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egzemplarz bezpłatny

Plac zabaw przy Ślicznej - Meissnera
Adaś, Maja i Maciek
Efekt prac to 250 m
- dzieci z pobliskich osiekw zagospodarowanej podli - to pierwsi użytkownicy
wierzchni, 12 nowych drzew
placu zabaw przy ul. Ślicznej
i 40 krzewów, liczne zabawki
i Janusza Meissnera, oddadla dzieci pełno- i niepełnonego do użytkowania przed
sprawnych, bezpieczne podpołudniem w środę 24 sierpnia
łoże, latarnie, ławki dla doro2016 r.
słych, zielony tunel z wierzby
Po 9 latach podań, pism,
wiciowej i jedyna w Krakowie
starań, rozmów, negocjacji,
i Małopolsce taka trampolina
spraw i ugod sądowych udado skakania. Koszt – 647 tys.
zł.
ło się zbudować plac zabaw
Chociaż nasza Rada wydla dzieci na gminnym skwerze przy ulicach Ślicznej i Ja- Adaś, Maja i Maciek – pierwsi budowała już szereg więknusza Meissnera. Przez ten użytkownicy placu zabaw.
szych i mniejszych placów zaczas oprócz naszych starań
baw, to wystarczy pojawić się
trwał niezmiennie optymizm radnych Dzielnicy w pobliżu, by stwierdzić, jak potrzebny był plac
III, którzy corocznie rezerwowali pieniądze na zabaw w tej okolicy. Rozbawiony i rozkrzyczany
tę inwestycję, mimo że przez kolejne lata musie- dziecięcymi głosami plac zabaw to najlepsze polismy przesuwać te pieniądze na inne potrzebne dziękowanie dla wszystkich, którzy prowadzili tę
inwestycje. Ale w końcu – dzięki wielkiej pomo- inwestycję od pomysłu do szczęśliwego końca.
Przy okazji, bardzo dziękuję tym wszystkim
cy wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca i przewodniczącej Rady mieszkańcom osiedla przy ul. Ślicznej i w okoDzielnicy III Prądnik Czerwony Anieli Pazurkie- licach, którzy wierzyli, że ta inwestycja jednak
wicz, a także życzliwości i wsparciu Spółdzielni powstanie.
Mieszkaniowej „Ugorek”, Urzędu Miasta KraMateusz Drożdż
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
kowa oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
i Transportu – pieniędzy nie trzeba było przesue-mail: mateusz.drozdz@onet.pl
wać. Można je było wydać na tę inwestycję.

Plac zabaw przypadł do gustu młodszym i starszym. Fot. Mateusz Drożdż
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Otwarcie Integracyjnego Klubu Kultury Olsza

Uroczystego otwarcia dokonali widoczni na
zdjęciu wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec, kierownik IKKO Magdalena
Szuba oraz członek zarządu Województwa
Małopolskiego Grzegorz Lipiec.
Fot. Mateusz Drożdż
Śródmiejski Ośrodek Kultury otwarł
w listopadzie nową placówkę na terenie Dzielnicy III. Klub powstał z inicjatywy Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony przy wsparciu władz
Krakowa. Szczególne podziękowania składamy
Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Krakowa
Dominikowi Jaśkowcowi, Zastępcy Prezydenta
Miasta Krakowa Andrzejowi Kuligowi, dyrektor
Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Katarzynie Olesiak oraz jej poprzednikowi Stanisławowi Dziedzicowi.
Integracyjny Klub Kultury „Olsza” jest placówką w pełni dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Swe pomieszczenia klub znalazł
w budynku szkoły przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7. Oficjalne otwarcie Klubu „Olsza” nastąpiło 5 listopada w obecności zaproszonych gości,
w tym przedstawicieli Rady Dzielnicy III Prądnik
Czerwony: wiceprzewodniczącego Mateusza

Drożdża, członków zarządu Piotra Moskały
i Macieja Kalemby, oraz radnych: Wandy Zasady,
Jacka Wojsa i Pawła Wójcika.
W Klubie, który będzie otwarty niemal cały
dzień, wraz z dwiema specjalistkami ds. imprez
Beatą Furgalską i Agnieszką Piętą, planujemy
organizować zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Pragniemy, by każdy znalazł
tam miejsce dla realizacji swych zainteresowań.
Dla dzieci i młodzieży planujemy organizację
m.in. zajęć plastycznych, teatralnych, tanecznych, gry na instrumentach, spotkań poświęconych architekturze i urbanistyce, kreatywnej
technologii czyli tworzeniu i budowaniu własnych robotów, dyskusyjne kluby poświęcone
filmom, spektaklom teatralnym i książkom, czy
spotkania z doradcą zawodowym. Do dorosłych, w tym także seniorów, adresowane będą
wystawy, spotkania z literatami, podróżnikami,
ale i zajęcia edukacyjne w rodzaju „podróży do
kreatywności” – czyli jak zrobić coś z niczego, zajęcia w ramach „Klubu Rodzica”, zajęcia ruchowe
czy warsztaty patchworkowe, haftu i koronki.
Klub czynny jest od poniedziałku do piątku
od 12.00 do 20.00. Wszystkich chętnych, którzy
chcą odwiedzić naszą nową placówkę, poznać
pracowników oraz dowiedzieć się szczegółów
na temat oferty programowej serdecznie zapraszamy! Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego – 12 446 73 18 lub mailowego: klub.olsza@
lamelli.com.pl.
Magdalena Szuba
Kierownik
Integracyjnego Klubu Kultury Olsza

Mieszkańcy Olszy II na pierwszych zajęciach. Fot.
Anna Grabska

Z książką pod pachą
Od przeszło dwóch lat na Ugorku w Dzielnicy III Prądnik Czerwony zawyżamy krajową
normę czytelniczą. Idea „Spotkań przy książce”
narodziła się spontanicznie i była podyktowana
chęcią stworzenia miejsca przyjaznego literaturze, a przede wszystkim ludziom, którzy czerpią
radość z czytania i znajdują czas, aby regularnie
sięgać po książki. Takim miejscem przyjaznym
bibliofilom jest właśnie PAL „Ugorek”, natomiast
grono czytelników tworzą okoliczni mieszkańcy.
Spotkania odbywają się według podobnego
scenariusza. Wcześniej ustala się, jaką książkę
przeczytają uczestnicy na następne zajęcia, np.
za miesiąc. Każdy czyta, by potem na spotkaniu
dzielić się swoimi opiniami, przemyśleniami, ocenami – toczy się dyskusja. Do grupy czytelniczej
można dołączyć w każdym momencie. Doświadczenie pokazuje, że rozmowy o książkach jednoczą lokalną społeczność, zawiązały się pozaklu-

bowe przyjaźnie, poznajemy swoich sąsiadów.
Uczestnicy poczuli, że można tę integrację
pogłębić, a także poszerzyć obszar zainteresowań na teatr i kino. Do realizacji tego celu potrzebne były odpowiednie środki finansowe,
stąd narodziła się inicjatywa napisania projektu do dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego
2015. Ostatecznie środki uzyskaliśmy i jesteśmy
w fazie realizacji. Oprócz zamówionych nowości
wydawniczych, planowanych wyjść do teatru,
rozpoczynamy niebawem cykl seansów kinowych. Spotkania w kameralnym kinie będą poprzedzone krytyczną prelekcją, po seansie natomiast uczestnicy w klimatycznej kawiarence przy
kawie i ciastku będą mogli podzielić się swoimi
filmowymi wrażeniami.
Stąd nasza odezwa do mieszkańców osiedla: przyjdźcie na najbliższe spotkanie książkowe
(harmonogram spotkań dostępny w siedzibie
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PAL Ugorek) i przekonajcie się sami, czy to miejsce dla Was. Zapraszamy do nas bibliofilów, amatorów kina, jak i wielbicieli teatru, czy inaczej,
zapraszamy ludzi, którzy chcą ciekawie spędzić
czas wolny, sięgnąć po książkę, po którą dawno
nie sięgali, pójść do kina, czy teatru, do którego
jakoś zawsze nie po drodze. W naszym klubie
chodzi bowiem o najprostsze rzeczy, chcemy
spotkać się z innymi ludźmi, rozmawiać wspólnie
o książkach i filmach i przede wszystkim znaleźć
na to czas. Jak wiadomo, im większa grupa ludzi,
tym więcej pomysłów i większa motywacja do
działania.
Urszula Tłomak
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Nowi przedstawiciele Dzielnicy w Radzie Miasta Krakowa
Dzielnica III zyska dwóch nowych przedstawicieli w Radzie Miasta Krakowa. We wrześniu 2016 r.
został powołany na tę funkcję radny Dzielnicy III Dariusz Wicher, a 23 listopada 2016 r. powołany
zostanie radny Dzielnicy III Łukasz Wantuch.
Dariusz Wicher startował do Rady Miasta Krakowa z list Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a mandat swój objął po rezygnacji za mandatu radnego miejskiego Arkadego Rzegockiego.
Łukasz Wantuch startował z list Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego, a mandat
objął po rezygnacji z mandatu radnego miejskiego Jerzego Friedigera. Od samego początku kadencji
2014-2018, mandat radnego miasta Krakowa pełni radny Dominik Jaśkowiec, który został wybrany
wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Tym samym Rada Dzielnicy III będzie miała w swoich
szeregach trzech radnych łączących mandaty radnych dzielnicowych i miejskich.
- Nowym radnym gratuluję, życzę sukcesów i liczę, że w Radzie Miasta Krakowa będą pomagać naszej
Radzie w realizacji zadań ważnych dla mieszkańców naszej Dzielnicy – powiedziała Przewodnicząca Rady
i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony Aniela Pazurkiewicz.

