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PAŹDZIERNIK 2015

Zdaniem Przewodniczącego

Wybory, wybory,
wybory ...

Takiej częstotliwości wyborczej
dawno nie było, co pół roku na kogoś głosujemy, a po drodze było jeszcze referendum. 25 października 2015 roku wybierzemy naszych Posłów i Senatorów, czyli
tych, którzy zadecydują o wielu ustawach
i innych rozporządzeniach mających
wielki wpływ na nasze codzienne życie,

ale również, jakie stanowisko Polska będzie zajmować w stosunku do nie mniej
ważnych spraw międzynarodowych.
I tu nasuwa mi się jedno pytanie,
dlaczego, skoro te osoby będą decydowały o naszym życiu, obywatele tak niechętnie chodzą na wybory? Przecież jeszcze
nie tak dawno my i nasi przodkowie marzyliśmy, aby mieć wpływ na własny kraj
i własne życie. Mogę zrozumieć niezadowolenie wielu Polaków z decyzji naszych
przedstawicieli, mogę nawet przyjąć, że
nasi parlamentarzyści po wielu latach
swojej bytności w budynku Sejmu już

W czwartek 8 października przy
ul. Borowego doszło do spotkania Mieszkańców osiedla znajdującego się wokół
osi ulicy F. Pększyca – Grudzińskiego
z Radnymi Dzielnicy VII.
ciąg dalszy na str. 7

ciąg dalszy na str. 7

Sprawa Ochrony
Powietrza w Mieście
Krakowie

przed smogiem

fot. M. Golonka

Na pewno potrzebne jest wprowadzenie przepisów dotyczących sposobu
ogrzewania przy pomocy źródeł ciepła
charakteryzujących się dostatecznie
małą emisją zanieczyszczeń do środowiska. Wprowadzane ograniczenia muszą
być według mnie w pełni uzasadnione
technicznie, ekonomicznie i społecznie.
Z tego też powodu wnioskuję o dopuszczenie do ogrzewania takich materiałów opałowych, jak drewno i to nie tylko w kominkach, ale i w innych piecach
oraz węgiel w piecach posiadających stosowne korzystne atesty energetyczno-emisyjne. Koks jako praktycznie czysty
pod względem chemicznym węgiel (Carboneum), powinien być dopuszczony
w sposób bezdyskusyjny.
ciąg dalszy na str. 8

w numerze:
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY VII
14 lipca 2015 r.
odbyła się X sesja
Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr X/82/2015
w sprawie zmiany nazw przystanków autobusowych na
terenie os. Olszanica (Rada
zaproponowała zmianę nazwy „Leśmiana” na „Olszanica Centrum” oraz
zmianę nazwy „Olszanica” na „Olszanica Cmentarz”).
Uchwała nr X/83/2015 w sprawie
opinii do koncepcji rozwiązań układu
drogowego dla „Opracowania koncepcji
uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej
i Pychowickiej od zakresu przebudowy
Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej w Krakowie” (Rada wydała pozytywną opinię w powyższej sprawie;
ponadto Rada zawnioskowała o wzięcie pod uwagę na dalszym etapie projektowania następujących zagadnień:
» ewentualne wprowadzenie obudowy – przejrzystej i z możliwością wentylacji – całego mostu przez rzekę Wisłę
w celu ochrony obszaru lasu łęgowego
w Przegorzałach przed uciążliwością
powodowaną przez ruch pojazdów,
» koordynacja procedur formalnych
i prac dokumentacyjnych dla równoległego przygotowania do budowy drugiego odcinka „Obwodnicy Przegorzał”
oraz Trasy Balickiej,
» ścieżkę rowerową zlokalizowaną na
koronie wału przeciwpowodziowego
rzeki Wisły należałoby w sposób bardziej czytelny powiązać z systemem
ścieżek rowerowych projektowanych
w ramach przedmiotowej koncepcji
uzupełniającej.
» na obecnym przebiegu ulicy Księcia
Józefa, gdzie przewidziany jest ruch
autobusów miejskich warto rozważyć,
przeanalizować i w miarę możliwości
uwzględnić wszelkie postulaty mieszkańców, dotyczące lokalizacji przystanków).
Uchwała nr X/84/2015 w sprawie
zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec (do składu
komisji został powołany Pan Jakub
Markowski).
Uchwała nr X/85/2015 w sprawie
zmiany w składzie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII
Kurier Zwierzyniecki

Zwierzyniec (ze składu komisji odwołany został Pan Jakub Markowski).
Uchwała nr X/86/2015 w sprawie
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016. Rada postanowiła
rozdysponować środki w łącznej kwocie 2 384 618 zł na zadania:
PRACE REMONTOWE:
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW,
PRZEDSZKOLI ORAZ ŻŁOBKÓW
Przedszkole nr 78 (Filia) – montaż wyłącznika głównego p. poż.
5 000 zł
z przerobieniem instalacji elektrycznej i inne prace remontowe
Szkoła Podstawowa nr 72 – wymiana stolarki okiennej i inne prace 10 000 zł
remontowe
Przedszkole nr 9 – wykonanie ekspertyzy – program naprawczy ścian 15 000 zł
wewnętrznych (WPF: 2016 – 2017)
Szkoła Podstawowa nr 31 – wykonanie ekspertyzy wraz z progra35 000 zł
mem naprawczym sali gimnastycznej (WPF: 2016 - 2017)
Szkoła Podstawowa nr 48 – wymiana okien w przewiązce i inne prace 15 000 zł
remontowe
Szkoła Podstawowa nr 31 – montaż regulatorów c.o. i inne prace 10 000 zł
remontowe
Przedszkole nr 78 – remont okapu
10 000 zł
w kuchni i inne prace remontowe
Szkoła Podstawowa nr 32 – wymiana
32 000 zł
oświetlenia i inne prace remontowe
Przedszkole nr 78 – montaż systemu oddymiania na klatce schodo- 50 000 zł
wej i inne prace remontowe
Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 18 (dla Gimnazjum nr 20) – wykonanie izolacji pionowej funda- 60 000 zł
mentów, usunięcie zagrzybień
w piwnicy i inne prace remontowe
Przedszkole nr 78 (Filia) – modernizacja placu zabaw w ogrodzie
(zadanie zgłoszone i wybrane przez
70 500 zł
mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego; WPF: 2015 –
2016)
BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE
REMONTOWE OGRÓDKÓW
JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW, SKWERÓW
Budowa miejsca rekreacji fizycznej
30 000 zł
Rudawa-Focha (WPF: 2015-2016)
Budowa, modernizacja, doposażenie ogródków jordanowskich,
zakup i montaż ławek i koszy na 120 000
zł
śmieci oraz nasadzenia i wycinka
krzewów i drzew wskazanych odrębną uchwałą
BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Budowa chodnika na ul. Korzeniaka – od ul. Olszanickiej do ul. Skargi 30 000 zł
(WPF: 2016 – 2019)

