy;
13. doposażenie ogródków jordanowskich wg
wskazań Dzielnicy;
14. dostawienie ławek i koszy na śmieci wg
wskazań Dzielnicy;
ustaliła następujący zakres prac remontowych
dróg i chodników:
1. ul. Ugorek – remont dojazdu do bloku nr 1
wraz z modernizacją istniejących miejsc postojowych;
2. ul. Miechowity 15 – remont dojazdu do bloków nr 15 wraz z modernizacją istniejących
miejsc postojowych;
3. ul. Strzelców – remont chodników wg
wskazania Dzielnicy;
4. ul. Śliczna – remont odcinka ulicy pomiędzy blokami przy ulicy Kantora a osiedlem
„Śliczna”;
5. ul. Dobrego Pasterza – remont miejsc postojowych;
6. opracowanie koncepcji budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji
WZ/ULICP, UŚ dla parkingów przy ul. Kwartowej 3;
7. opracowanie koncepcji budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji
WZ/ULICP, UŚ dla parkingów przy ulicy Miechowity 15a/17/17a;
8. ul. Włodkowica projekt przebudowy ulicy
wraz z budową nowych miejsc postojowych;
9. dostosowanie schodów do potrzeb osób
niepełnosprawnych przy ulicach Lublańskiej
i Strzelców;
10. remont nawierzchni ulicy Widnej;
ustaliła następujący zakres prac budowlanych
i modernizacyjnych ulic lokalnych wraz z oświetleniem:
1. opracowanie koncepcji budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji
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WZ/ULICP, UŚ dla parkingów przy ulicy Kwartowej 3;
2. opracowanie koncepcji budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji
WZ/ULICP, UŚ dla parkingów przy ulicy Miechowity 15a/17/17a;
3. ul. Miechowity 15 – remont dojazdu do
bloku wraz z modernizacją istniejących miejsc
postojowych;
4. ul. Ugorek 1 – remont dojazdu do bloku
wraz z modernizacją istniejących miejsc postojowych;
5. ul. Włodkowica projekt przebudowy ulicy
wraz z budową nowych miejsc postojowych;
przyjęła sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej Zarządu za 2010 rok.
Rafał Miś
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
Mateusz Drożdż
Przewodniczący
Komisji Informacji i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Urząd skarbowy
zadowoli się 99 proc.
Twojego podatku za
2010 rok, jeśli oddasz
1 proc. na jedną
z organizacji pożytku
publicznego
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Odpowiedzi Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
na interpelacje Radnego Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca
1) W odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta
Krakowa Pana Dominika Jaśkowca w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego osiedla
Prądnik Czerwony, uprzejmie informuję:
[…] Od czasów powodzi w 1996 r. i 1997 r.
Miasto Kraków zabiega u władz województwa o regulację przedmiotowego potoku wraz z budową
zbiornika retencyjnego, co spowodowałoby zmniejszenie ryzyka powodzi na Prądniku Czerwonym.

etapach: budowa zbiornika Węgrzce, budowa kanału ulgi oraz zasadnicza regulacja potoku. Obecnie
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie posiada uprawomocnione decyzje
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przewidzianego przebiegu kanału ulgi. W trakcie wydawania decyzji ULICP pojawiły się liczne protesty właścicieli działek, które mogą być kontynuowane również na etapie opracowywania projektu
budowlano-wykonawczego inwestycji. Koszt opra-

pod ul. Dobrego Pasterza nie oddaje w pełni stanu
faktycznego. Zagrożenie powodzią w tym rejonie Krakowa związane jest przede wszystkim ze zbyt dużymi
przepływami wód potoku Sudół Dominikański. Stąd
konieczne jest wykonanie regulacji potoku w trzech
etapach: budowa zbiornika Węgrzce, budowa kanału
ulgi oraz zasadnicza regulacja potoku. Realizacja
[…] przebudowy istniejącego przepustu pod ulicą
Dobrego Pasterza, bez równoczesnej budowy kanału
ulgi, spowodowałaby zalanie nieruchomości poniżej
przepustu, tj. osiedla Olsza.
2) W odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta
Krakowa Pana Dominika Jaśkowca w sprawie
uporządkowania terenu zlokalizowanego pomiędzy al. Gen. Bora-Komorowskiego, stacją BP,
a osiedlem przy ul. Młyńskiej Bocznej, uprzejmie
informuję:

Fot. Mateusz Drożdż

W opracowanym na zlecenia marszałka w 2004 r.
„Programie małej retencji województwa małopolskiego” przyjętego uchwałą nr XXV/344/04 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2004 r., przewidziano budowę tzw. suchego
zbiornika retencyjnego na tym potoku. Inwestycja
ta pn. „Zbiornik Węgrzce”, przewidziana jest na terenie gminy Zielonki. Pojemność retencyjna obiektu
wynosi 203 480 m3, a powierzchnia zalewu 10,3 ha.
Autorzy koncepcji projektowanego zbiornika stwierdzają możliwość skutecznej redukcji przepływów
wody Q1% = 17,4m3/s do 2,4m3/s, co wydatnie
zwiększy poziom bezpieczeństwa w dolinie potoku
poniżej zbiornika.
[…] W dniu 22 czerwca 2004 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków
a Marszałkiem Województwa Małopolskiego
w sprawie przystąpienia do współpracy oraz
współfinansowania inwestycji związanych z regulacją niektórych cieków naturalnych przepływających w granicach Gminy Miejskiej Kraków dla zapewnienia jej właściwego zabezpieczenia
przeciwpowodziowego. Porozumienie obejmuje
m.in. regulację potoku Sudół Dominikański w trzech

cowywania dokumentacji projektowej kanału ulgi
szacuje się na kwotę 450 tys. zł. Natomiast całościowy koszt inwestycji będzie możliwy do określenia
po wykonaniu projektu.
Stwierdzenie […], jakoby bezpośrednią przyczyną zalania Prądnika Czerwonego był zbyt mały
przekrój rur w przepuście drogowym znajdującym się