Zmiana siedziby PAL „Na Olszy”
Od 26 września 2016 r. siedziba Programu Aktywności Lokalnej „Na Olszy” znajduje się przy ul. Brogi
26 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni”.
Obszar działań PAL zostaje bez zmian i obejmuje przede wszystkim mieszkańców takich ulic jak:
Celarowska, Żytnia, Fertnera, Czerwona, Sadowa, Prądzyńskiego, Duchacka, Wiśniowa, Wileńska, al. 29
Listopada, Czereśniowa, Olsztyńska, Gdańska, Nadrzeczna, Radomska, Turkusowa, Trębacza, Żułowska,
Błękitna, Pogodna, Prządek, Środkowa, Czerwonego Prądnika, Brogi, Bosaków, Miechowity, Malawskiego, Stanisława ze Skalbmierza, Bohaterów Wietnamu, Młyńska, Lublańska.

Dzielnicowe darmowe dyżury prawne
Rada Dzielnicy III zaprasza na darmowe dyżury prawne. W środę 14 grudnia w godz. 14.00 – 17.00
dyżurują prawnicy z kancelarii radcy prawnego Agnieszki Rembiesy z ul. Skawińskiej 22/5 w Krakowie
(tel. 12 633 19 86, e-mail: kancelaria@rembiesa.pl). W środę 21 grudnia w godz. 17.00 – 18.00 dyżurują
prawnicy z kancelarii adwokackiej.
Dyżury odbywają się w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony przy ul. Naczelnej 12.
Terminy dyżurów na 2017 r. zostaną wkrótce podane do wiadomości.
Marek Zborowski

„Spotkania przy książce” – projekt dla mieszkańców Dzielnicy III

Program Aktywności Lokalnej „Ugorek” MOPS Kraków oraz Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony
zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Spotkania przy książce”, wybranym przez mieszkańców
w dzielnicowym budżecie obywatelskim.
W ramach projektu zaplanowano cykl spotkań książkowych oraz wyjścia do instytucji kultury –
kina, teatru, opery, w okresie listopad – grudzień 2016 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Katarzyna Biernat,
Więcej informacji i zapisy:
Program Aktywności Lokalnej Ugorek
Ewa Galicka
ul. Ugorek 1, Kraków
animatorki
lokalne
tel. 780-511-836, 660-637-859
e-mail: palugorek@mops.krakow.pl

Redakcja „Biuletynu Rady Dzielnicy III”:
Aniela Pazurkiewicz – redaktor naczelna, Mateusz Drożdż – redaktor prowadzący, Marek Zborowski – sekretarz redakcji i redaktor techniczny, Paweł Wójcik wraz z Komisją Promocji, Informacji i Łączności z Mieszkańcami.
Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków, www.drukkol.pl
Teksty w wersji elektronicznej można składać osobiście na nośnikach w siedzibie Rady Dzielnicy
III, wysyłać na adres Rady: ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków lub wysyłać pocztą elektroniczną na
adres: rada@dzielnica3.krakow.pl.
Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanych materiałów, zmiany tytułów i dokonywania
skrótów. Przysłanych lub dostarczonych materiałów Redakcja nie zwraca.
Radni Dzielnicy III publikują w „Biuletynie” nieodpłatnie i taką samą formę Redakcja „Biuletynu”
może zaproponować innym autorom artykułów lub zdjęć.
Przekazano do druku: listopad 2016 r.			

Nakład: 8000 egzemplarzy
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BIURO RADY DZIELNICY III
Zaprasza w porach przyjęć
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. 10.00 – 13.00
telefon i faks: 12 412 49 13
e-mail: rada@dzielnica3.krakow.pl
www.dzielnica3.krakow.pl

DYŻURY RADNYCH DZIELNICY III:
ANIELA PAZURKIEWICZ
Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
w środy w godz. 17.00 – 18.00
MATEUSZ DROŻDŻ
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
MACIEJ KALEMBA
Członek Zarządu
PIOTR MOSKAŁA
Członek Zarządu
DANIEL WIŚNIOWSKI
Członek Zarządu
Jednoosobowe dyżury wymienne
Wiceprzewodniczącego i Członków Zarządu
w czwartki w godz. 17.00 – 18.00
STANISŁAW SKRZYŃSKI
Przewodniczący Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego, Infrastruktury Komunalnej
i Budownictwa
w pierwsze poniedziałki miesiąca
w godz. 17.00 – 18.00
MAŁGORZATA JANIEC
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych
w pierwsze środy miesiąca
w godz. 17.00 - 18.00
PAWEŁ WÓJCIK
Przewodniczący Komisji Promocji,
Informacji i Łączności z Mieszkańcami
we wtorki w godz. 17.00 – 18.00
HENRYK REDKIEWICZ
Przewodniczący Komisji Kultury i Zabytków
w pierwsze środy miesiąca
w godz. 15.00 – 17.00
w siedzibie PAL „Ugorek” przy ul. Ugorek 1
Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony nie ponosi
odpowiedzialności za nieobecność radnych na
wyznaczonych przez nich dyżurach.
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Powstanie ochrony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla osiedli Olsza i Olsza II
Na ostatniej, październikowej sesji Rada
Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, która w sposób formalny rozpoczyna prace nad miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla
osiedli Olsza i Olsza II. Decyzja Rady Miasta Krakowa to rezultat moich zabiegów o objęcie tej
części Dzielnicy III Prądnik Czerwony ochroną
planistyczną.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli Olsza
i Olsza II stało się niezbędne z uwagi na obserwowaną rozbudowę zabudowy wielorodzinnej
w obszarach istniejącej zabudowy jednorodzinnej, konieczność stworzenia jasnych i przejrzystych zasad zagospodarowywania terenów
usług znajdujących się w rejonie ul. Pilotów (sąsiedztwo supermarketu Alma), jak też ochrony
planistycznej dla szczególnie cennego z punktu
widzenia historycznego i kulturowego terenu
Dworu Potockich. Konieczność przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikała ponadto
z przyjętego programu rehabilitacji krakowskich
osiedli, którym objęto Olszę II, oraz konieczności

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego
określającym: przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plan
obowiązuje powszechnie, a więc jego postanowienia są wiążące dla każdego, oznacza to, że
każda decyzja administracyjna (np. pozwolenie
na budowę) dotycząca terenu objętego planem

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Procedura sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
rozpoczyna się od stosownej uchwały Rady
Miasta Krakowa, która jednak musi być poprzedzona wykonaniem analizy planistycznej
potwierdzającej zasadność tworzenia danego
planu. Analizę sporządza Biuro Planowania
Przestrzennego podległe Prezydentowi Miasta
Krakowa. Z uwagi na powyższy wymóg Rada
Miasta Krakowa przed podjęciem uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

ochrony zieleni publicznej.
Na terenie objętym sporządzanym planem znajduje się zabudowa mieszana z przewagą
zabudowy blokowej, nieliczne
wolne przestrzenie podlegają ciągłej presji inwestorskiej, co rodzi
uzasadnione obawy mieszkańców
o powstanie chaotycznej i zbyt
intensywniej zabudowy. Temu
zjawisku ma przeciwdziałać tworzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tworzony
będzie wspólnie z mieszkańcami
w oparciu o szerokie konsultacje Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
społeczne i w pierwszej kolej- Olsza
ności uwzględniać będzie interes publiczny. O etapach prac nad miejscowym potrzeby i postulaty społeczności lokalnej osiedli
planem, jak też terminach składania wniosków Olsza i Olsza II.
i uwag do jego projektu, będę systematycznie
Dominik Jaśkowiec
informował mieszkańców obydwu osiedli, tak
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
aby wypracowane rozwiązania odzwierciedlały
e-mail: dominikjaskowiec@interia.pl
musi być zgodna z jego postanowieniami.
Plan zagospodarowania przestrzennego
składa się z opisu, czyli tekstu planu zawartego w uchwale Rady Miasta Krakowa i rysunku
planu, który jest załącznikiem graficznym do tej
uchwały. Tekst i rysunek wzajemnie się uzupełniają. Tekst zawiera szczegóły, które nie znalazły
się na rysunku, np. informacje o dopuszczalnej
wysokości budynków, wskaźnik zabudowy,
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej,
zasady podziału nieruchomości. Natomiast ry-

sunek graficznie przedstawia przeznaczenie
nieruchomości, granice nieprzekraczalnej linii
zabudowy. Każdy rysunek planu jest podzielony na tereny o różnym przeznaczeniu. Tereny
te są oznaczone różnymi kolorami i symbolami.
Dla przykładu teren oznaczony kolorem zielonym i symbolem ZP może być przeznaczony
jedynie pod ogólnodostępne tereny zielone, tj.
zieleń publiczną.

nego zobowiązuje Prezydenta Miasta Krakowa
do wykonania wspomnianej analizy. Ponadto
Prezydent Miasta Krakowa realizując wniosek
np. Rady Dzielnicy, czy też organizacji mieszkańców może z własnej inicjatywy zlecić wykonanie
analizy planistycznej i przedstawić Radzie Miasta
Krakowa stosowny projekt uchwały.
Po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Prezydent Miasta Krakowa zleca
w formie przetargu firmie zewnętrznej lub bezpośrednio Biurze Planowania Przestrzennego
UMK sporządzenie projektu planu.