Montaż urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego według wskazań 71 668 zł
Dzielnicy
Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy VII według kolejności
wskazanej przez Dzielnicę:
1. ul. Przegon – remont chodnika przy
przedszkolu, 2.ul. Dunin-Wąsowicza –
remont chodnika od ul. Łowieckiej do
przejścia dla pieszych na ul. Lelewela,
3. ul. Kotlarczyków – pas 4 m środkiem
w ażurze, pobocza tłuczniowe, 4. ul. Księcia Józefa – chodnik w rejonie ul. Pajęczej
(zakres wynikający z ustaleń z ZIKiT),
5. ul. Kraszewskiego – remont chodnika
od ul. Fałata do al. Focha, 6. ul. Kościuszki – remont chodnika przy klasztorze ss.
Norbertanek od rogatki do postoju TAXI,
7. ul. Wioślarska – remont chodnika wraz
z montażem słupków, 8. ul. Salwatorska
– remont chodnika od ul. Kraszewskiego
do ul. Filareckiej po stronie nieparzystej,
9. ul. Syrokomli – remont chodnika po
stronie nieparzystej od ul. Morawskiego do ul. Kościuszki, 10. ul. Ciechanowskiego – remont nawierzchni pomiędzy
ul. Podłącze a ul. Rogalskiego, 11. al.
Panieńskich Skał – remont chodnika od
ul. Kasztanowej do ul. Sarnie Uroczysko,
12. ul. Włóczków – od ul. Tatarskiej do już
wyremontowanego odcinka)

łączna
kwota
1 155
000 zł

Budowa brakującego oświetlenia
w postaci latarni ulicznych na od25 000 zł
cinku łączącym ul. Jodłową i Starowolską (WPF: 2016 – 2017)
BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE OSIEDLOWEJ INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ
Zwierzyniecki Klub Sportowy –
remont ogrodzenia wraz z bramą 56 000 zł
wjazdową
Zespół boisk sportowych przy ul.
Korzeniaka – postawienie toalet 4 000 zł
przenośnych
LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE
Organizacja oraz współorganizacja imprez kulturalnych na terenie 50 000 zł
Dzielnicy VII
Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich 12 000 zł
PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW
„BEZPIECZNY KRAKÓW”
Zakup materiałów profilaktycznych
(kamizelki odblaskowe, opaski od- 2 000 zł
blaskowe, książki)
Zakup nagród rzeczowych i organizacja działań profilaktycznych dla
uczestników konkursów i festynów
organizowanych przez SMMK w ramach działań profilaktycznych oraz 2 000 zł
edukacyjnych na terenie Dzielnicy
VII: konkursy „Prawo i my”, „Prawo, Ratownictwo, Bezpieczeństwo” i inne
DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA
OŚÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy
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przejściach dla pieszych, dostosowanie peronów przystankowych oraz
usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych według wskazań Dzielnicy
Zakup leków dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych
mieszkających na terenie Dzielnicy
VII Zwierzyniec
Spotkanie integracyjne dla niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców Dzielnicy VII
Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla osób niepełnosprawnych
Organizacja wydarzeń, zajęć, wyjazdów o charakterze integracyjnym,
rehabilitacyjnym czy terapeutycznym dla osób niepełnosprawnych z
terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec – otwarty konkurs ofert z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy VII –
otwarty konkurs ofert z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zajęć z hipoterapii
i rehabilitacji ruchowej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VII w ORiRK „Tabun”
Współfinansowanie Integracyjnego
Dnia Dziecka w Olszanicy w ORiRK
„Tabun”
Współfinansowanie zakupu radiowozu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla
Straży Miejskiej
Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z hipoterapii
Rewitalizacja ścieżek do hipoterapii
Terapia zajęciowa dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al. Focha 39b
Wyjazdy krótkoterminowe, integracyjno-terapeutyczne dla niepełnosprawnych uczestników Klubu
Seniora MDDPS przy al. Focha 39b
Cykl imprez dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora
MDDPS przy al. Focha 39b
Dofinansowanie działalności ogólnousprawniającej niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora
MDDPS przy al. Focha 39b

10 000 zł

5 000 zł

1 500 zł
3 000 zł

24 000 zł

12 000 zł

8 000 zł

3 000 zł

40 000 zł
5 000 zł

ZSO nr 18, dla Gimnazjum nr 20 –
zakup nagród w konkursie „Milowy 1 000 zł
Krok”
ZSO nr 18 – zakup nagród w kon3 000 zł
kursach
SP nr 31 – zakup nagród w konkursach 3 500 zł
SP nr 32 – zakup nagród w konkursach 2 000 zł
SP nr 48 – zakup nagród w konkursach 2 000 zł
SP nr 72 – zakup nagród w konkursach 2 000 zł
Przedszkole Samorządowe nr 9 –
konkurs plastyczny „Pejzaż Zwierzyniecki”
Przedszkole Samorządowe nr 76 –
konkurs „Bezpieczny Przedszkolak”
Wykonanie ocieplenia (termomodernizacja) Klubu Kultury „Chełm”
KK „Chełm” – działalność bieżąca

3 000 zł
1 000 zł
40 000 zł
3 000 zł

KK „Przegorzały” z filią w Bielanach –
6 000 zł
działalność bieżąca
3 000 zł
KK „Wola” – działalność bieżąca
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Oddział ul. Królowej Jadwi- 12 000 zł
gi 41 – działalność bieżąca
Krowoderska Biblioteka Publiczna,
3 000 zł
Filia ul. Fałata – zakup książek
Krowoderska Biblioteka Publiczna,
Filia ul. Komorowskiego – zakup 3 000 zł
książek
Krowoderska Biblioteka Publiczna,
Filia ul. Królowej Jadwigi – zakup 3 000 zł
książek
Dofinansowanie działalności klubu
4 000 zł
seniora przy KK „Chełm”