Fot. Piotr Skowron
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Funkcjonariusze Straży Miejskiej Oddziału I
Śródmieście przeprowadzili kontrolę stanu czystości
przedmiotowego terenu, w której trakcie stwierdzono zanieczyszczenie terenu papierami, workami
foliowymi, butelkami. Podczas dalszych czynności
ustalono właściciela terenu, którego zobowiązano
do uporządkowania działki w terminie do dnia 20
lutego 2011 r. Rodzaj odpadów znajdujących się na
przedmiotowym terenie w ocenie funkcjonariuszy
nie stwarzał zagrożenia epidemiologicznego.
Ponowna kontrola odbyła się w dniu 21 lutego
2011 r. i wykazała, że z działki zostały posprzątane
odpady w postaci papierów, butelek i worków; zalegają na niej jedynie stare opony, które, jak ustalono, zostaną usunięte 25 lutego 2011 r. Po tym terminie dokonana zostanie ponowna kontrola
przedmiotowego terenu.
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Ponadto ustalono, że w sprawie pustostanu
znajdującego się na przedmiotowym terenie
właściciel (Przedsiębiorstwo Produkcyjne Oknoplast – Kraków) wystąpi do odpowiednich instytucji o wydanie pozwalania na rozbiórkę budynku, a do tego czasu teren zostanie ogrodzony
i oznakowany. […] Pozostałe działki należące do
Gminy Miejskiej Kraków i Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w trakcie kontroli były czyste. Termin uporządkowania zanieczyszczonego terenu
wyznaczono na dzień 24 lutego 2011 r. Po tym
terminie zostanie przeprowadzona następna kontrola. W przypadku niewykonania nałożonego
obowiązku podjęte zostaną dalsze czynności
celem skierowania wniosku o ukaranie do Sądu
Rejonowego. […]
3) W odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta
Krakowa Pana Dominika Jaśkowca w sprawie
oznakowania ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Młyńskiej, uprzejmie informuję:
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Młyńskiej i Meissnera wykonana została zgodnie z projektem budowlanym, który zawierał budowę ścieżki
rowerowej (dopasowanie odcinków do istniejącej
ścieżki, która była w bardzo złym stanie technicznym) oraz sygnalizację świetlną wraz z oznakowaniem poziomym w obrębie skrzyżowań dopasowanych do zmiennego ruchu pieszego i rowerowego
w tym rejonie.
Ograniczone środki finansowe pozwoliły zrealizować w ramach przedmiotowego zadania jedynie
oznakowanie pionowe. W związku z przyznaniem
w tegorocznym budżecie Miasta Krakowa dodatkowych środków na ścieżki rowerowe, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zleci
wykonanie oznakowania poziomego na przedmiotowej ścieżce rowerowej.

Fot. Piotr Skowron

4) W odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta
Krakowa Pana Dominika Jaśkowca w sprawie remontu zatoki autobusowej w ciągu ul. Pilotów,
uprzejmie informuję:
Szacunkowy koszt remontu zatoki autobusowej
przy ul. Pilotów wynosi ok. 350 000 zł. Z uwagi na ograniczone środki finansowe Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie musi dysponować nimi
w sposób racjonalny. Remonty zatok autobusowych
realizowane są ze środków budżetowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg. W ramach ww. środków realizowane jest również zimowe utrzymanie dróg
na terenie Miasta Krakowa, a także likwidacja skutków
ubiegłorocznej powodzi na drogach.
Wobec powyższego remont przedmiotowej zatoki autobusowej możliwy będzie w roku bieżącym
w przypadku dysponowania wolnymi środkami
budżetowymi przez jednostkę.
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Jeżeli mają Państwo: postulat, wniosek lub
sprawę wymagającą podjęcia interwencji, a dotyczącą działania organów Gminy Miejskiej Kraków – Prezydenta Miasta Krakowa bądź Urzędu
Miasta Krakowa – zapraszam do przekazania mi
informacji na ten temat, celem wystosowania stosownej interpelacji do Prezydenta Miasta Krakowa.
Zgodnie z § 44 Statutu Miasta Krakowa Prezydent
Miasta Krakowa udziela odpowiedzi na interpelację Radnego Miasta Krakowa w ciągu 21 dni od
daty jej złożenia.
Skontaktować się można ze mną na cztery
sposoby:
1. Osobiście na dyżurze w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony przy ul.
Dobrego Pasterza 6 w każdy czwartek w godz.
17.00-18.00.
2. Poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mailowy: dominikjaskowiec@interia.pl.
3. Listownie pod adres: Dominik Jaśkowiec,
Radny Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa,
pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków.
4. Poprzez przekazanie pisma zawierającego
Państwa postulaty do siedziby Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony przy ul.
Dobrego Pasterza 6. Proszę jedynie pamiętać,
aby pismo w nagłówku zaadresować na mnie
i dostarczyć w godzinach otwarcia biura: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, w godzinach
10.00 – 13.00. Proszę także, aby w pismach
były zawarte Państwa dane adresowe, które
umożliwią mi na przesłanie odpowiedzi na
złożoną interpelację.
Dominik Jaśkowiec
Radny Miasta Krakowa
e-mail: dominikjaskowiec@interia.pl

Fot. Piotr Skowron
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Rozmawiamy i konsultujemy plany i inwestycje
We wtorek 1 lutego 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 114 Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony
zorganizowała spotkanie konsultacyjne, podczas
którego został zaprezentowany przygotowywany
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mogilska – Chałupnika”. Na zaproszenie Rady Dzielnicy III na spotkanie przybyli: Elżbieta
Koterba, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds.
rozwoju, a także Anna Staniewicz, projektantka
planu, i Stanisław Albricht, projektant układu komunikacyjnego. Obecni byli także radni miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, który w ubiegłej kadencji
z dużym zaangażowaniem pomagał w rozpoczęciu
prac nad planem, oraz Grzegorz Stawowy, przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. Na
spotkaniu było obecnych ponad stu mieszkańców
terenu objętego granicami sporządzanego planu.
Przygotowywany projekt część osób zadowolił, choć nie spełnił oczekiwań wszystkich zgromadzonych. Projektantom i władzom zgłoszono liczne
postulaty związane z przeznaczeniem terenów,
przebiegiem ciągów komunikacyjnych i zapisów
planistycznych. W połowie lutego projekt planu
trafił do zaopiniowania przez wydziały Urzędu
Miasta Krakowa. Publiczne wyłożenie planowane
jest na okres przełomu drugiego i trzeciego kwartału, w tym też czasie odbędzie się publiczna dyskusja. Okres, kiedy będzie można zgłaszać swoje
uwagi do planu to czas wyłożenia, który wynosi
21 dni roboczych, oraz 14 dni kalendarzowych po
zakończeniu wyłożenia. Uwagi rozpatruje prezydent miasta Krakowa.
Po wejściu w życie planu wszystkie nowe pozwolenia na budowę – i zawarte w nich warunki
typu liczba miejsc parkingowych i nowa infrastruktura drogowa – będą musiały być zgodne z zapisami planu, co powinno ukrócić samowolę deweloperów w prawie całkowitej dotychczasowej
swobodzie ich działań. Mam też nadzieję, że plan
pozwoli mieszkańcom ul. Ślicznej doczekać się
długo oczekiwanej drogi, która przejmie przynajmniej część ruchu samochodowego, który korzysta
jak na razie z jedynej drogi wjazdowej i wyjazdowej z osiedla akurat przed ich oknami. Plan zagwarantuje też m.in. istnienie terenów sportowych
na obszarze KS „Wieczysta”, ogródek jordanowski
przy ul. Ślicznej/ Meissnera, przywrócenie pieszej
ścieżki łączącej ul. Śliczną i Chałupnika po terenie
nieczynnej bocznicy kolejowej. W dłuższej perspektywie, po zrealizowaniu przewidywanych inwestycji w rozwój infrastruktury drogowej i zieleni
publicznej, plan „Mogilska–Chałupnika” powinien
być korzystny dla zdecydowanej większości mieszkańców obszaru objętego sporządzanym planem.