Sporządzanie planu rozpoczyna się od
ogłoszenia terminu, w którym każdy mieszaniec Krakowa, organizacja społeczna, Rada
Dzielnicy może składać wnioski planistyczne.
Prezydent Miasta Krakowa rozpatruje złożone wnioski, po ich rozpatrzeniu tworzony jest
projekt planu miejscowego. Projekt planu poddawany jest w pierwszej fazie konsultacjom
i uzgodnieniom wewnętrznym, opiniowany
jest przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa, a następnie
trafia do publicznego wyłożenia, w ramach
którego każdy mieszkaniec może złożyć do
niego swoje uwagi.
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Wyjazd z ul. Promienistych pozostanie
mknięcie ulicy wynikało ze względów bezpieczeństwa. Kierowca wyjeżdżający z niej w ul.
Lublańską, który zamierza skręcić w stronę Nowej Huty, musi na krótkim dystansie przejechać
przez trzy pasy ruchu, co jest niezwykle niebezpieczne według inżynierów ruchu. Propozycja ta
była sprzeczna z obowiązującym od 23 kwietnia
2016 r. miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego „Prądnik Czerwony - Naczelna”,
który zakłada istnienie obecnego układu drogowego i utrzymanie wylotu ul. Promienistych w ul.
Lublańską. Ul. Promienistych została w tym planie oznaczona jako KDD 4, co oznacza podniesie
jej klasy z drogi wewnętrznej do drogi publicznej,
dojazdowej.
W odpowiedzi na pomysł ZIKiT-u mieszkańcy Prądnika Czerwonego zorganizowali zbiórkę
podpisów pod petycją skierowaną do władz
Dotychczasowy wyjazd z ul. Promienistych miasta o pozostawienie wyjazdu. Ich działania
w ul. Lublańską pomiędzy rondem Barei a rondem zostały wsparte przez wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca i Radę
Polsadu. Fot. Marek Zborowski
Dzielnicy III Prądnik Czerwony, którzy zwrócili
ta doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego, się do Prezydenta Miasta Krakowa z wnioskami
gdyż ul. Promienistych jest jedyną drogą dojaz- o utrzymanie istniejącego wjazdu z ul. Promiedową do znajdujących sie przy niej wieżowców, nistych w ul. Lublańską powyżej ronda Polsadu,
bloków przy ul. Bitschana i Dobrego Pasterza o przestrzeganie przez urzędników postanooraz domów jednorodzinnych przy ul. Dziedzica wień miejscowego planu zagospodarowania
i Boznańskiej.
przestrzennego „Prądnik Czerwony - Naczelna”
Latem bieżącego roku mieszkańców tej zawierającego dokładny opis przebiegu ul. Proczęści Dzielnicy III zaniepokoiła wiadomość mienistych oraz o zapewnienie mieszkańcom
o planowanym zamknięciu ul. Promienistych. tej części Dzielnicy III układu dróg publicznych
Istniejący z niej wyjazd w ul. Lublańską ułatwia umożliwiających sprawny dojazd w kierunku
dojazd z Prądnika Czerwonego w kierunku cen- centrum miasta oraz Nowej Huty.
W zamian za zamknięcie ulicy ZIKiT zaprotrum miasta i Nowej Huty. Propozycja zgłoszona przez Zarządu Infrastruktury Komunalnej ponował powstanie nowej drogi, która biegłaby
i Transportu zakładała, iż ul. Promienistych straci od ul. Promienistych do ul. Lublańskiej, a jej wycharakter drogi przejazdowej. W jego opinii za- lot znajdowałby się za rondem Polsadu po zachodniej stronie od jego tarczy. Kierowcy chcący jechać
w stronę Nowej Huty musieliby wówczas przejechać spory
kawałek w stronę Bronowic,
by móc skręcić w kierunku
centrum miasta lub zawrócić w stronę Nowej Huty.
Rozwiązanie takie zostało
negatywnie ocenione przez
wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Krakowa Dominika
Jaśkowca i Radę Dzielnicy III
Prądnik Czerwony. W ich opinii proponowany wjazd z ul.
Przedstawiciele Rady Dzielnicy III na posiedzeniu Komisji RMK. Od Promienistych poniżej ronda
lewej: 1. - Dominik Jaśkowiec, 4. – Franciszek Kasznik, 5. – Stanisław Polsadu przy jednoczesnym
zamknięciu obecnie istniejąSkrzyński, 6. – Piotr Moskała. Fot. Mateusz Drożdż
W ubiegłym roku w rejonie skrzyżowania
ulic Promienistych i Lublańskiej rozpoczęła się
budowa biurowca Astris, która wywołała protesty wśród okolicznych mieszkańców. Powstający
biurowiec, który zostanie ukończony w drugim
kwartale przyszłego roku, będzie miał 9 kondygnacji o łącznej powierzchni 13 tys. m kw.
W opinii mieszkańców tego rejonu inwestycja
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Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady
Miasta Krakowa w Miejskim Centrum Dialogu przy
ul. Brackiej 10. Fot. Mateusz Drożdż

cego wyjazdu w ul. Lublańską spowodowałby
znaczne pogorszenie obsługi komunikacyjnej tej
części osiedla Prądnik Czerwony, a tym samym
uniemożliwiłby sprawny dojazd w kierunku centrum miasta i Nowej Huty.
Sprawa była omawiana podczas sesji Rady
Dzielnicy III Prądnik Czerwony, a także podczas
posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego
Rady Miasta Krakowa, które odbyło się we wtorek 5 lipca 2016 r. w Miejskim Centrum Dialogu
przy ul. Brackiej 10. W spotkaniu, na zaproszenie
przewodniczącego Komisji radnego Dominika
Jaśkowca udział wzięli reprezentanci mieszkańców, projektanci reprezentujący inwestora, przedstawiciel ZIKiT oraz radni Dzielnicy III
Prądnik Czerwony: Mateusz Drożdż, Franciszek
Kasznik, Piotr Moskała i Stanisław Skrzyński.
Dzięki stanowczemu protestowi mieszkańców Prądnika Czerwonego oraz zdecydowanemu wsparciu ich stanowiska przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika
Jaśkowca i Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony
udało się zachować istniejący wyjazd z ul. Promienistych w ul Lublańską. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wycofał się z planów
jego zamknięcia.
Paweł Wójcik
Przewodniczący Komisji Promocji,
Informacji i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony
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XIII Spartakiada
Przedszkolaków
Mając świadomość, jak wielkie znaczenie
dla rozwoju dzieci odgrywa ruch, 14 czerwca
2016 r. Przedszkole Samorządowe nr 122 zorganizowało w swoim ogrodzie przedszkolnym
Spartakiadę Przedszkolaków. W sportowych
zmaganiach wzięły udział drużyny zawodników
z przedszkoli samorządowych z Dzielnicy III: nr
14, 20 i 122.

Uczestnicy Spartakiady. Fot. Przedszkole nr 122
Każda drużyna posiadała jednolity strój
sportowy, własny emblemat z nazwą przedszkola oraz specjalnie przygotowane okrzyki sportowe. Spartakiadę oficjalnie rozpoczęła dyrektor Przedszkola nr 122 Zofia Marcinek witając
wszystkich i zachęcając do sportowej zabawy.
Sportowa rywalizacja odbyła się w sześciu różnych konkurencjach dostosowanych do wieku
i możliwości dzieci. Na małych sportowców czekało sześć konkurencji: rzuty do celu, gry z piłką (rzuty do kosza i kopanie do bramki), slalom,
tor przeszkód, wspinaczka, równoważnia. Dzieci
z wielką radością i zaangażowaniem brały udział
we wszystkich konkurencjach, a podczas ich wykonywania dopingowały sobie wzajemnie i cieszyły się z każdego sukcesu.
Po zakończonych konkurencjach wręczono
nagrody. Każdy sportowiec był zwycięzcą, otrzymując pamiątkowy medal i nagrodę niespodziankę, które sprawiły wielką radość. Przedszkola
otrzymały puchary i dyplomy.
Spartakiada Przedszkolaków to przede
wszystkim wspaniała zabawa przeprowadzona
w przyjaznej – sportowej atmosferze, w rywalizacji według zasad „fair play” i dostarczająca
dzieciom nowych doświadczeń oraz niezapomnianych wrażeń. To działanie, które trzeba i należy kontynuować… Więc kolejna Spartakiada
planowana jest już za rok!

Śladami historii
W ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki zorganizowała czwartą edycję międzyszkolnego konkursu
z okazji święta swojego patrona. Konkurs miał
formę gry miejskiej i został przygotowany przez
nauczyciela historii Jarosława Knapika. Do organizacji konkursu włączyło się wiele instytucji, między innymi Komitet Kopca Kościuszki,
Wydział Historii UJ, Koło Naukowe Studentów
Historii UJ, Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony,
krakowski oddział IPN i Rada Miasta Krakowa.
Konkurs zrealizowany w ramach projektu
edukacji patriotycznej „Strażnicy pamięci” był
skierowany do uczniów klas VI ze szkół podstawowych. Uczniowie w czteroosobowych grupach mieli do wykonania szereg zadań w miejscach historycznie związanych z Tadeuszem
Kościuszką.
W grze miejskiej udział wzięły drużyny ze
Szkół Podstawowych nr 64 i 95 oraz Szkoły Podstawowej nr 45 Sióstr Pijarek. Dzięki współpracy

z Mariuszem Cupiałem, kierownikiem Młodzieżowego Ośrodka Edukacji Obywatelskiej przy
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, oraz
Pawłem Wójcikiem, radnym Dzielnicy III Prądnik Czerwony, udało się zorganizować nagrody
dla wszystkich uczestników. Należy też zwrócić
uwagę na bardzo duży wkład pracy studentów
historii UJ, którzy wcielali się w historyczne postaci i udzielali uczestnikom potrzebnych wskazówek. Oprócz czynnego uczestnictwa w grze
część z nich zaangażowała się też w pracę nad
fabułą gry. Dzięki ich pomysłom gra została odświeżona, a jej przebieg znacznie się usprawnił.
Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania, realizacji, tworzenia i przeprowadzenia
gry miejskiej, pragnę serdecznie podziękować.
Jarosław Knapik
nauczyciel historii
Szkoła Podstawowa nr 64

Straż Miejska w „Królestwie
zakręconego czasu”
Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 chętnie angażuje się w działania
artystyczne i profilaktyczne prowadzone dla
dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy III. Dokłada
starań, by w ofercie oprócz licznych konkursów,
imprez rodzinnych znalazły się też spotkania
dla klas oraz grup przedszkolnych. W ramach
przygotowań do takich spotkań MDK nawiązał
współpracę ze Strażą Miejską Miasta Krakowa.
Straż Miejska w Krakowie opracowała i wyreżyserowała spektakl profilaktyczny pt. „Królestwo zakręconego czasu czyli bajka o mądrych
dzieciach”. Jest to interaktywna opowieść o problemach małego Adasia, na którego czyhają liczne niebezpieczeństwa w drodze do przedszkola.
Musi zmierzyć się z groźnym psem, nie dać się
skusić obietnicom słodyczy i przede wszystkim
przejść przez skrzyżowanie. Opowieść urozmai-