2 500 zł

Dofinansowanie działalności klubu
seniora przy KK „Przegorzały” wraz 5 000 zł
z filią na Bielanach
Dofinansowanie organizacji Dnia
1 000 zł
Seniora

6 500 zł

Dofinansowanie działalności Klubu
6 000 zł
Seniora działającego przy al. Focha

4 000 zł

4 500 zł

2 500 zł

DZIELNICOWE PROGRAMY OCHRONY
ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
Program wykrywania wad postawy
u dzieci ze szkół podstawowych z wy14 000 zł
korzystaniem zjawiska mory projekcyjnej wraz z gimnastyką korekcyjną
Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych – wczesne rozpoznanie dysplazji stawów 8 000 zł
biodrowych wśród niemowląt zamieszkałych na terenie Dzielnicy VII
DZIELNICOWE PROGRAMY WSPIERANIA
DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH PLACÓWEK:
OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, POMOCY
SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
ZSO nr 18 – dofinansowanie dzia1 000 zł
łalności Klubu Europejskiego

Zakup przyborów i podręczników
szkolnych dla dzieci potrzebujących pomocy, zamieszkałych na
terenie Dzielnicy VII
Miejski program sportowy „Mój
Trener” realizowany na terenie
boiska wielofunkcyjnego według
wskazania Dzielnicy – współfinansowanie
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 – prace remontowe w
budynkach bursy
Klub Kultury „Przegorzały” z filią
w Bielanach – organizacja kursów
komputerowych, multimedialnych
i grafiki komputerowej (zadanie
zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego)
Szkoła Podstawowa nr 48 – remont
pomieszczeń oraz zakup mebli,
sprzętu audiowizualnego, sportowego, urządzeń RTV itp. zgodnie
z wnioskiem (zadanie zgłoszone i
wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego)

7 000 zł

9 000 zł

25 000 zł

3 500 zł

124 000
zł

Szkoła Podstawowa nr 31 – zakup
dystrybutorów wody (2 szt.) wraz
z montażem i serwisem (zadanie
4 100 zł
zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego)
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA
OBSZARZE DZIELNICY
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej – organizacja lo15 000 zł
kalnych imprez sportowo-rekreacyjnych
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej – organizacja let12 000 zł
nich obozów sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Dzielnicy VII
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –
10 000 zł
organizacja wydarzeń kulturalnych
na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec
Ochrona i promocja zdrowia – organizacja kursu z zakresu pierwszej po- 3 000 zł
mocy dla mieszkańców Dzielnicy VII
KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY
Redakcja gazetki

4 200 zł

Druk gazetki

16 000 zł

Obsługa strony internetowej

3 000 zł

Fotografowanie wydarzeń w dzielnicy 2 000 zł
Wykonanie odbitek fotograficznych

200 zł

Wykonanie gadżetów promocyjnych 1 800 zł
Remont, modernizacja lub wymiana
tablic informacyjnych Rady Dzielni- 10 000 zł
cy według wskazań Dzielnicy
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA
RADY I ZARZĄDU DZIELNICY
Wykonanie okablowania sieciowego na terenie siedziby Rady Dziel- 3 000 zł
nicy
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego

650 zł

Uchwała nr X/87/2015 w sprawie
korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII
Zwierzyniec na rok 2015 (na wniosek
ZIKiT-u Rada zadecydowała o połączeniu w jedno zadanie pn. „Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy
VII” poszczególnych zadań przyjętych
Uchwałą nr IV/39/2015).
Uchwała nr X/88/2015 w sprawie
opinii dotyczącej ponownego zawarcia
umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Mirowskiej
w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr X/89/2015 w sprawie
opinii dotyczącej ponownego zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Marcina BorelowskiegoKurier Zwierzyniecki
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Lelewela w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr X/90/2015 w sprawie
ujęcia zadań w budżecie Miasta Krakowa na 2016 r. (Rada zawnioskowała
o ujęcie w budżecie na 2016 rok następujących zadań:
» budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 32 przy ul.
Królowej Jadwigi,
» kontynuacja budowy Skweru Konika Zwierzynieckiego,
» przebudowa ulicy Starowolskiej,
» ul. Królowej Jadwigi – odcinek od
ul. Piastowskiej do ul. Fabijańskich
(remont chodników oraz ułożenie brakujących fragmentów nakładki),
» budowa parkingu wielopoziomowego w rejonie Placu Na Stawach,
» rewitalizacja Strzelnicy wraz z otoczeniem,
» modernizacja pętli autobusowej
Bielany dla linii 109,
» zarurowanie potoku Olszanickiego
wzdłuż części ulicy Korzeniaka wraz
z utworzeniem miejsc parkingowych
oraz wykonanie chodnika przy ul.
Korzeniaka (od ul. Olszanickiej do ul.
P. Skargi),
» budowa boiska w Przegorzałach
przy ul. Rybnej,
» budowa chodnika wzdłuż ul. Rzepichy,
» przebudowa ulicy Jodłowej.)
Uchwała nr X/91/2015 w sprawie
upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII
do wydawania opinii i występowania
z wnioskami, o których mowa w § 3 pkt
3 i 4 Statutu Dzielnicy VII na okres od
15 lipca do 24 sierpnia 2015 r.
Uchwała nr X/92/2015 w sprawie
opinii do projektu koncepcyjnego dla
planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Skweru
Konika Zwierzynieckiego – dokumentacja projektowa na zagospodarowanie
części działki nr 373/9, obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki” (Rada pozytywnie zaopiniowała projekt).
Uchwała nr X/93/2015 w sprawie
korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII
Zwierzyniec na rok 2015 (z uwagi na
unieważnienie konkursu ofert Rada
zadecydowała o rezygnacji z zadania
pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec”, a pozyskaną kwotę 10 000 zł
przeznaczono na następujące zadania:
wycinka oraz ewentualne nasadzenia
drzew na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 – 9 000 zł oraz
zakup lodówki na wyposażenie siedziby Rady Dzielnicy VII – 1 000 zł).
Kurier Zwierzyniecki