Zastępca prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba i radny miasta Dominik Jaśkowiec oraz siedząca druga od lewej
główna projektantka planu Anna Staniewicz. Fot. Mateusz Drożdż

Mieszkańcy osiedli, które obejmie plan „Mogilska – Chałupnika”. Fot. Mateusz Drożdż

Spotkanie konsultacyjne w sprawie ulicy Reduta. Fot. Mateusz Drożdż
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Informacja w witrynie sklepu na terenie osiedla
przy ul. Sabały. Fot. Mateusz Drożdż

*
*
*
W czwartek 7 kwietnia 2011 roku w Szkole
Podstawowej nr 2 Zarząd Infrastruktury Komunal-

nej i Transportu w Krakowie oraz Referat ds. Komunikacji Społecznej Wydziału Strategii i Rozwoju
Miasta Urzędu Krakowa zorganizowali publiczną
prezentację i konsultację projektu budowy
połączenia drogowego ul. Reduty z ul. Ks. Jancarza. Rada Dzielnicy III była reprezentowana przez
przewodniczącego Rady Rafała Misia, poprzedniego przewodniczącego, obecnego radnego miejskiego Dominika Jaśkowca oraz członka Zarządu
Dzielnicy i jednocześnie radną miejsca Anielę Pazurkiewicz. Cały projekt przewiduje rozbudowę
bądź budowę ulicy od ul. Powstańców do ul. Ks.
Jancarza wraz z oświetleniem, odwodnieniem
i chodnikami. Zakres prac projektowych obejmuje
również przebudowę mostku na potoku Sudół
(Rozrywka). Na spotkaniu obecnych było około

60 mieszkańców, którzy zgłosili szereg uwag do
projektu, począwszy od potrzebnych miejsc parkingowych na praktycznie całej długości ulicy aż
do konieczność rozwiązań wjazdu i wyjazdu z posesji. Omówiono także sprawę odszkodowań za tereny pozyskane pod rozbudowę ulicy.
Wszystkie uwagi z obu spotkań z mieszkańcami
zostały przez przedstawicieli Rady Dzielnicy spisane.
Będziemy pilnować, aby w miarę możliwości technicznych i finansowych zostały one uwzględnione
przez Urząd Miasta Krakowa w jego działaniach.
Mateusz Drożdż
przewodniczący Komisji Informacji
i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony
e-mail: mateusz.drozdz@onet.pl

Deﬁbrylatory ratują życie, my razem z nimi
12 lutego 2011 roku. Około czterdziestoletni
mężczyzna upada. Trwa ręczna reanimacja aż do
przyjazdu karetki pogotowia. Ratownicy podejmują reanimację, niestety bez powodzenia. O godzinie osiemnastej dwadzieścia dwie odebrałem
telefon. Rozmówca poinformował mnie o tym zdarzeniu. Rozmowa była krótka, ale do dziś pamiętam gniew i poczucie złości mojego rozmówcy,
strażnika Straży Miejskiej. „Wiesz, Rafał, gdybym
miał ten cholerny defibrylator, ten facet by żył…”.
Tego samego dnia dokonałem korekty
budżetu Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony i tę
zmianę zaproponowałem Koleżankom i Kolegom
Radnym Dzielnicy III. Na sesji 22 lutego 2011 roku

Rada Dzielnicy III przyjęła do realizacji zadanie zakupu defibrylatorów.
Jeden z nich będzie na wyposażeniu straży
pożarnej, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7
przy ul. Rozrywka. Drugi będzie na wyposażeniu
naszego „dzielnicowego” samochodu patrolowego
Straży Miejskiej. W ten sposób Rada Dzielnicy III
włącza się w walkę z NZK.
NZK czyli Nagłe Zatrzymanie Krążenia to stan
chorobowy. Jego najczęstszą przyczyną jest zawał
serca, zatrucie lekami, zaburzenia rytmu serca. Jedynym ratunkiem jest natychmiastowe podjęcie
działań reanimacyjnych. Defibrylator pomaga i,
w zasadzie, może instruować prowadzącego rea-

nimację. Model, który został wybrany dla Straży
Miejskiej Miasta Krakowa i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 7, to zaawansowana technika ułatwiająca akcję reanimacyjną. Obsługa jest łatwa
i czytelna. W połączeniu z umiejętnościami naszych mundurowych będą doskonale służyć ratowaniu życia.
Bardzo dziękuję Radnym Rady Dzielnicy III za
poparcie mojej inicjatywy.
Rafał Miś
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
Miasta Krakowa
e-mail: rafal.mis@gazeta.pl