Barbara Szczerbińska
Samorządowe Przedszkole nr 122
Aktorzy i widzowie spektaklu w skali teatralnej
Młodzieżowego Domu Kultury. Fot. MDK
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cona licznymi piosenkami oraz angażująca widzów do pomocy Adasiowi spotyka się z ogromnym entuzjazmem u dzieci. Nagrodzona została
też nagrodą „Słoneczniki 2015”.
W dniach 25 i 26 października 2016 roku
w godzinach porannych Straż Miejska w Młodzieżowym Domu Kultury przy al. 29 Listopada 100 zaprezentowała pięć spektakli. Wzięło
w nich udział ponad 270 dzieci ze Szkół Podstawowych nr 2, 64, 95 i 107 oraz Przedszkoli
Samorządowych nr 122 i 125. Uczestnicy byli
bardzo przejęci problemami głównego bohatera i starali się mu pomóc. Przy okazji sami dowiedzieli się, jaką przyjąć postawę, gdy atakuje
pies, jak reagować, gdy zaczepiają obcy ludzie,
w którą stronę się rozglądać na przejściu dla pieszych. Wspólnie śpiewano oraz zatrzymywano
czas w sytuacji zagrożenia. Wszyscy uczestnicy
otrzymali na zakończenie upominki. Straż Miejska obiecała, że jeszcze będzie gościć na deskach
sceny Młodzieżowego Domu Kultury, a my
mamy nadzieję, że spektakl „Królestwo zakręconego czasu” będzie regularnie prezentowany
uczniom okolicznych szkół.
Joanna Stachowicz
animatorka kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada 102
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Ogólnopolski Dzień Wychowania Przedszkolnego
cją dzielnie maszerowały,
pozdrawiając
przechodniów, odwiedzając pobliskie
sklepy oraz wręczając własnoręcznie wykonane wizytówki – „meloniki”. Wysłuchaliśmy wielu życzeń,

Przedszkolaki na osiedlu. Fot. Przedszkole nr 12
29 września dla społeczności przedszkolnej to wyjątkowy dzień, w którym obchodzimy
Ogólnopolski Dzień Wychowania Przedszkolnego czyli święto wszystkich przedszkolaków
i osób pracujących w przedszkolach. Piękna,
słoneczna pogoda zachęciła nas, abyśmy wybrali
się na spacer alejkami i ulicami osiedla, świętując
i promując nasze przedszkole.
Ze śpiewem na ustach, z emblematami
swoich grup, Wróbelki, Jeżyki, Żyrafki i Zajączki z Przedszkola nr 12 „Zaczarowana Dorożka”
wraz ze swoimi wychowawczyniami oraz dyrek-

miłych słów od
napotkanych osób.
Było bardzo miło
i wesoło, a nasze
pozytywne nastawienie i optymizm
udzielał się innym.
Po powrocie
do
przedszkola
wszystkie przedszkolaki
bawiły
się fantastycznie

w ogrodzie przy dźwiękach ulubionych piosenek.
Miłym akcentem dnia był mały prezencik - zdrowe małe co nieco. Dla przedszkolaków była to
smaczna niespodzianka. Świąteczny dzień upłynął radośnie, skąpany w ciepłych wrześniowych
promieniach słońca. W tym dniu nawet pogoda
była dla nas wyjątkowa wręcz wymarzona.
Jeżeli są wśród Czytelników
zainteresowani
naszym przedszkolem, zachęcamy do odwiedzenia
naszej strony www.przedszkole12-krakow.pl
oraz
do spotkania podczas dni
otwartych w marcu 2017 r.
przy okazji rekrutacji do naszego przedszkola.
Edyta Kurnik
dyrektor
Monika Lach
nauczyciel
Przedszkole nr 12

Wielki Piknik Rodzinny
1 października 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 64 odbył się Wielki Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców. Przybyło na
niego sporo dzieci razem z rodzicami, by wspólnie bawić się i korzystać z wielu atrakcji, które
zostały przygotowane specjalnie na ten dzień.
Wielką popularnością wśród uczestników
pikniku cieszyły się: punkt wymiany książek oraz
miejsce, gdzie można było wymienić własną zabawkę lub maskotkę na inną. Dla miłośników
makijażu zorganizowano kącik kosmetyczny,
w którym była możliwość zdobycia oryginalnego
tatuażu. Młode damy mogły z kolorowych gumeczek samodzielnie wykonać biżuterię, np. bransoletki. Wykorzystując swoje zdolności manualne, dzieci mogły też stworzyć piękne, balonowe
zwierzaki lub papierowe orgiami.
Nie zabrakło także atrakcji sportowych.
Rada Rodziców przygotowała mecz piłki nożnej. Uczestniczyli w nim zarówno rodzice, jak
i ich dzieci. Konkurencja była ostra. Zwycięskie
drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody. W pikniku uczestniczyła także 7. Krakowska Drużyna Harcerska im. hm. Tadeusza Boya. Harcerze
proponowali przeróżne zabawy sprawnościowe.
Chętnych nie brakowało.

Na scenie odbyły się
pokazy walk karate i zapasów. Uczennice klasy VI
zaprezentowały na boisku
piękny pokaz gimnastyki
estetycznej. Jest to poddyscyplina gimnastyki, która polega na wykonywaniu
układów taneczno–akrobatycznych.
Dziewczęta
otrzymały za to gromkie
brawa. Niemałą atrakcją
był także występ szkolnego
zespołu „Joanki”. Uczennice z klas IV – VI wykonały kilka piosenek, czym
podbiły serca publiczności.
W innej części boiska oblegany był samochód policyjny, ale nie dlatego, że stróże prawa
przyjechali z interwencją. Stał tam po prostu patrol, do samochodu którego można było wejść
i poczuć się jak prawdziwy policjant.
Piknik zakończył się ok. godz. 14, choć żal
było opuszczać szkolne boisko.
Anna Stolarska
nauczyciel języka polskiego
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Szkoła Podstawowa nr 64

Uczestnicy Pikniku. Fot. Szkoła Podstawowa nr 64
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Rada w pracy
Podczas ostatnich trzech sesji Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony podjęła 22 uchwały.

Rada Dzielnicy III podjęła następujące decyzje
finansowe:
1. Dokonała zmian w ramach zadania „Obsługa
Dzielnic” na 2016 r.
a) przeniosła kwoty: 60 zł z zadania „Składki na
ubezpieczenia społeczne” i 1 300 zł z „Opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” na
zadania „Zakup usług pozostałych” - 1 000 zł
oraz „Zakup materiałów i wyposażenia” - 360 zł.
2. Dokonała korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III na 2016 r.
a) skreśliła zadanie „ul. Celarowska 28 – dojście
do trzepaka oraz ul. Celarowska 22 - zamontowanie barierek przy schodach” i zmieniła jego
zakres na „ul. Celarowska 28 - dojście do trzepaka”, a środki w kwocie 7 500 zł przeniosła na
zadanie „Remonty dróg i chodników na terenie
Dzielnicy III”;
b) przeniosła kwoty z zadań: 5 080 zł z „Budowa odwodnienia i przebudowa chodnika przy ul.
Miechowity - rejon bl. 5 i 7”, 9 550 zł z „Montaż
lamp oświetleniowych przy ul. Kantora 3, 5 i 7
- realizacja zadania na podstawie opracowanej
dokumentacji” i 700 zł z „Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II - Budżet
Obywatelski” na zadanie „Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy III”;
c) zmieniła zakres rzeczowy zadania z „Śródmiejski Ośrodek Kultury - utworzenie klubu osiedlowego na terenie os. Olsza II (ul. Stanisława ze
Skalbmierza 7) - zakup sprzętu” na zakup wyposażenia, prace remontowo-adaptacyjne i projekt
wnętrz w tym Klubie oraz przeniosła kwotę 20
000 zł na potrzebne w Klubie prace adaptacyjne;
3. Wniosła o podział środków finansowych na
zadanie „Obsługa Dzielnic” na 2017 r. na kwotę 34 000 zł na następujące zadania: składki na
ubezpieczenia społeczne - 1 200 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6 600 zł, zakup materiałów
i wyposażenia - 9 300 zł, zakup usług remontowych - 600 zł, zakup usług pozostałych - 1 400
zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 000 zł, zakup środków żywności
- 900 zł, Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców, ul. Naczelna 12
- 12 000 zł.
4. Dokonała korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III na 2017 r.

a) zmieniła zakres rzeczowy zadań:
- „.Przedszkole nr 20 - doposażenie placu zabaw
i inne roboty remontowe - 25 000 zł” na doposażenie placu zabaw;
- „Badania profilaktyczne - dzień z autyzmem 4 000 zł” na program profilaktyki i terapii dzieci
z autyzmem;
- „Budowa chodnika pomiędzy ul. Dominikanów
a ul. Jezuitów na działce 752/6 obr. 22 Śródmieście - 20 000 zł” na „Zagospodarowanie terenu
zieleni publicznej z uwzględnieniem przebudowy
ciągu pieszego i budowy oświetlenia na działce
752/6 obr. 22 Śródmieście”;
b) zmieniła zakres i dziedzinę zadania „Przedszkole nr 14 - zakup urządzeń do ogródka jordanowskiego - 60 000 zł” na modernizacja placu
zabaw;
c) rozszerzyła zakres rzeczowy zadania „Komisariat Policji III w Krakowie - zakup sprzętu - 5 000
zł” na „Komisariat Policji III w Krakowie - zakup
sprzętu komputerowego (laptopa, drukarki przenośnej, myszy oraz torby do laptopa) w celach
profilaktycznych do pracy z osobami starszymi
- 5 000 zł”;
d) zmieniła nazwę realizatorów zadań:
- „Śródmiejska Biblioteka Publiczna - zakup książek - 5 000 zł” na Bibliotekę Kraków,
- „Żłobek nr 30 - wykonanie ścianki oddzielającej
oraz zakup sprzętu dla najmłodszej grupy - 20
000zł” z Biura ds. Ochrony Zdrowia na Żłobek
nr 30;
e) skreśliła zadanie „Przebudowa ul. Bajana jako
spacerowego ciągu pieszo-jezdnego - 50 000
zł”, a środki w kwocie 50 000 zł przeniosła na
zadanie „Remonty dróg i chodników na terenie
Dzielnicy III”;
f) przeniosła kwotę 8 100 zł z zadania „Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 13” na zadanie
„Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy III”;
g) zmieniła zakres rzeczowy i zmniejszyła środki
finansowe zadania z „Budowa Bulwarów Rzeki
Prądnik na terenie Dzielnicy III - 100 000 zł” na
„Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III - 70 000 zł”;
h) wprowadziła nowe zadanie „Śródmiejski
Ośrodek Kultury - zakup wyposażenia dla Klubu
Osiedlowego Olsza - 30 000 zł”.
Rada Dzielnicy III zaopiniowała pozytywnie:
1. Przedłużenie umów najmu z dotychczasowymi najemcami lokali socjalnych przy ul. Miechowity 8 i ul. Bosaków 9, będących własnością
Gminy Miejskiej Kraków;
2. Propozycję Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji
Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Kra-
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kowa w sprawie nazwania imieniem sierż. pil.
Franciszka Stańca skweru położonego przy ul.
Janusza Meissnera.