Uchwała nr X/94/2015 w sprawie
korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII
Zwierzyniec na rok 2015 (wprowadzono następujące zmiany:
» środki przeznaczone na zadanie
„Modernizacja obiektów sportowych
przy Szkole Podstawowej nr 48”
zmniejsza się do wysokości 168 789 zł,
a pozyskaną kwotę 11 211 zł przeznacza się dodatkowo na zadanie „Szkoła
Podstawowa nr 48 – remont dachu
sali gimnastycznej”,
» środki przeznaczone na zadanie
„Montaż dwóch toalet przenośnych
z umywalką na terenie zespołu boisk
sportowych przy ul. Korzeniaka”
zmniejsza się do wysokości 2 668 zł,
a pozyskaną kwotę 1 332 zł przeznacza się dodatkowo na zadanie „Szkoła
Podstawowa nr 48 – remont dachu
sali gimnastycznej”).
Uchwała nr X/95/2015 w sprawie
korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII
Zwierzyniec na rok 2015 (wprowadzono następujące zmiany:
» środki przeznaczone na zadanie
„Przedszkole nr 78 – ułożenie mat z tworzywa sztucznego na placu zabaw”
zmniejsza się do wysokości 36 200 zł,
a pozyskaną kwotę 7 800 zł przeznacza
się na nowe zadanie „Przedszkole nr 78
– remont bramy wejściowej”
» zmienia się zakres rzeczowy zadania realizowanego w filii Przedszkola
nr 78 przy ul. Jodłowej z cyklinowania
parkietu w sali zabaw na malowanie
pomieszczeń szatni,
» rozszerza się zakres rzeczowy zadania „Przedszkole nr 9 – doposażenie
placu zabaw” o modernizację posadzki
w szatni).
Uchwała nr X/96/2015 w sprawie
korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VII Zwierzyniec na rok 2015 (Rada
rozdysponowała kwotę 100 000 zł na
następujące zadania, zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w ramach
Budżetu Obywatelskiego:
» Szkoła Podstawowa nr 72 – remont
pomieszczeń jadalni i kuchni – 13 500 zł
» Przedszkole nr 78 (Filia) – modernizacja placu zabaw w ogrodzie – 5 000 zł
»Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 – budowa miejsca rekreacji –
26 000 zł
» Szkoła Podstawowa nr 48 – zakup
sprzętu fotograficznego, sprzętu audiowizualnego, sportowego, urządzeń RTV
itp. zgodnie z wnioskiem – 14 000 zł
» Klub Kultury „Przegorzały” z filią

w Bielanach – zakup sprzętu komputerowego, fotograficznego, multimedialnego, zakup oprogramowania oraz
organizacja kursów komputerowych,
multimedialnych i grafiki komputerowej – 27 000 zł
» zakup i montaż ławek na Błoniach
Krakowskich – 14 500 zł).
Uchwała nr X/97/2015 w sprawie
wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa
i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy
VII Zwierzyniec do realizacji w latach
2015-2016 (wniosek dotyczy modernizacji placu zabaw w ogrodzie w filii
Przedszkola nr 78 przy ul. Jodłowej).
Uchwała nr X/98/2015 w sprawie
wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę
Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji
w latach 2016-2017 (wniosek dotyczy
zadania „Przedszkole nr 9 – wykonanie ekspertyzy – program naprawczy
ścian wewnętrznych”).
Uchwała nr X/99/2015 w sprawie
wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa
i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego
wprowadzenia do Wieloletniej prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy
VII Zwierzyniec do realizacji w latach
2016-2018 (wniosek dotyczy zadania
„Szkoła Podstawowa nr 31 – wykonanie ekspertyzy wraz z programem naprawczym sali gimnastycznej”).
Uchwała nr X/100/2015 w sprawie
zaopiniowania projektu budowlanego
dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku
od ul. Robla do ul. Erazma i Stanisława
Fabijańskich” (Rada pozytywnie zaopiniowała projekt, wnioskując równocześnie o uwzględnienie w nim udogodnień dla osób niepełnosprawnych).
Uchwała nr X/101/2015 w sprawie
wprowadzenia zmian organizacji ruchu na terenie Placu na Stawach (Rada
zawnioskowała wprowadzenie następujących zmian w organizacji ruchu
na terenie Placu na Stawach:
» wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na krótkim odcinku ulicy przy
Placu na Stawach, od ul. Senatorskiej
do ul. Stachowicza,
» likwidację nieprawidłowo oznako-

5
wanego przejścia dla pieszych w rejonie
ul. Stachowicza, w to miejsce przy obu
krawężnikach montaż azyli gumowych
z tablicami U-6 (lub stojaków rowerowych), które wykluczą postój w miejscu, gdzie piesi przekraczają jezdnię,
» montaż znaków B-39 (strefa ograniczonego postoju) i D-52 (strefa ruchu)
na ul. Plac na Stawach przy wjeździe
na obecną drogę wewnętrzną. Montaż
znaku B-39 ze standardowym zapisem, stosowanym na terenie Krakowa,
wyeliminuje „dzikie” parkowanie aut
spoza strefy P6 III,
» dołożenie zapisu do znaków B-39
i D-52 o tym, że postój wewnątrz strefy możliwy jest tylko na miejscach wyznaczonych (zatoki i pasy postojowe),
» zakończenie obu stref na wlocie
w ulicę Stachowicza, poprzez montaż
znaków B-40 i D-53,
» umieszczenie pod znakami D-18
przy ul. Senatorskiej (po lewej i prawej
stronie począwszy od ul. Filareckiej)
tabliczek mających na celu umożliwienie parkowania (max. do 30 minut)
w godzinach od 10-17 tylko samochodom osobowym).
25 sierpnia 2015 r. odbyła się XI
sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XI/102/2015 w sprawie ujęcia zadań w budżecie Miasta
Krakowa na 2016 r. (zawnioskowano
o ujęcie w budżecie miasta budowy
oświetlenia przy alejce pieszo-rowerowej wzdłuż al. Focha oraz poszerzenia
chodnika wzdłuż Błoń Krakowskich
przy ul. Piastowskiej).
Uchwała nr XI/103/2015 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczącego wprowadzenia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2016-2017
(wniosek dotyczy zadania: „Budowa
brakującego oświetlenia w postaci latarni ulicznych na odcinku łączącym
ulice Jodłową i Starowolską”).
Uchwała nr XI/104/2015 w sprawie zmiany organizacji ruchu przy al.
3 Maja (Rada zawnioskowała dopuszczenie możliwości parkowania samochodów na al. 3 Maja w dni robocze od
godziny piętnastej).
Uchwała nr XI/105/2015 w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Nad
Zalewem na odcinku od ul. Królowej