Nasza Dzielnica w historii Krakowa cz. II
Na łamach poprzedniego numeru „Biuletynu”
zamieściłem historię terenów naszej Dzielnicy
w Krakowie do czasów II Wojny Światowej.
W obecnym numerze chciałbym przybliżyć Państwu jej dzieje od zakończenia wojny po dzień dzisiejszy. Tak więc...
Wkroczenie na tereny Krakowa armii sowieckiej
oznaczało kolejny rozdział w historii podziału administracyjnego naszego miasta. Przystąpiono wtedy
do tworzenia nowego podziału na dzielnice polityczne, który nastąpił przy okazji utrwalania na terenie Karkowa nowych władz. Z większej ilości dzielnic katastralnych zakładano powstanie ośmiu:
Śródmieścia, Grzegórzek, Krowodrzy, Zwierzyńca,
Podgórza, Płaszowa, Borku Fałeckiego i Prądnika
Czerwonego. Jednak nawet takie rozdrobnienie nie
sprzyjało pracy politycznej w terenie, na co nowa
władza, w okresie trudnych przemian nie mogła
sobie pozwolić i dlatego też w roku 1948 ograniczono

ilość dzielnic politycznych do pięciu: Śródmieścia,
Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Zwierzyńca. Należy zaznaczyć, że podział taki nie był oficjalny.
W roku 1951 podjęto decyzję o przyłączeniu do
Krakowa terenów na którym powstał kombinat.
Wtedy też oficjalnie pierwszą dzielnicą administracyjną miasta Krakowa została Nowa Huta. Uzyskała
ona ten status z dniem przyłączenia do miasta tj. 1
stycznia 1951 roku. W tym samym okresie w mieście przeprowadzono szereg spotkań i konsultacji
co do kształtu przyszłych dzielnic. Punktem wyjścia były opisane wyżej dzielnice polityczne z roku
1948. Ostatecznie w 1954 roku utworzono w Krakowie, oprócz już istniejącej Nowej Huty, pięć nowych dzielnic i nadano im następujące nazwy: Stare
Miasto, Kleparz, Zwierzyniec, Grzegórzki i Podgórze. Tereny naszej obecnej Dzielnicy zostały
włączone w obręb Grzegórzek. Taki podział funkcjonował w Krakowie przez następne 18 lat.
9

Kolejna reforma miała miejsce w latach 1973–
1975. W ramach centralizacji władzy zamiast sześciu, utworzono cztery wielkie dzielnice administracyjne: Śródmieście, Krowodrzę, Podgórze i Nową
Hutę. W ich skład weszły dotychczasowe dzielnice,
nowo zbudowane osiedla mieszkaniowe oraz kolejne tereny, które włączono w obręb Krakowa. Tym
sposobem tereny Prądnika Czerwonego znalazły się
tym razem w dzielnicy Śródmieście. W takim układzie Kraków funkcjonował do 27 marca 1991 roku,
kiedy to, w ramach odradzającego się samorządu,
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie
powołania dzielnic w mieście Krakowie. Ustanowiono wtedy osiemnaście dzielnic miejskich funkcjonujących jako jednostki pomocnicze. Podział taki
utrzymał się do dziś.
Maciej Kalemba
Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony
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Rusza odbudowa żłobka
Zniszczony budynek Żłobka Samorządowego nr 30 zostanie odbudowany jeszcze
w tym roku, niedługo ruszą prace budowlane.
Nowy budynek będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce obiektów tego typu.
4 czerwca 2010 roku na skutek wybuchu gazu,
spowodowanego uderzeniem pioruna, zniszczeniu
uległ budynek jedynego żłobka znajdującego się na
terenie naszej Dzielnicy. Wybuch nastąpił w godzinach nocnych, w czasie gdy w budynku nie było podopiecznych i personelu. Jeszcze w tym samym dniu
miejsce katastrofy zostało zabezpieczone przez Straż
Miejską i Policję, a prowadzenie czynności wyjaśniających przyczyny wypadku rozpoczęła prokuratura i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Z uwagi na liczne mikropęknięcia fundamentów, jak
też naruszenie ścian nośnych podjęto decyzję, iż budynek należy rozebrać w całości.
Pierwsze dni po tragedii należały do nerwowych. Zarówno rodzice dzieci uczęszczających do
żłobka, jak też radni domagali się podjęcia przez
prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
szybkich decyzji dotyczących odbudowy zniszczonej placówki i wyznaczenia jej tymczasowej siedziby. Po interwencjach rodziców, mediów i radnych Dzielnicy sprawy potoczyły się we właściwym
kierunku. Prezydent Jacek Majchrowski wydał oświadczenie, w którym zobowiązał się do odbudowy żłobka w jego dotychczasowej lokalizacji
oraz zapewnienia tymczasowej siedziby dla tej pla-

Miejsce katastrofy z czerwca 2010 roku otacza na razie metalowy płot. Fot. Piotr Skowron

cówki, rozpoczęto prace rozbiórkowe i procedurę
przygotowywania projektu nowego budynku.
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę zobowiązującą prezydenta do odbudowy żłobka, a wojewoda małopolski Stanisław Kracik skutecznie przyspieszył działania służb badających przyczyny
wypadku, co poskutkowało usprawnieniem prac
rozbiórkowych, dotychczas spowalnianych przez
postępowanie wyjaśniające przyczyny wypadku.
Co należy do rzadkości w naszym mieście, nie
było problemów ze znalezieniem pieniędzy na odbudowę zniszczonej placówki. Koszt budowy nowego
obiektu został wyceniony na 4 mln zł, z tego 2,5 mln
zł zostało przyznane w ramach dotacji rządowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, po-

zostałe środki w wysokości 1,5 mln zł znalazły się
w budżecie miasta Krakowa uchwalonym przez Radę
Miasta Krakowa 16 lutego 2011 roku.
Nowy żłobek będzie większy niż ten zniszczony podczas katastrofy – znajdzie się w nim
miejsce dla ponad 100 dzieciaków. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań związanych z energetyką solarną, nowy obiekt nie będzie posiadał
instalacji gazowej, co wydatnie wpłynie na bezpieczeństwo obiektu.
Dominik Jaśkowiec
Radny Miasta Krakowa
dominikjaskowiec@interia.pl
www.jaskowiec.eu

IX Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów
27 stycznia 2011 roku w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji przy ul. Ułanów odbyły
się IX Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów,
w trakcie których swoją ofertę edukacyjną na rok
szkolny 2011/2012 oraz dorobek, osiągnięcia i sukcesy zaprezentowały krakowskie zespoły szkół zawodowych. Impreza została skierowana do
uczniów klas III gimnazjów, ich rodziców, dyrektorów i nauczycieli szkół, w których obecnie się uczą.
Miała ona na celu pomoc dla młodzieży kończącej
naukę w gimnazjum w wyborze dalszej drogi edukacyjnej na etapie ponadgimnazjalnym. Zespoły
szkół zawodowych działające na terenie Krakowa
dysponują bowiem szeroką ofertą edukacyjną
w zakresie kształcenia zawodowego w wielu atrakcyjnych zawodach poszukiwanych obecnie na
rynku pracy, wychodzących naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi i zapotrzebowaniu na rzemieślniczy oraz średni personel techniczny.
Honorowy patronat nad tegoroczną edycją
spotkań objęli: wiceprezydent Krakowa Elżbieta

Lęcznarowicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, małopolski kurator oświaty Aleksander Palczewski, dyrektor Wydziału
Edukacji UMK Anna Korfel-Jasińska, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego
Barbara Dziwisz, starszy Cechu Rzemiosł Różnych
w Krakowie Krystyna Foltyn, prezes Małopolskiej
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zdzisław Trela
oraz przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III
Dominik Jaśkowiec. W trakcie imprezy swoją ofertę
edukacyjną przedstawiło 29 placówek: Zespół Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji, Ochotniczy Hufiec Pracy, Czeladnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu, Zespół Szkół Chemicznych, Zespół
Szkół Energetycznych, Zespół Szkół GeodezyjnoDrogowych i Gospodarki Wodnej, Zespół Szkół
Łączności, Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich,
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Zespół Szkół Przemysłu
Skórzanego, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Zawo10

dowych nr 1, jak również krakowskie zespoły szkół
budowlanych, ekonomicznych, elektrycznych, gastronomicznych, mechanicznych i odzieżowych oraz
zespoły szkół zawodowych Budostalu i HTS S.A.
Tak jak w przypadku poprzednich edycji impreza została zorganizowana w niekonwencjonalny
sposób. Oprócz szczegółowych informacji na temat
kierunków kształcenia młodzież miała możliwość
wzięcia udziału w różnego rodzaju konkursach, quizach, pokazach i degustacjach. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy
i certyfikaty. IX Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udowodniły one, iż warto kształcić się w oferowanych
zawodach i z pewnością pomogły wielu młodym
ludziom wybrać tę najwłaściwszą ofertę edukacyjną, która pozwoli im zdobyć ciekawy zawód i zagwarantuje dobrą pracę w przyszłości.
Paweł Wójcik
Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony
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Ferie w mieście – artystycznie, fotograﬁcznie, aktywnie
Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego zorganizowała w dniach 7-11 lutego 2011
roku artystyczne i dynamiczne „Ferie w mieście”
w budynku Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów przy ul. Akacjowej. Dzieci i młodzież w wieku
6-14 lat pod czujnym okiem pomysłowych i ciągle
uśmiechniętych wolontariuszy uczestniczyli w wielu
warsztatach, podczas których aktywnie rozwijali
swoje zdolności i zainteresowania, mieli możliwość
poznać aktora Krzysztofa Globisza, a ostatniego dnia
wzięli udział w wielkim balu przebierańców. Wszystkie zajęcia były dynamiczne, twórcze i rozwojowe.
Codziennie w godz. 9-14 każde dziecko przenosiło się w zaczarowany świat wspaniałej zabawy. Organizatorzy zaproponowali uczestnikom
warsztaty fotograficzne i plastyczne, zajęcia muzyczne i sportowe, gry i zabawy oraz bajkowe kino.
Każdego dnia młodzi ludzie spotykali się ze specjalistami w danej dziedzinie, którzy odkrywali
przed nimi piękno artystycznego świata, co dawało
gwarancję na niebanalne podejście do zagadnień
związanych z kulturą, plastyką i fotografią. Poszczególne spotkania posiadały inny scenariusz,
który był tak stworzony, aby dzieci mogły poznawać i tworzyć nowe rzeczy. Młodzi ludzie mieli
również możliwość przejęcia inicjatywy i zaproponowania własnego programu zajęć. Podczas
warsztatów fotograficznych dzieci dowiedziały się,
jak zbudowany jest aparat i obiektyw, a w ramach
zajęć praktycznych zajmowały się fotografią portretową, reportażową, krajobrazu i architektury.
Każdy z ich uczestników mógł wcielić się w postać
tajnego agenta, którego zadaniem było wykonanie
ciekawych i zaskakujących zdjęć. Dzięki temu dzieciaki dowiedziały się, że robienie zdjęć to nie tylko
pstrykaniem aparatem, ale stanowi ono również
formę dynamicznej, pełnej nieograniczonych
możliwości rozwojowej, twórczej i spontanicznej
zabawy. Warsztaty zakończyły się pokazem slajdów z pracami fotograficznymi ich uczestników.
Zajęcia muzyczne obejmowały śpiew karaoke oraz
taniec. Warsztaty plastyczne były nie tylko paćkaniem farbami po kartce. Podczas nich dzieci tworzyły również formy przestrzenne z bibuły i papieru
oraz maski karnawałowe. Wiele uczestników odkryło w sobie talent artystyczny, który rozwijali
podczas kolejnych zajęć. Program zajęć sportowych obejmował grę w piłkę nożną, koszykówkę,
rugby i minihokej. Zwłaszcza ta ostatnia dyscyplina
cieszyła się największą popularnością, czego przejawem była bardzo długa kolejka chętnych do
udziału w rozgrywkach, lecz mimo to każdy miał
okazję się w nich wykazać. Zajęcia sportowe nie
były tylko odbijaniem piłki od ściany, ale zapewniły dobrą zabawę mającą na celu nauczyć dzie-

ciaki współdziałania w drużynie oraz zasad fair
play. Z myślą o najmłodszych uczestnikach pomysłowe wolontariuszki przygotowały wiele gier
i zabaw z użyciem m. in. chusty animacyjnej, skakanek i hula hop; oraz minikino, w którym wyświetlane były filmy Disneya. Ostatniego dnia imprezy odbył się wielki bal przebierańców, który był
okazją do zaprezentowania własnoręcznie przygotowanych przez uczestników strojów i masek.
Podczas niego nastąpiło podsumowanie „Ferii
w mieście”. Wszystkie dzieci otrzymały wyróżnienia i dostały nagrody.
Zorganizowane przez Fundację Oświatową im.
ks. Stanisława Konarskiego „Ferie w mieście” były

czasem bardzo intensywnej zabawy i pracy,
w którą całe swoje serca włożyli wolontariusze. To
oni przygotowali program, czuwali, aby nikomu
nic złego się nie stało, dbali o to, by kanapki i herbata były gotowe zawsze na czas. Dzięki nim
możliwa była organizacja imprezy i to oni sprawili,
że dzieci pomimo zmęczenia były szczęśliwe i zadowolone. Efekty pracy wolontariuszy i dzieci będzie można zobaczyć podczas wystawy „Przyłapać
chwilę” połączonej z warsztatami artystycznymi,
która odbędzie się we wrześniu.
Paweł Wójcik
Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Fot. z archiwum organizatora