Rada Dzielnicy III zaopiniowała negatywnie:
1. Wniosek Wydziału Skarbu Miasta dotyczący zbycia działek gminnych nr 199/16 o pow.
0,0200 ha i 199/17 o pow. 0,0509 ha obr. 21
Śródmieście jako uzupełnienie działki nr 309/11
o pow.0,4872 ha.

Rada Dzielnicy III zawnioskowała w następujących sprawach:
1. Do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta
Krakowa o wprowadzenie korekt na zadaniach
inwestycyjnych wprowadzonych do Wieloletniej
Prognozy Finansowej, planowanych przez Radę
Dzielnicy III do realizacji w latach 2016-2019
w zakresie zmian zakresu rzeczowego zadań:
a) ujęcie zadania „Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej z uwzględnieniem przebudowy
ciągu pieszego i budowy oświetlenia na działce
752/6 obr. 22 Śródmieście”:
- 2017 r. - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych - 20 000 zł,
- 2018 r. - Realizacji zadania/prace budowlane 40 000 zł,
- 2019 r. - Realizacji zadania/prace budowlane 80 000 zł;
b) wprowadzenie zadania „Budowa Bulwarów
Białuchy na terenie Dzielnicy III”:
- 2017 r. - Opracowanie koncepcji bulwarów
w ramach otwartych warsztatów projektowych
- 70 000 zł,
- 2018 r. - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i uzyskanie pozwolenie na budowę - 200 000 zł,
- 2019 r. - Realizacja zadania/prace budowlane
- 500 000 zł,
- 2020 r. - Realizacja zadania/prace budowlane
- 600 000 zł;
c) zmniejszenie kwoty na realizację na podstawie opracowanej dokumentacji zadania „Montaż
lamp oświetleniowych przy ul. Kantora 3, 5 i 7”
w 2016 r. z 39 400 zł na 29 851 zł;
d) zmniejszenie kwoty na projektowanie i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
w zadaniu „Budowa odwodnienia i przebudowa
istniejącego chodnika przy ul. Miechowity - rejon bl. 5 i 7” w 2016 r. z 10 000 zł na 4 920 zł;
e) zmniejszenie kwoty na zakończenie opraco-
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wania projektu budowlano-wykonawczego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej i budowa
miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 13”
w 2017 r. z 25 000 zł na 16 900 zł.
2. Do Rady Miasta Krakowa o nazwanie parku
miejskiego położonego pomiędzy ul. Dobrego
Pasterza i Lublańską Parkiem Zaczarowanej Dorożki.
3. Do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu o podjęcie działań mających na celu:
a) montaż nowych lamp oświetleniowych: brama wejściowa do Gimnazjum nr 11 od strony ul.
Ułanów (1 szt.), ul. Seniorów Lotnictwa (2 szt.),
zewnętrzna siłownia w Parku Osiedlowym przy
ul. Powstańców(2 szt.);
b) naprawę, wymianę lub dodatkowe zamontowanie lamp oświetleniowych: ul. Lublańska 20 (5
szt.), ul. Akacjowa, ul. Cieślewskiego (2 szt.), ul.
Chałupnika, chodnik od ul. Bohaterów Wietnamu do ul. Stanisława ze Skalbmierza, chodnik od
przystanku „Miechowity” do bloku Młyńska 7,
chodnik między blokami Bohaterów Wietnamu
3 i 5, chodnik między blokiem Bohaterów Wietnamu 5 i ul. Miechowity, chodnik wzdłuż bloku
Stanisława ze Skalbmierza 12.
Uchwałę podejmuje się w związku z licznymi interwencjami mieszkańców tych rejonów (…) Należy
zaznaczyć, że problem niedoświetlenia ulic i chodników pojawił się częściowo po wymianie dotychczasowych lamp oświetleniowych na ledowe.
4. Do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu o podjęcie działań związanych z umieszczeniem znaku
B-36 przy ul. Majora 12a wraz z tablicą upoważniającą do odholowania parkujących samochodów przez uprawnione służby.
W tym miejscu pomimo braku pobocza notorycznie
nielegalnie parkują samochody, przez co trawnik został kompletnie zdewastowany. Ponadto parkujące
na tym odcinku samochody wielokrotnie utrudniały przejazd pojazdom komunikacji miejskiej, MPO,
straży pożarnej oraz służb technicznych.
5. Do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu o podjęcie działań prowadzących do utworzenia odpowiednio oznaczonego przejścia dla pieszych
w rejonie skrzyżowania ul. Widnej i Chałupnika.
6. W związku z rozstrzygnięciem III edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa do Prezydenta Miasta Krakowa o objęcie cyklem szkoleń
teoretycznych i praktycznych w ramach projektu

„Skrzydła dla Krakowa” uczniów klas o profilu
lotniczym z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 9 znajdującego się przy ul. Seniorów Lotnictwa 5.

mentacji opracowanej przez ZIKiT oraz z zawartej
w niej ekspertyzy geologicznej gruntu wynika, że
bezpieczeństwo ruchu pojazdów i osób jest zagrożone, a generalny remont ulicy jest konieczny.

7. W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną Gminy Miejskiej Kraków od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie stwierdzającego nieważność uchwały Rady
Miasta Krakowa z 12 czerwca 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ugorek - Wschód”
w części obejmującej działkę nr 755/1 obr. 4
Śródmieście, do Prezydenta Miasta Krakowa,
Biura Planowania Przestrzennego UMK o pilne
przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ogród
Kombatantów”.
Powodem jest konieczność objęcia ochroną planistyczną społecznie cennego terenu zielonego, jakim jest zlokalizowany przy ul. Seniorów Lotnictwa
„Ogród Kombatantów”. Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego oznacza, że ten obszar został
pozbawiony ustaleń planistycznych i może podlegać zainwestowaniu w oparciu o decyzję WZ. Takie
działania mogą doprowadzić do zabudowy terenu ogrodu niezgodnego z interesem społecznym
mieszkańców Dzielnicy III oraz postanowieniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.

9. Do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu o uruchomienie w okresie dnia Wszystkich Świętych
dodatkowej linii autobusowej kursującej z częstotliwością co 15 minut po trasie okrężnej: Majora - Powstańców - Strzelców - Rondo Barei Dobrego Pasterza - Majora.

8.
Do
Prezydenta
Miasta
Krakowa
o przyspieszenie realizacji przebudowy ul.
Włodkowica i przesunięcie tego zadania na liście rankingowej inwestycji wnioskowanych do
budżetu w ramach programu „Budowa i przebudowa ulic wraz z oświetleniem” z pozycji 68. na
pozycję pozwalającą na realizację tej inwestycji
w latach 2017-2018, zgodnie z decyzją nr AU2/6730.2/326/2015 z 23.02.2015 r. oraz koncepcją Biura Projektów Budowlanych z sierpnia
2014 r.
Ul. Włodkowica ze względu na jej stan wymaga pilnego remontu. Przebudowa została zawnioskowana do Budżetu Miasta Krakowa na 2017 i do WPF
- WPI na kolejne lata. Rada Dzielnicy III zwraca się
do Prezydenta Miasta Krakowa o przyspieszenie
realizacji tego zadania, tak aby możliwa była jego
realizacja w latach 2017-2018 z uwagi na zawartą w ekspertyzie geologiczną gruntu informację, że
nośność istniejącej nawierzchni jest niedostateczna, co można rozumieć jako zagrożenie powstania
zapadliska w jezdni. Skutki niekontrolowanego
osiadania i deformacji elementów pasa drogowego
mogą być katastrofalne. (…) Proces deformacji ma
charakter dynamiczny, co w efekcie prowadzi do
stałego uszkodzenia nawierzchni drogowej. Z doku-
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10. Do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu o zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowej 128 do trzech kursów na godzinę przez cały
dzień w dni powszednie oraz do dwóch kursów
na godzinę przez cały dzień w soboty i dni świąteczne, a także o wydłużenie czasu kursowania linii autobusowej 128, tak aby ostatni kurs
z przystanku Tauron Arena Kraków w kierunku
Prądnika Czerwonego realizowany był w soboty
i dni świąteczne około godz. 23:00.
Paweł Wójcik
Przewodniczący Komisji Promocji,
Informacji i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony
Pełne brzmienie uchwał wraz z uzasadnieniami
podjętych przez Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony znajdziecie Państwo na stronach: www.dzielnica3.krakow.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Krakowa: https://www.
bip.krakow.pl/?dok_id=72643.