Jadwigi do numeru 2E (Rada skierowała wniosek w powyższej sprawie do
Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu).
Uchwała nr XI/106/2015 w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy al. Focha 27 w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię negatywną).
Uchwała nr XI/107/2015 w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VII Zwierzyniec na rok 2016 (Rada na
wniosek jednostek wskazała nowych
realizatorów niektórych zadań; doprecyzowano również zakres rzeczowy
zadania realizowanego przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej).
Uchwała nr XI/108/2015 w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VII Zwierzyniec na rok 2015 (wskazano
nowego realizatora jednego z zadań).
Uchwała nr XI/109/2015 w sprawie ustawienia znaku A-6a na ul. Olszanickiej w Krakowie (wniosek dotyczy
ustawienia znaku jw. w ciągu ulicy
Olszanickiej, w kierunku Balic, przed
skrzyżowaniem z ulicami: Kosmowskiej, Głogowiec i Insurekcji Kościuszkowskiej).
Uchwała nr XI/110/2015 w sprawie poprawy parametrów oświetlenia
ul. Piastowskiej w Krakowie (wniosek dotyczy odcinka ul. Piastowskiej
wzdłuż Błoń Krakowskich).
Uchwała nr XI/111/2015 w sprawie wymiany nawierzchni al. Krasińskiego w celu zmniejszenia emisji hałasu generowanego przez pojazdy (Rada
zawnioskowała do Prezydenta Miasta
Krakowa o przyspieszenie zaplanowanej wymiany nawierzchni jezdni
al. Krasińskiego na odcinku od ul. Dunin-Wąsowicza do ul. Kościuszki).
Uchwała nr XI/112/2015 w sprawie zmiany w składzie Komisji Ochrony
Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec (ze składu
komisji odwołany został Pan Witold
Górny).
opracowała: Grażyna Rojek
Pełny tekst uchwał dostępny jest na
stronie internetowej dzielnicy VII
www.dzielnica7.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta
Krakowa: www.bip.krakow.pl

Wykaz dyżurów radnych 7. kadencji
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec znajduje
się na stronie internetowej dzielnicy:
www.dzielnica7.krakow.pl,
w zakładce SAMORZĄD.

INTERWENCJE
MIESZKAŃCÓW
Wracamy do zagadnień, które Państwa
bardzo interesują, mianowicie do ważniejszych interwencji mieszkańców.

Mieszkańcy al. Focha interweniowali w sprawie parkowania samochodów
wzdłuż al. Focha, na odcinku od mostu
do restauracji. Chodnik na tym odcinku jest bardzo wąski, ciężko przejść
koło parkujących samochodów, nie ma
mowy o odstępie 1.5 m dla pieszych.
Mieszkańcy wnioskują o wprowadzenie
zakazu zatrzymywania na odcinku od
mostu do końca terenu restauracji lub
do wjazdu na parking.
Rada Dzielnicy zwróciła się do
Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu z prośbą o analizę problemu i zaproponowanie optymalnego
rozwiązania.
W odpowiedzi ZIKiT przychylił się
do wniosku o zmianę organizacji ruchu.
Na wnioskowanym odcinku zostanie
ustawiony znak B-36. ZIKiT opracuje
projekt zmiany docelowej organizacji
ruchu uwzględniający ustawienie znaków B-36 i B-36 z tabliczką T-25c (koniec odcinka objętego zakazem).
Po uzyskaniu pozytywnej opinii
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji i zatwierdzeniu projektu zostanie on przekazany służbom
utrzymaniowym, celem realizacji projektu w terenie. Wnioskowane zmiany
zostaną wprowadzone przy okazji aktualnie prowadzonej przebudowy al.
Focha.
Mieszkaniec ul. Na Borach w piśmie
skierowanym się do Rady Dzielnicy poinformował o bolączkach mieszkańców
tego rejonu a szczególnie:
– o problemie braku wody bieżącej lub
bardzo niskim ciśnieniu wody, opisując
interwencje w firmie PROMEROL, która pobiera opłaty za wodę. Problemem
jest wybudowanie przepompowni przez
Gminę Liszki,
– o przyspieszeniu budowy chodnika
dla pasażerów korzystających z autobusu linii 292, którzy wysiadając z autobusu są zmuszeni chodzić po błocie
i omijać zaparkowane w niedozwolonym miejscu samochody,
– o nadania w trybie pilnym osiedlu
statusu strefy zamieszkania zgodnie
z warunkami określonymi w art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym i oznakowanie dróg znakami D-40 i D-41. Na
ulicach Na Borach i Amazonek nie ma
Kurier Zwierzyniecki
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chodników, wyjścia z posesji prowadzą
na jezdnię. Proszą o ustawienie znaków
B-36 – zakaz zatrzymywania się.
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji zawnioskował
do Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w roku 2010 o zamontowanie progów zwalniających oraz przeanalizowanie możliwości oznakowania
ulicy Na Borach „Strefą zamieszkania”.
Rada Dzielnicy skierowała pismo
mieszkańców dotyczące zmiany oznakowania dróg osiedlowych w obszarze
ul. Na Borach i Amazonek do Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu, sugerując, że wprowadzenie strefy
zamieszkania jest warte rozważenia.
Sprawę chodnika przy ul. Na Borach Rada Dzielnicy włączyła na listę
inwestycji do realizacji w latach przyszłych, uzależniając jej wykonanie od
posiadanych do dyspozycji środków
finansowych.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu pismem z dnia 8 maja
2015 roku poinformował, że nie widzi
przeciwwskazań odnośnie wprowadzenia na ww. ulicach strefy zamieszkania. ZIKiT poinformował również, że
ul. Amazonek znajduje się na granicy
dwóch gmin. W związku z tym wprowadzając strefę ruchu na ul. Na Borach, należałoby ją odwołać w połowie
długości ul. Amazonek, na granicy administracyjnej. ZIKiT sugeruje skoordynowanie oznakowania z gminą Zabierzów i objęcie strefą zamieszkania
całej ulicy Amazonek wraz z dojazdem
do ul. Sokolników, która znajduje się na
jej terenie. Uważa również, że wprowadzenie strefy zamieszkania, ze względu
na spore zmiany, które takie oznakowanie spowoduje, konieczne byłoby przeprowadzenie konsultacji społecznych
wśród mieszkańców. Należy również
powiadomić mieszkańców o niedogodnościach jakie ze sobą niesie wprowadzenie strefy zamieszkania, jak chociażby całkowity zakaz zatrzymywania się
w miejscach nie oznakowanych. ZIKiT
nie widzi zasadności wprowadzenia
znaku B-36 na ulicy dojazdowej prowadzącej do dróg zbiorczych wzdłuż autostrady A4. W związku z trwającą inwestycją przebudowy skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 774 z drogą powiatową
nr 2260 K (ul.Olszanicka), która w swoim zakresie obejmuje również budowę
zatok autobusowych wraz z chodnikami na ul.Olszanickiej do ul. Na Borach
ustawienie znaku B-36 we wskazanej
lokalizacji nie jest konieczne, ponieważ
docelowo zatrzymywanie się pojazdów
Kurier Zwierzyniecki