Był z nami i pozostał w sercach
Bywał u nas, chodził naszymi ścieżkami. Wielu
z nas bierzmował jako biskup krakowski. Kardynał
Karol Wojtyła wielokrotnie nawiedzał nasze parafie
– pijarski kościół Najświętszego Imienia Maryi, kościół Dobrego Pasterza.
31 grudnia 1971 roku odwiedził rodzinę na
Ugorku w bloku 12. Zostawił wtedy błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców osiedla. 1 maja
zostanie błogosławionym.
Tuż za miedzą naszej Dzielnicy spoczywają na
cmentarzu Rakowickim Jego ś. p. rodzice. On zaś
pozostaje w naszych sercach i nazwie biegnącej
przez naszą Dzielnicę alei Jana Pawła II jako największy z rodu Polaków krakowianin.
Jacek Wojs
Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony
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Tablica na bloku Ugorek 12. Fot. Jacek Wojs
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Patroni naszych ulic

Klemens Janicki

Ulica Klemensa Janickiego. Fot. Małgorzata Janiec

Urodził się 17 listopada 1516 roku we wsi „od
Januszka zwanej” Januszkowo, w okolicach Żnina
pod Gnieznem. Przyszły poeta był synem chłopa.
Podstawy nauki zdobył w szkole elementarnej
w Żninie, a następne – w Kolegium Jana Lubrańskiego w Poznaniu. To właśnie w Akademii Lubrańskiej powstał w latach 1536-1537 pierwszy
zbiór utworów poetyckich Klemensa Janickiego –
cykl epigramów poświęconych zasługom biskupów polskich – zatytułowany „Vitae archiepiscoporum Gnesnensium” – „Żywoty arcybiskupów
gnieźnieńskich”. Właśnie opieka dyplomaty i humanisty arcybiskupa Andrzeja Krzyckiego, którego
Janicki został sekretarzem pozwoliły na rozwój

jego talentu poetyckiego. Mecenat arcybiskupa
ułatwił mu start, za co wdzięczny poeta poświęcił
swojemu opiekunowi wiele wierszy.
Po śmierci Krzyckiego mecenasem Klemensa
Janickiego został wojewoda krakowski Piotr Kmita.
Na jego dworze zajmował się urzędową korespondencją. Z inicjatywy nowego protektora powstał
kolejny zbiór poezji pod tytułem „Vitae Regnum
Polonorum elegiaco carmine descriptae” –„Żywoty
królów polskich wierszem pisane”.
W 1538 roku wyjechał do Padwy, gdzie studiował na wydziale filozoficznym. W lipcu 1540
roku został wyróżniony przez papieża Pawła III laurem poetyckim. Ten laur stanowił dowód międzynarodowego uznania dla jego twórczości. Na uniwersytecie padewskim otrzymał dyplom doktora
nauk wyzwolonych i filozofii.
Z powodu choroby – puchliny wodnej – opuścił Włochy. Przybył do Krakowa. Jednak wskutek
niedotrzymania przez poetę obietnicy sławienia
rodu Kmitów stosunki z mecenasem zostały zerwane. Odtąd poeta zmuszony był utrzymywać się
sam. Zamieszkał więc z matką w Gołaszowie koło
Olkusza, gdzie objął probostwo.
W 1542 roku w Krakowie ukazał się zbiór jego
poezji i epigramów zawierający „Księgę żalów”,
„Księgę różnych elegii” oraz „Księgę epigramów”.
Klemens Janicki pisał po łacinie. W swojej poezji zawarł wiele nawiązań do poezji antycznej, której
twórców uznawał za swoich mistrzów. Wzorami dla

Janickiego byli elegicy rzymscy: Tibullus, Propercjusz
i przede wszystkim Owidiusz. Jako pierwszy wprowadził do literatury polskiej elegię, znany od starożytności gatunek liryki wyróżniający się specyficzną formą wiersza. W elegiach okolicznościowych
chwalił swoich mecenasów, a także przyjaciół. Jednak najbardziej znane są jego elegie autobiograficzne np. „O sobie samym dla potomności”.
Napisał także satyrę na możnowładztwo
„Skarga Rzeczypospolitej”, patriotyczne epitalamium na ślub króla Zygmunta Augusta i wspomniane już cykle poświęcone królom i arcybiskupom. Klemens Janicki to jeden z najświetniejszych,
jak nie najświetniejszy, polski poeta języka łacińskiego doby wczesnego humanizmu. Do perfekcji
opanował technikę poetycką.
„Doszedł do szczytów gruntownego wykształcenia, a w języku greckim i łacińskim osiągnął
chwalebną biegłość. Nauką prześcignął swój wiek”
napisał o nim Szymon Starowolski. Klemens Janicki zmarł w styczniu lub w lutym 1543 roku. Jego
imieniem nazwano ulicę w Dzielnicy III Prądnik
Czerwony, równoległą do ul. Pawła Włodkowica
Małgorzata Janiec
Radna Dzielnicy III Prądnik Czerwony
Opracowano na podstawie:
E. Kotarski – „Klemens Janicki”
T. J. Adamczewscy – „Kraków, ulica imienia…”

Przeglądy w placówkach edukacyjnych
Marzec i kwiecień to miesiące w których następują coroczne przeglądy placówek oświatowych
w dzielnicach w ramach zadań powierzonych.
W tym roku Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa postanowił, że w naszej Dzielnicy odbędą się
one w dniach od 23 do 25 marca.

Fot. Mateusz Drożdż

W wyznaczonym terminie radni wraz z przedstawicielami Wydziału Edukacji oraz Zespołu Ekonomiki Oświaty udali się na przeglądy gimnazjów,
szkół podstawowych i przedszkoli w celu poznania
ich potrzeb remontowych do realizacji w roku
2012. Odbyte wizyty, po szczegółowych oględzi-

Fot. Mateusz Drożdż
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nach i rozmowach z poszczególnymi dyrektorami,
pozwoliły zapoznać się ze stanem technicznym poszczególnych placówek. Dzięki hierarchizacji potrzeb każdej placówki Rada Dzielnicy III Prądnik
Czerwony zapoznała się z najważniejszymi ich problemami.
Pozwoli to, w nadchodzących miesiącach podjąć
niezbędne decyzje odnośnie rozdysponowania środków finansowych, którymi
dysponuje Dzielnica, w celu
zaplanowania najważniejszych remontów.