Regał z kulturą
W siedzibie PAL Ugorek stanął nowy regał,
uginający się od nowości wydawniczych sześciu
krakowskich oficyn (Insignis, Karakter, Sine Qua
Non, WAM, Wydawnictwo Literackie, Znak).
Ponad 40 tytułów, piękne wydanie „W pustyni
i w puszczy”, „Dlaczego hipopotam jest gruby?”,
poradniki i kryminały – jednym słowem, każdy
znajdzie coś ciekawego dla siebie.
Zapraszamy wszystkich miłośników literatury do naszej siedziby przy ul. Ugorek 1 - każdy
może wybrać sobie książkę, która umili mu długie jesienne wieczory.
Program Aktywności Lokalnej Ugorek
ul. Ugorek 1
tel. 780-511-836, 660-637-859
e-mail: palugorek@mops.krakow.pl
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Uroczyste otwarcie nowej siedziby ZSPS
22 października 2016 r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej siedziby
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Decyzją Urzędu Miasta Krakowa szkoła zmieniła adres z pl. Matejki 11 na ul. Miechowity 6. Nowy
budynek jest przestronniejszy i spełnia wszelkie
wymogi bezpieczeństwa. Jest także wyposażony
w to, co jest najistotniejsze dla kształcenia zawodowego – pracownie specjalistyczne, które są
jedymi z najnowocześniejszych w Małopolsce.
Tu młodzież ma lepsze warunki do nauki oraz do
rozwoju swoich talentów kulinarnych, cukierniczych i piekarskich. W uroczystości wzięła udział
cała społeczność szkolna - dyrekcja, nauczyciele,
uczniowie, pracownicy i rodzice. Szkołę odwiedziło wielu znamienitych gości – m.in. Prezydent
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Zastępca
Prezydenta Miasta Krakowa Katarzyna Król,
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.
Poświęcenia szkoły dokonał biskup Damian Muskus. Dostojni goście zwiedzili szkołę, pracownie
specjalistyczne, wzięli udział w oficjalnej części
uroczystości z programem artystycznym oraz
zapoznali się z prezentacją osiągnięć zawodowych uczniów. W salach na parterze rozstawiono oryginalnie udekorowane stoły bankietowe,
a na nich uczniowie zaprezentowali różnorodne
słodkie wypieki, wyśmienite pasztety, wędliny,
gorące dania, kolorowe sałatki, faszerowane jaja
i wiele innych przysmaków. Wśród gości i nauczycieli bardzo sprawnie poruszali się kelnerzy
- uczniowie klas technikum.
Druga część uroczystości odbyła się jako
„sąsiedzkie spotkanie” z mieszkańcami Olszy.
Przybyli goście – nasi sąsiedzi wykazali ogromne zainteresowanie pracą szkoły, jej historią
i osiągnięciami. Mieli możliwość poznania dyrekcji szkoły oraz kadry pedagogicznej. Każdy
chętnie degustował przygotowane potrawy,
a tym samym oceniał zdolności kulinarne naszych uczniów. Całe rodziny zwiedzały szkołę
podziwiając jej nowoczesność i wyposażenie
oraz zaplecze sportowe, tj. pełnowymiarową salę
gimnastyczną, boiska sportowe i kort tenisowy.
W czasie poczęstunków dzieci wyrażały spontaniczny zachwyt potrawami oraz deklarowały,
że one też w przyszłości chcą się uczyć w naszej
szkole.
Cała uroczystość nie mogłaby się odbyć bez
wsparcia pracodawców i sponsorów, którzy od lat
współpracują ze szkołą. Warto dodać, iż uczniowie tej szkoły świetnie radzą sobie na rynku pracy – nie mają żadnych trudności ze znalezieniem
zatrudnienia, są poszukiwanymi fachowcami.
Katarzyna Gaik
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Uroczyste przecięcie wstęgi...

Zaproszeni goście...

Akademia...

Zwiedzanie nowej siedziby ZSPS.
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Fot. Małgorzata Ruszkowska, Jerzy Joniec, ZSPS
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Debata społeczna „Zagrożenia dla osób starszych”
20 października 2016 roku w filii Miejskiego rządkowe, takie jak: art. 51, 77, 107, 119, 124, potrzebna i mają poczucie dobrze wykorzystaDziennego Domu Pomocy Społecznej mieszczą- 140, 141 i 145 Kodeksu Wykroczeń oraz art. 43 nego czasu. W następnej kolejności zaproszeni
cej się przy ul. Sudolskiej 7A przeprowadzono Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- goście dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotydebatę społeczną na temat: „Zagrożenia dla działaniu alkoholizmowi, a także - na wniosek za- czącymi bezpieczeństwa w szerokim zakresie.
osób starszych oraz omówienie podstawowych interesowanych - wspomniał o bezpieczeństwie W szczególności poruszano problematykę dotywykroczeń porządkowych”. W debacie wzięli pieszych w ruchu drogowym.
czącą bezpieczeństwa na osiedlu Prądnik Czerudział zastępca naczelnika Wydziawony: problem dewastacji bloków
poprzez pomalowanie, tzw. graffiti,
łu Prewencji Komisariatu Policji III
problem dotyczący niewłaściwew Krakowie asp. sztab. Grzegorz
Furgaliński oraz specjalista Zespogo wyprowadzania psów, a także
usuwania po nich nieczystości, jak
łu ds. Organizacji Służby Wydziału
również problem nieprawidłowego
Prewencji st. asp. Karolina Molik,
parkowania pojazdów. Mieszkańcy
a także zaproszeni goście i przedwnioskowali o zwiększenie ilości
stawiciele Rady Dzielnicy III Prądpatroli prewencyjnych, szczególnie
nik Czerwony. Informacja o czasie
w porach nocnych, a także o częsti miejscu debaty została umieszczona na plakatach informacyjnych
sze wizyty dzielnicowego.
rozmieszczonych na terenie obejNa zakończenie zastępca namującym MDDPS oraz rejonie przyczelnika Wydziału Prewencji Koległym, jak przez Radę Dzielnicy III
misariatu Policji III w Krakowie poPrądnik Czerwony na jej stronie indziękował wszystkim uczestnikom
za przybycie i udział w debacie, zaternetowej i na tablicach ogłoszeń.
Debatę moderował zastęppewniając, że każdy sygnał dotycząca naczelnika Wydziału Prewencji
cy poprawy bezpieczeństwa będzie
Komisariatu Policji III w Krakowie.
dokładnie przeanalizowany oraz
Przedstawił on założenia debaty,
postara się podjąć działania, które
jej ramy oraz pozostałych przedstabędą zmierzać do zapewnienia ładu
i porządku we wskazanych dziedziwicieli policji. Następnie przekazał
informacje o jednostce policji, która
nach. Zwrócił się do uczestników
organizuje przedmiotowe spotkadebaty z prośbą o wypełnienie annie: jej zasięg terytorialny, strukkiet, informując, iż dane w nich zaturę organizacyjną, ilość osób zawarte zostaną wykorzystane przez
organizatorów podczas planowania
mieszkałych w dwóch, podległych
tematów kolejnych debat, a także
jej terytorialnie dzielnicach miasta
zapewnił, iż wnioski wypływające
Krakowa oraz krótką charakteryz przebiegu debaty będą na bieżąstykę przestępstw popełnianych na
terenie KP III w Krakowie. Dalej za
co realizowane przez dzielnicowych
pomocą prezentacji multimedialnej,
oraz inne komórki organizacyjne koomówił poszczególne tematy: jak
misariatu. Ewentualne kolejne uwanie stać się ofiarą kradzieży na tzw.
gi dotyczące realizacji wniosków
„legendę” i kradzieży kieszonkow razie potrzeby będą omawiane
podczas spotkań organizowanych
wych, jak chronić własną osobę po
z inicjatywy uczestników debaty.
utracie dokumentów tożsamości,
Na koniec przekazano uczestnijak uniknąć kradzieży „na wyrwę”
oraz udzielał porad, jak ustrzec się
kom debaty drobne upominki w pokradzieży „na wnuczka”. Zaznaczył,
staci odblasków.
iż włączając się w realizację dziaSpotkanie 20 października 2016 r. w filii MDDPS przy ul. Sudolskiej 7A.
łań zapobiegawczych tego typu
Fot. Komisariat Policji III w Krakowie
przestępstwom, uznano, że jedst. asp. Karolina Molik
Specjalista Zespołu
nym z elementów skutecznych odds. Organizacji Służby
W dalszej części debaty każdy z uczestnidziaływań profilaktycznych w przedmiotowym
Wydziału Prewencji
zakresie będzie edukacja osób starszych i ich ków miał możliwość swobodnej wypowiedzi.
Komisariatu Policji III w Krakowie
rodzin. W dalszej części przedstawił, co to jest Łącznie w debacie uczestniczyło 30 osób. Zdewykroczenie, kto podlega odpowiedzialności za cydowana większość stwierdziła, że czuje się
popełnione wykroczenie, jakie kary obowiązują, o wiele lepiej poinformowana o prezentowanych
a także omówił podstawowe wykroczenia po- zagadnieniach oraz że taka debata była bardzo
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Zaczarowany Prądnik

Zwiedzający przed i w środku kaplicy
Fot. Mateusz Drożdż

Prowadzący spacer Ewa Polańska i Mateusz Drożdż. Fot. Paulina Kasprzycka, MIK

W niedzielę 25 września w ramach Akcji
Eksploracji gościliśmy na Prądniku Czerwonym,
zwiedzając jego najcenniejszy zabytek - kaplicę
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.
Naszym przewodnikiem po tym mało znanym
i na co dzień niedostępnym zabytku był historyk
sztuki dr Paweł Dettloff. Jego opowieść okazała się niezwykle interesująca nie tylko dla osób
przybyłych z innych części Krakowa, ale także
dla samych mieszkańców Dzielnicy, którzy tego
dnia tłumnie uczestniczyli w oprowadzaniach.
Drugim punktem niedzielnego programu był
spacer po miejscach, które stanowią materialny
ślad historii Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Na
trasie popołudniowej wycieczki, w której wzięło
udział ponad 150 osób, znalazły się między innymi dawne zabudowania folwarku dominikańskiego, park rzeczny Rozrywka, młyn Dominikański
zwany Żabim i historyczna zabudowa prądnicka przy ul. Dobrego Pasterza. Po zakamarkach
Prądnika Czerwonego w pięknej jesiennej au-

rze oprowadzali zgromadzonych przewodniczka miejska Ewa Polańska i wiceprzewodniczący
Rady Dzielnicy III Mateusz Drożdż.
Ostatnim miejscem, które tego dnia odwiedziliśmy, było sanktuarium Ecce Homo wraz
z ogrodem i prywatną kaplicą zgromadzenia
sióstr Albertynek, po którym blisko dwie godziny oprowadzała nas pełna energii siostra Teresa
Pawlak.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział, a proboszczowi parafii św. Jana Chrzciciela ks. Jerzemu Serwinowi
i Radzie Dzielnicy III – w szczególności przewodniczącej Anieli Pazurkiewicz, wiceprzewodniczącemu Mateuszowi Drożdżowi i radnemu
Pawłowi Wójcikowi, że tak ochoczo wsparli nas
przy organizacji Akcji Eksploracji na Prądniku
Czerwonym.
Paulina Kasprzycka
Małopolski Instytut Kultury