na chodniku w świetle obowiązujących
przepisów nie będzie dozwolone.
Rada skierowała pismo do Wójta Gminy Liszki z prośbą o ustosunkowanie się do wniosku i stanowiska
ZIKiT-u. Po otrzymaniu odpowiedzi
planowane jest przeprowadzenie rekomendowanych przez ZIKiT konsultacji
społecznych.
Wójt Gminy Liszki pismem z 24
lipca 2015 roku w sprawie oznakowania
ul. Amazonek, Na Borach, Sokolników
poinformował, że ulice powyższe nie są
położone na terenie Gminy Liszki.
W związki z powyższym Rada skierował pismo do Wójta Gminy Zabierzów
o ustosunkowanie się w ww. sprawie.
Mieszkańcy ulicy Okrąg zwracają się
z prośbą o podjęcie działań i o poszerzenie do minimalnej szerokości drogi
dojazdowej (min. 5 m) lub w przypadku braku takiej możliwości wykonania
nowej drogi dojazdowej na istniejącej
działce będącej we władaniu Akademii
Rolniczej. W odpowiedzi ZIKiT w Krakowie poinformował, że poszerzenie
ulicy Okrąg należy zrealizować w trybie
specustawy drogowej (ustawa z dnia
10.04.2003 r, o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych). Warunkiem koniecznym do wykonania rozbudowy ul. Okrąg jest zabezpieczenie
środków finansowych na opracowanie
stosownej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
(ZRID) oraz realizacji zadania w latach
kolejnych.
W przyjętym Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr VI/70/15 z dnia
28.01.2015 Budżecie Miasta na 2015
rok oraz w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej – Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, brak jest zadania
obejmującego wnioskowany zakres.

Mieszkańcy Przegorzał zwrócili się do

Rady Dzielnicy o pomoc w realizacji ich
potrzeb, a w szczególności:
– doprowadzenie skarpy i zatoki autobusowej do pierwotnego stanu użytkowania (skarpa wyłączona jest po awarii
sieci wodociągowej ponad 10 lat temu)
– poszerzenie i renowacja chodnika po
stronie parzystej ul. Księcia Józefa od
nr 108 do przystanku, nadmieniając,
że obecny stan zatoki autobusowej oraz
dojście do niej stanowi poważne zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego.
Ukształtowanie terenu, podjazd, zjazd
i zakręty stanowią ograniczoną widoczność dla pojazdów i pieszych.
Rada Dzielnicy wystosowała w tej
sprawie pismo do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o zajęcie
stanowiska. Budowa wnioskowanego
odcinka chodnika zostanie rozważona
przez Radę w kolejnych latach.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w piśmie z 29 maja 2015
roku zobowiązał się do:
– ws. oczyszczenia drogi i skarp – skierować stosowne pismo do MPO Sp.
z o.o.
– ws. usunięcia zapadnięć w jezdni –
skierować stosowne pismo do MPWiK
S.A. w Krakowie.
W odniesieniu do słupków blokujących
ruch, Zarząd uznał ich istnienie za zasadne.
W sprawie wnioskowanej naprawy
zatoki autobusowej przy ul. Księcia Józefa, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zobowiązał się zlecić
stosowne badania skarpy i na ich podstawie podjąć działania zmierzające do
odbudowy zatoki.
opracowała: Teresa Machowska
Ciąg dalszy interwencji
w kolejnym numerze Kuriera Zwierzynieckiego.

INFORMACJA DLA SENIORÓW,
KTÓRZY UKOŃCZYLI 70 LAT ŻYCIA
Z naszych obserwacji w środkach komunikacji miejskiej zauważamy, że nie wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 70 lat
życia wiedzą, że są uprawnieni do przejazdów bezpłatnych
w środkach komunikacji miejskiej.
Podstawą prawną jest załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta
Krakowa nr XXII/231/11 z dnia 6 lipca 2011 roku.
Podstawą uprawniającą do bezpłatnych przejazdów jest dokument stwierdzający wiek i tożsamość osoby.
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nie mają właściwej wrażliwości na sprawy społeczno-gospodarcze w kontekście
naszego codziennego życia.
Ale czym wytłumaczyć, że tak wielu
z nas w ogóle nie interesuje się sprawami
kraju, nie przygląda się osobom, które
w ich imieniu decydują, co jest priorytetem, a co nie powinno zaprzątać naszych
myśli? O zgrozo, niektórzy parlamentarzyści chcieliby wpływać na to, według
jakiego światopoglądu mamy myśleć,
co dla nas ma być bardziej wartościowe,
a co nie, nie dając możliwości do osobistej refleksji i namysłu, a jedynie narzucając nam prawa zgodne z ich wartościami i światopoglądem. Jak to możliwe, że
powierzamy nasze sprawy komuś, kogo
wybiorą inni, a wielu z nas (zazwyczaj
większość) później narzeka i nie godzi
się z losem, jaki dla nich przygotowało
„państwo”.
Zatem, jak można pozwolić sobie
na „komfort” nie pójścia do wyborów?
Dlaczego osoby nieuczestniczące w wyborach, które są podstawowym elementem demokracji (przypominam, o której
marzyliśmy przez wiele lat) po 25 latach
odzyskanej wolności nadal tkwią w domach? Trudno to zrozumieć!
Dziś bardzo mnie martwią opinie
na temat naszych przedstawicieli, często niesłuszne i podyktowane brakiem
wiedzy, ale też często słusznie krytycznie
oceniające ich pracę. Problem w tym, że
my wyborcy i Ci niegłosujący za mało ich
kontrolujemy, za mało się z nimi kontaktujemy, nie komunikujemy się osobiście,