Maciej Kalemba
Przewodniczący Komisji
Edukacji i Kultury
Rady Dzielnicy III
Prądnik Czerwony
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Park „Zaczarowanej Dorożki”
Upewnij się, że każdego dnia robisz coś, dzięki
czemu Ty sam lub świat stajecie się lepsi.

wał „Biuletyn Rady Dzielnicy III”. Zachęcił do
czytania i pisania o ciekawych wydarzeniach
z Dzielnicy.
Konstanty Ildefons Gałczyński poznał Kraków
w czasie krótkiego pobytu zaraz po wojnie. Szczególnie zafascynował go nocny Kraków, który zwiedzał dorożką nr 13 powożoną przez Jana Kaczarę.
Jan Kaczara mieszkał w pobliżu przy ul. Dobrego
Pasterza. Dzięki „Zaczarowanej dorożce” stał się legendą dorożkarskiego świata. Zmarł 30 lat temu,
ale starsi mieszkańcy Prądnika Czerwonego pamiętają dorożkarza w czarnym meloniku, gościa
różnych imprez artystycznych i programów telewizyjnych. Dorożkarza, który spotkanym paniom
prawił komplementy – rymowanki. O takim spotkaniu opowiedziała mieszkanka Prądnika Czerwonego Maria Paździo, pamiętała także wierszyk,
który jej zadedykował „Pani ma brzuszek gładki
i sukienkę w kwiatki”. O Janie Kaczarze opowiedziała Halina Słomiak. „Zaczarowaną dorożkę” wyrecytowały z pamięci Danuta Namaczyńska i Alicja Marosz. Wiadomo, że poezja Gałczyńskiego jest
ponadczasowa, bowiem w sposób niepowtarzalny
łączy słowo z humorem, fantazją, ironię z wdziękiem. Do recytacji wybraliśmy utwory humorystyczno-satyryczne, poświęcone powojennej,
zdezorientowanej i rozdartej inteligencji –„Pomnik
dyrektora”, „Pomnik studenta”, „Śmierć inteligenta”,
„Koniec w branży szarlatanów” i inne. A także
pełne uroku wiersze miłosne jak „Już kocham cię

Najwięcej piękna znajdujemy w codzienności,
a najwięcej szczęścia – w bliskości z innymi ludźmi.
Tymczasem coraz więcej ludzi czuje się samotnie,
boi się wieczorów, zamyka się we własnych domach. Zanika pojęcie gościnności. Przerażające są
betonowe ogrodzenia nowych willi i groźne napisy
na ciężkich bramach „Zły pies”. Samotność odczuwają przeważnie ludzie starsi. A wiadomo, że
mózg ludzki jest przygotowany do życia w grupie.
Izolacja powoduje wzrost poziomu stresu, długie
okresy izolacji nie są ani bezpieczne, ani naturalne.
W odpowiedzi na samotność mózg produkuje stresogenne substancje chemiczne, by pobudzić nas
do działania. A przecież są miejsca, gdzie razem
z innymi można przyjemnie spędzić czas,
posłuchać dobrej muzyki, obejrzeć wystawę malarską, wsłuchać się w ciekawą poezję. Takim
miejscem jest „Malwa – Klub Muzyki Współczesnej”, który od wielu lat jest centrum kultury na
Prądniku Czerwonym.
Klub Emerytów i Rencistów przez wiele lat korzystał z uprzejmości dyrektora „Malwy” Jana Baryły. Emeryci goszczą w Klubie Muzyki od co najmniej 10 lat. Zarówno wtedy, kiedy przewodniczącą
klubu była Genowefa Wadowska, jak i teraz, kiedy
powstał Małopolski Związek Emerytów i Rencistów,
a jego przewodniczącą została Ludmiła Wojtałow.
Obecnie klub liczy ponad sto osób.
Przy klubie istnieje zespół teatralny, który organizuje wieczory
poetyckie, wystawie niewielkie,
najczęściej jednoaktowe sztuki
teatralne. Ostatnio wystawiono
krótką komedię Aleksandra Fredry
„Świeczka zgasła”.
20 stycznia 2011 roku o godz.
18 odbył się wieczór poetycki pod
tytułem „Park »Zaczarowanej Dorożki«” w oparciu o wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
W spotkaniu uczestniczyli także
radni Dzielnicy III Prądnik Czerwony Mateusz Drożdż i Franciszek
Kasznik.
Franciszek Kasznik zapoznał
zebranych z historią Parku „Zaczarowanej Dorożki”, opowiadał
o tym, co zostało zrobione, o placu
zabaw, o alejkach, o fontannie,
a także o dalszych planach
związanych z Parkiem. Mateusz
Drożdż przekonująco zareklamo- Aktorzy wieczorku poetyckiego. Fot. Mateusz Drożdż
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Radny Franciszek Kasznik opowiada o historii
powstania Parku „Zaczarowanej Dorożki”.
Fot. Mateusz Drożdż

tyle lat”, „Prośba o wyspy szczęśliwe”. Recytowali
członkowie i sympatycy Klubu: Andrzej Pierzchała,
Basia Waksmańska, Ada Zborowska, Stanisław
Stoch, Ludmiła Wojtałow. Recytatorzy to ludzie,
którzy już dawno skończyli studia, ale pamiętają,
że uczestnictwo w życiu społecznym, optymizm,
elastyczność i wiara sprawiają, że każdy dzień jest
lepszy.
Aleksandra Abram
Małopolski Związek Emerytów i Rencistów
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Rozstrzygnięcie konkursu
Przez długie stulecia Prądnik Czerwony, Olsza
i Rakowice były po prostu podkrakowskimi wsiami.
W naszej Dzielnicy nie ma zabytków klasy światowej, ani żadnego muzeum. Wielu, nawet krakowian,
zalicza naszą część Krakowa do Nowej Huty lub Krowodrzy. Stąd właśnie narodził się pomysł, aby pokazać, że przez wieki nazbierał się u nas poważny
kapitał dziedzictwa kulturowego, a na naszym terenie działy się rzeczy i wydarzenia ważne w historii
Krakowa, Polski, a czasem nawet i tej części Europy.
W grudniu 2010 roku na łamach naszego „Biuletynu” Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprosiły do udziału w konkursie
pod tytułem „Prądnik Czerwony – w 100-lecie powstania Wielkiego Krakowa i 100-lecie lotnictwa
w Krakowie”. Zaproszenia do konkursu znalazły się
także na stronach internetowych obu Muzeów.
Pytania nie były łatwe i dotyczyły różnych aspektów dziedzictwa kulturowego i historycznego naszej
Dzielnicy. Tym większa była nasza radość, że w odpowiedzi udzieliło aż 75 osób. Było to prawie dwa
razy więcej niż w podobnym konkursie poświęconym
100-leciu Wielkiego Krakowa. Udział wzięli nie tylko
mieszkańcy naszej Dzielnicy – zgłosiły się także osoby
mieszające w Nowej Hucie, Krowodrzy, czy Podgórzu
oraz mieszkańcy małopolskich miejscowości. Z placówek oświatowych najliczniej były reprezentowane
dwie nasze szkoły – Szkoła Podstawowa nr 95 z ul.
Wileńskiej – aż 23 uczestników oraz Szkoła Podstawowa nr 64 z ul. Sadzawki – 9 osób.
8 lutego 2011 roku jury konkursowe w składzie Piotr Hapanowicz z Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa, Artur Jachna z Muzeum Lotnictwa Polskiego i Mateusz Drożdż z Rady Dzielnicy III przystąpiło do oceny prac i ustalenia kolejności w czterech kategoriach wiekowych. Za każdą
prawidłową odpowiedź przyznawaliśmy jeden
punkt, a maksymalnie można ich było zdobyć 40.
Poziom rywalizacji był bardzo wyrównany.
W konkursie w kategorii szkół podstawowych
pierwsze miejsce ex aequo uzyskały następujący
uczniowie: Nina Dudek, Michał Marzec, Alicja Winkowska, Kaja Wojakowska, Kinga Zębalska i Marta
Zębalska – 39 punktów, drugie miejskie ex aequo
zajęły: Anna Budzyńska, Anna Cebula, Katarzyna
Chodźba, Arnold Kokot, Julia Kowalska, Urszula
Milc, Magdalena Sadowska, Julia Ścisło i Agnieszka
Tużnik – 38 punktów, zaś trzecie miejsce ex aequo:
Gabriela Gawlik, Maciej Kawa, Michał Magiera,
Błażej Rozwoda, Jakub Tokarczyk, Damian Zakrzewski i Tymoteusz Ziejka – 37 punktów.
W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze
miejsce zajął Jakub Zemanek – 39 punktów, zaś