Spacer po sanktuarium Ecce Homo. Fot. Paulina
Kasprzycka, MIK

Uczestnicy spaceru przed siedzibą Rady Dzielnicy
III. Fot. Mateusz Drożdż

Nasz Prądnik
Portal NaszPradnik.pl został stworzony
w 2014 r. z myślą o mieszkańcach północnej
części Krakowa. Z czasem, aktywność użytkowników z innych części miasta sprawiła, że rozszerzyliśmy naszą działalność również na inne
krakowskie dzielnice. Wychodząc naprzeciw naszym użytkownikom, odświeżyliśmy serwis oraz

przystosowaliśmy go do urządzeń mobilnych,
co sprawia, że dostęp do informacji jest jeszcze
szybszy.
NaszPradnik.pl to nie tylko doskonałe źródło informacji o bieżących wydarzeniach z Krakowa, ale również miejsce, z którego można dowiedzieć się, jak aktywnie spędzić czas, dokąd

wybrać się z dzieckiem, czy zgarnąć rewelacyjną
nagrodę w licznych konkursach.
Serdecznie zapraszam na www.NaszPradnik.pl oraz zachęcam do dołączenia do nas na
Facebooku.
Artur Fejgelson
Redaktor serwisu NaszPradnik.pl

Fot. Nasz Prądnik, www.NaszPradnik.pl
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Nasze Rakowice – cz. I
Lokalizacja naszej Parafii Kraków-Rakowice
często nie jest właściwie identyfikowana. Nazwa utrzymywana jest w kolejnych oficjalnych
informatorach Archidiecezji Krakowskiej, na pieczątkach dokumentów kościelnych, ale w pojęciu współczesnych mieszkańców Krakowa może
wprowadzać w błąd. Kieruje bądź to do kościoła
i klasztoru OO. Karmelitów przy ul. Rakowickiej,
bądź na cmentarz Rakowicki. A przecież teren
Rakowic istnieje administracyjnie i jest drogi sercom wielu, którzy się tu urodzili, czy też przyszło
im tu wcześniej lub obecnie żyć czy mieszkać.
Pijarzy do „Rakowic pod Krakowem” z centrum
miasta przybyli na samym początku XX w., otworzyli na zakupionym terenie Zakład Wychowawczo-Naukowy, dają solidne wykształcenie i wychowanie wielu młodym ludziom z całej Polski.
Również sami często mocno z Rakowicami się
identyfikują, gdyż tu, przez wiele lat, odbywają
początkową formację zakonną, studia, a także
tu podejmują pracę. To była i jest prawdziwie
ich macierz, niezależnie, czy przybyli spod Krakowa, z gór, ze Śląska, Mazowsza, Wielkopolski,
Pomorza czy z Kresów. Ci z lat minionych tu
„rośli”, kształcili się, pracowali, zaprzyjaźniali się
i współpracowali z rodowitymi Rakowiczanami
czy mieszkańcami, jak np. poeci Józef Andrzej

Frasik i Leszek Aleksander Moczulski, śpiewak
Adam Szybowski, aktor Tadeusz Szybowski,
muzyk Zbigniew Wodecki, architekci Idzi Kalisz,
Zdzisław Nowakowski i Stanisław Drobniak,
księża Jan Reczek, Jan Słomka, Waldemar Śmiałek.
Pijar o. Stefan Denkiewicz (1932-2013) był
proboszczem naszej Parafii w latach 1970-1973,
do czasu powołania go na asystenta generalnego
do Rzymu. Jest autorem wydanych drukiem 12

Gimnazjum pijarów w Rakowicach w okresie
międzywojennym. Fot. Archiwum Zakonu Pijarów

czytelnikiem obraz podkrakowskiej wsi Rakowice.
Chaty malowane na niebiesko ukryte w ogrodach,
sadzawka z niewielką wysepką zarosła trzciną
i kwieciem. Mieszkańcy wsi Rakowice wędrowali polnymi drogami, konno, wozami lub bryczką
do swego parafialnego kościoła pw. św. Mikołaja.
W nim odbywały się ważne uroczystości rodzinne,
o których wspomina autor: zawierano małżeństwa,
chrzczono dzieci, żegnano zmarłych. A Kraków, to
Rynek z Kościołem Mariackim i rozlegającym się
z wieży co godzina hejnałem, z zapamiętanym miejscem przysięgi Tadeusza Kościuszki i odległy Kopiec
Wandy, elementy pejzażu ważne dla fabuły, wiążące uczuciowo i patriotycznie bohaterów opowieści”
(cytat za es).
Czy dla nas wszystkich żyjących dzisiaj na
terenie Rakowic, Parafii tak sygnowanej, przestrzeń ta nie powinna stać się okazją do stworzenia nowych więzi, prawdziwej wspólnoty?
o. Jan Taff SP
Parafia Najświętszego Imienia Maryi

powieści. W ostatniej z nich pt. „Powrót do Polski”
(wyd. w 2013 r.) „interesująco opowiada o wydarzeniach związanych z Powstaniem Kościuszkowskim i losami jednego z adiutantów Naczelnika.
W kilku powtarzających się epizodach maluje przed

Poszukiwane pamiątki i wspomnienia
z Rakowic

Fragment Rakowic na fotografii 39. Eskadry Wywiadowczej (1919 r.). W prawej części kadru hangary
lotniska, w środku koszary, powyżej po lewej gmach konwentu pijarów przy ul. Akacjowej. Zdjęcie ze
zbiorów Muzeum Historii Fotografii.
Rakowice – miejsce znane chyba każdemu
mieszkańcowi Krakowa, ale czy na pewno? Jeśli
zapytamy Krakusa jak dostać się „na Rakowice”,
to większość wskaże nam cmentarz lub ul. Rako-

wicką, a przecież zarówno cmentarz, jak i ulica
nie maja wiele wspólnego z wsią o tej nazwie.
Była ona własnością królewską z folwarkiem
i młynem, które to dostarczały żywność na
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monarszy stół. W późniejszym okresie Rakowice zasłynęły z lotniska. Dziś większość wsi jest
zabudowane przez bloki, znajdują się tu osiedla:
Ugorek, Wieczysta, Śliczna, Pszona, Akacjowa
oraz zachodniej części Olszy II – ich mieszkańcy
są Rakowiczanami.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
chcąc przypomnieć gdzie tak naprawdę znajdują się Rakowice, organizuje wystawę pokazującą
historię tej wsi. Wszystkie osoby czujące się Rakowiczanami, mające jakieś pamiątki (zdjęcia, narzędzia, dawne stroje, sprzęty domowe itp.), lub
chcące się podzielić opowieściami, informacjami
dotyczącymi Rakowic tak dawnych jak i współczesnych proszone są o kontakt z kuratorem
wystawy Matuszem Niemcem z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – mail m.niemiec@
mhk.pl, tel. 12 619-23-39.
Mateusz Niemiec
Kurator wystawy o Rakowicach
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
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Znamy zwycięzców w konkursie
„Patroni krakowskich ulic”
Konkurs został rozstrzygnięty tuż po hejnale
z Wieży Mariackiej, w samo południe w niedzielę
6 listopada 2016 r. Gdy strażak oznajmiał godzinę 12, w Sali Miedzianej Pałacu Pod Krzysztofory zebrali się ci, którzy pisali i malowali, a wraz
z nimi rodzice i ci, którzy przygotowali konkurs.
Gdy skończyły się krótkie przemowy, nastąpiła
część właściwa, czyli ogłoszenie zwycięzców
i wyróżnionych. Wychodzili na środek, a towarzyszyły im flesze aparatów fotograficznych

Historii i Zabytków Krakowa, patronatami: Małopolskiego Centrum Edukacji, miesięcznika
społeczno-kulturalnego „Kraków” i portalu Ciekawostki Historyczne, zaś organizacyjnie i nagrodowo wsparli nas nasi dotychczasowi partnerzy:
Śródmiejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa
Polskiego, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29
Listopada, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka
Jordana, Towarzystwo Prądnickie, Towarzystwo
Miłośników Historii
i Zabytków Krakowa,
a także uczestniczące w konkursie Rady
Dzielnic.
Tegoroczna edycja była rekordowa
pod względem ilości
prac – spłynęło ich
aż 249, w tym 81
z placówek w Dzielnicy I, 14 z Dzielnicy
II, 108 z Dzielnicy III
Przedstawiciel Rady Miasta Krakowa – wiceprzewodniczący Dominik Jaśkowiec
i 46 z Dzielnicy VII.
Ponad 10-osobowe
jury konkursowe spędziło dużo czasu, aby
wybrać zwycięzców
i rozdzielić pozostałe
nagrody i wyróżnienia.
Osobiście, bardzo się cieszę, że
pomysł, który kiedyś
zainicjowałem
Prowadząca imprezę dyrektor Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej Jadwiga Wiatr. w Dzielnicy III nadal
Fot. Mateusz Drożdż.
trwa, rozrasta się, zyi oklaski. Przyjmowali gratulacje, a także dyplomy skuje nowych współorganizatorów i przynosi
i nagrody.
dobre owoce. Mam nadzieję - wraz z innymi orRada Dzielnicy III Prądnik Czerwony już po ganizatorami - że konkurs pomoże naszej młoraz czwarty z rzędu wspólnie ze Śródmiejską Bi- dzieży i nauczycielom ze szkół przybliżyć sylwetblioteką Publiczną zorganizowała konkurs „Pa- ki osób znanych nam z nazwisk widniejących na
troni krakowskich ulic”. Był on skierowany do tabliczkach na płotach i budynkach. Wiele z nich
uczniów szkół podstawowych i podzielony na jest niestety zapomnianych, a przecież bardzo
część literacką oraz plastyczną. Po raz drugi kon- często były to osoby bardzo zasłużone dla Polski
kurs przekroczył granice naszej Dzielnicy – do i Krakowa. Warto o nich pamiętać.
współpracy zaprosiliśmy trzy inne Rady Dzielnic:
I Stare Miasto, II Grzegórzki i – po raz pierwszy Mateusz Drożdż
VII Zwierzyniec. W tym roku więc konkurs przeWiceprzewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
kroczył swoim zasięgiem granice dawnej dzielnie-mail: mateusz.drozdz@onet.pl
cy Śródmieście.
Zmagania uczniów zostały objęte Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady
Miasta Krakowa oraz Towarzystwa Miłośników
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Nagrodzeni i wyróżnieni
z Dzielnicy III