a nawet np. drogą mailową. Gdybyśmy
znacznie częściej przekazywali im swoje oceny sytuacji, informowalibyśmy
o naszych spostrzeżeniach i poglądach,
o potrzebach i problemach, to wtedy
mimochodem zmusilibyśmy wszystkich
naszych posłów i senatorów do podniesienia jakości współpracy z nami.
Sami zabiegaliby o uświadamianie
nas w sprawach związanych z pracami
podejmowanymi w parlamencie. Następstwem naszego aktywnego zainteresowania pracami naszych parlamentarzystów
byłaby merytoryczna ocena efektów ich
pracy, a nie wybory pod wpływem tabloidowych ekspertów i wszechobecnej
reklamy. A osoby dotychczas niebiorące
udziału w głosowaniu, być może dostrzegłyby sens wyborów.
Wtedy bardziej świadomie i w większej liczebności wybieralibyśmy kolejnych naszych przedstawicieli i nie musielibyśmy głosować jedynie poprzez
pryzmat sympatii do poszczególnego
ugrupowania politycznego. Dziś wiele osób narzeka na upartyjnienie całej
przestrzeni publicznej i wyraża swoją
niechęć do elit partyjnych. Zatem nic nie
stoi na przeszkodzie, aby skończyć z nadmiarem uogólnień w polityce i pustych
obietnic kandydatów ukrywających się
pod szyldem partii, bo dzięki temu i tak
dostaną mandat parlamentarzysty. Postarajmy się odnaleźć na listach wyborczych osoby, które mogą budzić nadzieję
na poprawę spraw, na których nam zależy. Nie bójmy się głosować i odważnie

wybierać. Nie tłumaczmy sobie, „że nie
warto, bo nic to nie da”.
Drodzy
mieszkańcy,
gratuluję
wszystkim Tym, którzy rozumieją jak
cennym przywilejem obywatelskim jest
możliwość głosowania. Tym bardziej
gratuluję osobom, które głosują na
znanych sobie kandydatów, bo świadomie obserwują ich poczynania. Warto
przypomnieć, co jest podstawową powinnością parlamentarzysty; Posłowie
i Senatorzy są przedstawicielami narodu,
co oznacza, że wiedzą, jakie są potrzeby
obywateli, a poprzez uczestniczenie w
pracach parlamentu, uchwalając ustawy
i uchwały, realizują oczekiwania narodu.
Pragnę podziękować wszystkim
Tym, którzy zagłosują w nadchodzących wyborach oraz zachęcam osoby niezdecydowane na uczestniczenie
w największym „Święcie Demokracji”,
aby pomimo dotychczasowej niechęci
do wyborów znalazły wiarę w sens takiej
aktywności obywatelskiej.
Pamiętając, że to, co nas bardzo
boli, np. sprawy związane z planistyką
i urbanistyką, czyli z nagannymi procesami związanymi z zabudową w naszej
dzielnicy lub sprawy odstępstw podczas
inwestycji i remontów infrastruktury
drogowej, to efekt źle sporządzonego
prawa na poziomie parlamentu. Nie bagatelizujmy wyborów, pokażmy jak bardzo Zwierzyńcowi zależy na naprawie
Państwa.
Pójdźmy 25 października do urn
wyborczych!
Szczęsny Filipiak

DROGA ROZMOWY,

czyli słów kilka o osiedlach domów jednorodzinnych oraz blokach wyrastających jak grzyby po deszczu
ciąg dalszy ze str. 1

Liczna grupa Mieszkańców zebrała
się na zaproszenie Radnych, by przedyskutować problemy owego osiedla.
Pierwszy podjęty problem to wniosek
mieszkańców ul. Borowego o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na
ww. ulicy. Temat ten stał się niestety
kością niezgody między Mieszkańcami,
powodując napiętą atmosferę, a oliwy
do ognia dolała jeszcze opinia ZIKiT-u
dotycząca samych negatywnych konsekwencji wprowadzenia zmian w ruchu.
Zabrakło w niej również propozycji
ewentualnych alternatywnych rozwiązań. Można też było odnieść wrażenie,
że ZIKiT wydał opinię zapominając
o zbliżającej się przebudowie ulicy Królowej Jadwigi, do której Mieszkańcy

osiedla obecnie mogą się włączyć ulicami Piotra Borowego i Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego.
Dyskusja była nacechowana dużą
ilością emocji. W pewnym momencie
jednak okazało się, że problem propozycji zmiany organizacji ruchu to wcale nie
największy kłopot – właściwie jest tylko
skutkiem istoty sprawy. Głównym zagrożeniem jest rosnąca ilość budynków
wielorodzinnych. Nasza dzielnica nie
jest przygotowana na to pod względem
infrastruktury. Brak obecnie odprowadzenia wód opadowych na większości jej
obszaru, brakuje chodników, a na dodatek drogi nie są „z gumy”. Rosnąca ilość
samochodów zwyczajnie zatyka główną
arterię komunikacyjną (ul. Królowej Jadwigi) w godzinach szczytu. Mieszkańcy
też podjęli temat spadku wartości ich

nieruchomości na skutek intensyfikacji
zabudowy wielorodzinnej.
Spotkanie wprawdzie nie zaowocowało pomysłem jednoznacznie rozwiązującym problem. Jednak pomimo
początkowych napięć Mieszkańcy nie
rozeszli się do domów bez wniosków. Po
pierwsze rozmowę należy kontynuować
– dlatego Radni zapraszają na kolejne
spotkanie w Klubie Kultury Wola pod
koniec listopada (dokładny termin pojawi się niebawem). Po drugie potrzeba jedności wobec takich wyzwań jak
brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz bezmyślnie
wydawanych decyzji WZ (warunki zabudowy), które coraz częściej w naszej
dzielnicy zezwalają na bloki zamiast budynków jednorodzinnych.
Julia Mach
Kurier Zwierzyniecki
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SPRAWA OCHRONY POWIETRZA