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych ex aequo
zajęli: Kamila Gaździcka, Paulina Krańska i Beata
Mierzwiak – 40 punktów, drugie miejsce zajął Mateusz Sadowski – 38 punktów.
W kategorii osób dorosłych pierwsze miejsce
zajęli ex aequo: Bogusława Kiełb, Andrzej Palich
i Anna Szklarczyk – 40 punktów, drugie miejsce
zajęli ex aequo: Maria Antoniuk, Ewa Bratko, Wojciech Floriański, Andrzej Konik, Alicja Łuczak-Konik
i Marcin Mikulski – 39 punktów, zaś trzecie miejsce
ex aequo: Robert Gałka, Mariusz Grabowiecki,
Katarzyna Kołodziej, Katarzyna Rozwoda i Jan
Woźniak – 38 punktów.
Wyróżnienia zdobyli następujący, wymienieni
alfabetycznie, uczniowie: Joanna Banach, Dominika Gaweł, Klaudia Gorczyca, Angelika Kmiecik,
Zuzanna Kowalska, Piotr Kuglin, Kacper Machnik,
Anna Majerczyk, Aniela Małek, Maciej Marzec,
Adam Pawlina, Karolina Pierożak, Marta Przybylska, Łukasz Puła, Mikołaj Rogoziński, Sergey
Samarin, Maria Waszczyszyn, Żaneta Zaczkiewicz,
Weronika Zgłobik, Dominik Zieliński, Daria Zuchmańska i Michał Żelazo. Wyróżnionymi dorosłymi,
również wymienionymi w kolejności alfabetycznej,
byli: Łukasz Gradowski, Bartosz Heksel, Ewa Kwiatkowska, Agnieszka Macherzyńska, Tadeusz Rozwoda, Agata Seweryn, Piotr Słomiak, Anna Sokulska, Anna Szmigielska, Joanna Szmigielska, Andrzej
Szubryt, Iwona Szafrańska i Andrzej Zalasiński.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za udział w konkursie!
W samo południe w niedzielę 20 lutego 2011
roku w reprezentacyjnej Sali Baltazara Fontany
w Pałacu Krzysztofory, przy Rynku Głównym 35 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników. Nagrody –
ciekawe wydawnictwa obu Muzeów, a dla najlepszych także bilety wielokrotnego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – wręczyli Jacek Salwiński, wicedyrektor
Muzeum, i Dominik Jaśkowiec, radny miasta Krakowa. Uroczystość została zakończona krótkim koncertem w wykonaniu uczniów Konserwatorium Krakowskiego im. Witolda Lutosławskiego.
W sobotę 2 kwietnia 2011 roku uczestnicy
konkursu zostali zaproszeni do Muzeum Lotnictwa
Polskiego, gdzie w nowym gmachu mieli okazję
obejrzeć film poświęcony 100-leciu lotnictwa
w Małopolsce i prezentację dr. Krzysztofa Wielgusa
o powstającym na części dawnego lotniska w Rakowicach Lotniczym Parku Kulturowym oraz odbyć
spacer pośród starszych, najstarszych i nieco nowszych samolotów, wysłuchując opowieści Jana
Hoffmanna, kierownika Działu Upowszechniania
Muzealiów, o historii lotnictwa i wpływie lotni14

Wręczenie nagród w kategorii osób dorosłych.
Fot. Mateusz Drożdż

Młodzi uczestnicy konkursu przy samolocie Spitfire.
Fot. Mateusz Drożdż

czych wynalazków na codzienne życie, nie tylko
w zakresie wojen i komunikacji.
Korzystając z okazji, chciałbym szczególnie
gorąco podziękować przedstawicielom obu placówek muzealnych – dyrektorowi Michałowi Niezabitowskiemu i kustoszowi Piotrowi Hapanowiczowi
z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz
dyrektorowi Krzysztofowi Radwanowi i historykowi
Arturowi Jachnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego –
za poświęcony czas, pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu oraz za ufundowane nagrody.
Mateusz Drożdż
radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony
współorganizator konkursu
e-mail: mateusz.drozdz@onet.pl
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Uroczystość wręczenia nagród, Sala Fontany, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Koncert fortepianowy na zakończenie uroczystości

Replika samolotu Bleriot XI, który 101 lat temu wystartował do pierwszego lotu
nad Krakowem.

Prezentacja od lotniska Rakowice do Lotniczego Parku Kulturowego

Opowieści o lotnikach i ich wspaniałych maszynach obok ponad 90-letniego
Albatrosa B. II
Fot. Mateusz Drożdż
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Park „Zaczarowanej Dorożki” – już wkrótce nastąpi jego otwarcie...

Fot. Alicja Miś, Rafał Miś
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