Prace plastyczne,
grupa wiekowa klasy 1-3:

I miejsce:
Gabriela Kaczyńska, SP 64
II miejsce ex aequo:
Alicja Piotrowska, SP 2,
Sarai Woodard, MDK 102
III miejsce ex aequo:
Marta Kubasiewicz, MDK 102,
Agnieszka Panasiuk, SP 2,
Dorota Wertz, SP 2
Wyróżnienie:
Aleksandra Szot, MDK 102
Prace plastyczne,
grupa wiekowa klasy 4-6:
I miejsce:
Julia Mayer, SP 95
II miejsce ex aequo:
Martyna Bydłosz, MDK 102,
Aleksander Duma, SP 2
III miejsce:
Lena Morawska, MDK 102
Wyróżnienia:
Aleksandra Ćwierz, MDK 102
Jakub Kwiatkowski, SP 2
Nina Motylewska, SP 2
Prace literackie,
grupa wiekowa klasy 4-6:
I miejsce ex aequo:
Alicja Murzańska, SP 95
Ewa Skomro, SP 95
II miejsce ex aequo:
Agnieszka Argasińska, SP 95
Nina Durbas, SP 95
Wiktor Kostuch, SP 95
Katarzyna Okarma, SP 95
III miejsce ex aequo:
Maria Durbas, SP 95
Paulina Siwek, SP 95
Maria Wiśniowska, SP 95
Wyróżnienia:
Zuzanna Adamczyk, SP 95
Inga Idzikowska, SP 95
Krzysztof Leśniak, SP 95
Alicja Syryca, SP 95
Artur Szewczyk, SP 95
Weronika Twardochleb, SP 95
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Statuetki dla zdobywców pierwszych
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

miejsc

ufundowane

przez Nagrody dla laureatów i wyróżnionych ufundowane przez organizatorów

Laureaci i wyróżnieni wraz z rodzicami, organizatorzy konkursu

Laureaci i wyróżnieni wraz z rodzicami, organizatorzy konkursu

Wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych z terenu Dzielnicy III. Moment robienia wspólnego zdjęcia nagrodzonym.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec (w środku)
i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony Mateusz Drożdż
Fot. Anna Gapys, Mateusz Drożdż
(po prawej).
Bardzo dziękuję następującym osobom i instytucjom za współpracę i pomoc w organizacji
konkursu:
Rada Miasta Krakowa:
Przewodniczący Bogusław Kośmider, Wiceprzewodniczący Dominik Jaśkowiec
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa: Profesor Jacek Purchla, Profesor Zdzisław Noga, Konrad Kołodziejczyk
Miesięcznik społeczno-kulturalny Kraków:
Redaktor Jan PIeszczachowicz, Redaktor Maria
Pieszczachowicz, Redaktor Marian Szulc, Edyta
Wiśniowska
Portal Ciekawostki Historyczne:
Redaktor Kamil Janicki, Redaktor Rafał Kuzak,

Redaktor Agnieszka Wolnicka
Śródmiejska Biblioteka Publiczna:
Dyrektor Jadwiga Wiatr, Krystyna Wicińska-Liwacz, Małgorzata Czerwiec-Dzierżymirska, Małgorzata Koźma
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa:
Dyrektor Michał Niezabitowski, Wicedyrektor
Jacek Salwiński, Kustosz Piotr Hapanowicz, Walery Bubień
Muzeum Lotnictwa Polskiego:
Dyrektor Krzysztof Radwan, Katarzyna Zielińska
Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada:
Dyrektor Irena Bem-Garbień, Joanna Stachowicz, Piotr Bobiński
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana
oraz Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywa-
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telskiej: Mariusz Cupiał, Artur Jachna
Towarzystwo Prądnickie: Prezes Bogusława
Kania, Halina Dec-Pasierb
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa:
Maria Major
Rada Dzielnicy I Stare Miasto:
Przewodniczący Tomasz Daros, Anna Gapys
Rada Dzielnicy II Grzegórzki: Przewodnicząca
Małgorzata Ciemięga, Wiceprzewodniczący Maciej Hankus, Ewelina Garbacka-Kalemba
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec:
Przewodniczący Szczęsny Filipiak, Łukasz Filipiak
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony:
Przewodnicząca Aniela Pazurkiewicz, Małgorzata
Janiec, Paweł Wójcik
Mateusz Drożdż
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Prądnicka Akademia Dorożkarstwa,
czyli 110. urodziny Zaczarowanego Dorożkarza

Wieczorem w poniedziałek 24 października
2016 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy al.
29. Listopada 102, w 110. rocznicę urodzin Jana
Kaczary „Zaczarowanego Dorożkarza”, otworzyła podwoje dwusemestralna Prądnicka Akademia Dorożkarstwa.
Po powitaniu zaproszonych gości przez dyrektor MDK Irenę Bem-Garbień i złożeniu przyrzeczeń studenckich, nastąpiło uroczyste otwarcie roku akademickiego i przekazanie melonika
„dziekanowi” Wiesławowi Barczewskiemu, który
poprowadził zajęcia. Na początku wnuk Jubilata
Krzysztof Kaczara, zapalił lampę dorożkarską
i umieścił ją obok portretu dziadka.
Wykłady i ćwiczenia pierwszego „semestru”
obejmowały szeroki zakres przedmiotów dorożkarskich (z wyjątkiem powożenia oraz szczepień ochronnych konia i dorożkarza), a przede
wszystkim przypomnienie postaci samego Jana
Kaczary. Zajęcia prowadzili: budowa dorożek
i uprzęży – Zbigniew Pikul; anatomia konia –
Joanna Puchała; umaszczenie koni objaśniała
Halina Raczyńska-Molik; o pojazdach konnych

Fot. Towarzystwo Prądnickie

w Krakowie opowiadał Mateusz Drożdż; liczne
anegdoty z życia dorożkarzy przytaczała Maria
Brzozowska; ciekawostki dorożkarskie – Joanna
Stachowicz; śpiewali – Bogusław Domaradzki,
Agata Ciepiela i publiczność; „Zaczarowaną dorożkę” recytowała Dorota Wieczorek, zaś swoje
wiersze zaprezentowali – Anna Kocielińska i Stanisław Wadowski.
W trakcie zajęć studenci i grono profesorskie posilali się poczęstunkiem dorożkarskim,
który stanowiły: chleb ze smalcem, obwarzanki, i ogórki kiszone (wszystko były to produkty
prądnickie). Było też pyszne ciasto, ofiarowane
przez jedną ze studentek.
Prądnicka Akademia Dorożkarstwa przewidziała również „semestr” drugi, w którym uczestniczyliśmy w prapremierze 80-minutowego filmu
dokumentalnego Wiesława Barczewskiego pt.
„Legenda o dorożkarzu”. To wspomnienie legendarnego mieszkańca Prądnika Czerwonego
zatrzymało wszystkich uczestników spotkania
do końca. Film wszedł do historii kinematografii
prądnickiej i uzupełnił braki w zakresie utrwalania legendy o Jubilacie. Dowiedzieliśmy się, skąd
pochodził Jan Kaczara, gdzie mieszkał i co robił
po przybyciu do Krakowa, poznaliśmy też jego
rodzinę i usłyszeliśmy zachowane fragmenty
jego twórczości literackiej. Na zakończenie reżyser otrzymał wielkie brawa. Pomimo późnej pory,
szkoda było opuszczać gościnne mury Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada.
Pomysłodawcą i autorem scenariusza Prądnickiej Akademii Dorożkarstwa był Wiesław
Barczewski. W pracach organizacyjnych wzięli
udział członkowie Towarzystwa Prądnickiego
pod kierunkiem Bogusławy Kani i Haliny Dec-Pasierb oraz pracownicy Młodzieżowego Domu
Kultury, w osobach dyrektor Ireny Bem-Garbień
i Joanny Stachowicz. Wojciech Barczewski sterował światłem i dźwiękiem.
Na zakończenie zajęć Prądnickiej Akademii
Dorożkarstwa każdy uczestnik otrzymał dyplom
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ukończenia „Kursu Zaczarowanego Dorożkarstwa na kierunku Kaczarologia, Rymologia i Konioznawstwo”. Koniec.
Bogusława Kania
Prezes
Towarzystwa Prądnickiego

Nazwa parku
Nieco wcześniej, bo we wtorek 18 października 2016 r. Rada Dzielnicy III Prądnik
Czerwony podjęła uchwałę wnioskującą
do Rady Miasta Krakowa o nazwanie parku
miejskiego położonego pomiędzy ul. Dobrego Pasterza i Lublańską parkiem Zaczarowanej Dorożki. Jak się okazało, mimo że
ta nazwa funkcjonuje już w powszechnej
świadomości, to jednak… nie została ona nigdy oficjalnie nadana. Mamy nadzieję, że ten
brak zostanie wkrótce uzupełniony
Mateusz Drożdż
Wiceprzewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy III
Prądnik Czerwony

Jeden z wierszy Jubilata
Jadę przez Kraków. Jak miło!
Na mnie się wielu ludzi patrzyło.
I mówi jeden pan do drugiego,
Że ta dorożka jest Gałczyńskiego.
I mówiła jedna pani do swego pana,
Że to dorożka zaczarowana.
Koniec.
Jan Kaczara
Zaczarowany Dorożkarz