W MIEŚCIE KRAKOWIE PRZED SMOGIEM

ewolucyjnej długofalowej polityki ekologicznej, nakierowanej na płynne
przejście do docelowych, nowoczesnych
i co najważniejsze, tańszych systemów
ogrzewania.
JAK BEZ INWESTOWANIA MOŻNA POPRAWIĆ SPALANIE W PIECACH KAFLOWYCH
W piecach kaflowych i we wszystkich innych trzeba umieć palić tak, aby
nie „produkować” bardzo szkodliwego
dymu i nie marnować przy okazji części
paliwa.

fot. M. Golonka

Paląc węglem w piecach kaflowych,
najlepiej po prostu:

ciąg dalszy ze str. 1

Oczywisty jest fakt, że ilość szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery w czasie spalania zależy nie
tylko od rodzaju paliwa, ale również,
a nawet głównie od warunków technicznych procesu spalania.
Oczywiście piece spalające węgiel,
drewno czy olej opałowy w zbyt niskiej
temperaturze, przy niewystarczającym
dostępie powierza, emitują do atmosfery bardzo wiele szkodliwych gazów i pyłów, jakie przy prawidłowym spalaniu
tych paliw występują w minimalnej ilości. Na przykład, piece z podajnikami,
w których proces spalania jest sterowany elektronicznie, są uznawane
w innych województwach za w pełni
ekologiczne i w ramach funduszy ochrony środowiska, można uzyskać dopłaty
na ich zakup.
Rozumiem i w pełni popieram
starania władz Województwa i władz
Miasta o zapewnienie wszystkim mieszkańcom możliwie najczystszego powietrza, ale należy też stwierdzić, że po zamknięciu w ostatnich dziesięcioleciach
większości wielkich zakładów przemysłowych w samym mieście jak i okolicy,
problem zatrucia powietrza oczywiście
nie zniknął, ale nie jest na tyle istotny,
aby postępować w tej sprawie w sposób
nieracjonalny, histeryczny lub wykorzystywać tę sprawę w celach czysto politycznych.
Kraków ze względu na warunki
klimatyczno-geograficzne w dłuższych
okresach bezwietrznej pogody, jest zaKurier Zwierzyniecki

grożony tak zwanym smogiem, czyli
kumulacją zanieczyszczeń z wszystkich
możliwych źródeł, więc również szkodliwych dla środowiska emisji gazów
i pyłów powstających przy produkcji
ciepła. Również samochody napędzane
produktami naftowymi mają na to zanieczyszczenie bardzo istotny wpływ.
Całkiem porządny smog występuje
przecież również latem, kiedy to nikt
w piecach domowych nie pali.
W przypadku jednak samochodów,
pewne jest docelowe przejście na napęd
głównie elektryczny, który jest wielokrotnie tańszy i ekologiczny.
Niewątpliwie należy podejmować
działania, aby eliminować wszystkie
szkodliwe dla środowiska sposoby produkcji energii. Jest to działanie dla dobra wspólnego i korzystne dla wszystkich mieszkańców.
Nie można jednak, według mnie,
w działaniach zmierzających do rozwiązania tego problemu wykazywać się zbyt
daleko idącą bezkompromisowością,
brakiem stosownej wiedzy technicznej
i ograniczaniem zakresu tylko do granic
miasta. W mojej ocenie, brak jest uzasadnienia dla jednostronnego założenia, że wszystkie piece na paliwa stałe
powinny być natychmiast wyeliminowane z powszechnego użytku, gdyż nie
jest to uzasadnione, ani względami ekologicznymi, ani nie uwzględnia realiów
technicznych i sytuacji ekonomicznej
wielu mieszkańców Krakowa i Małopolski. Działania zmierzające do poprawy
jakości powietrza w naszym mieście
i regionie powinny mieć charakter

1. Oczyścić palenisko z popiołu.
2. Wsypać do niego tyle węgla ile się
zmieści, jednak aby nie wylatywał z powrotem na podłogę.
3. Dać z przodu pod węgiel podpałkę np.
do grilla lub kilka suchych patyczków.
4. Podpalić podpałkę, a jak się za pierwszym razem nie uda, to należy doskonalić procedurę, która wcale nie jest
trudna.
5. Jak się węgiel zacznie palić, to przymknąć należy nieco górne drzwiczki.
6. Cały ładunek pali się stopniowo i bezdymnie – jak nie wierzycie to zróbcie
co napisałem, następnie wyjdźcie przed
dom i popatrzcie na komin.
7. Jak już na ruszcie zostanie tylko żar,
to należy zamknąć drzwiczki i górne
i dolne.
8. W przypadku mrozów lepiej jest tak
palić dwa razy dziennie, niż raz i mieć
piec raz za gorący, a później za zimny.
Pewne jest, że najbardziej czarny
i trujący dym powstaje przez dosypywanie zbyt dużej ilości węgla na palące się drewno lub rozżarzony węgiel.
Wtedy temperatura w palenisku spada
i niespalona smoła wędruje do komina
razem z wszystkimi możliwymi składnikami suchej destylacji, tlenkiem węgla
itp. Taka mieszanka najlepiej zatyka
piec, komin i „najlepiej” truje nas i całą
okolicę.
W innych piecach niż kaflowe sytuacja jest nieco trudniejsza, ale zasada,
że najgorzej doprowadzić do częściowego zagaszenia płomienia i suchej destylacji paliwa, jest zawsze aktualna.
W dodatku Szanowni palacze, takie
gaszenie węgla węglem, jest pod względem uzysku ciepła kompletnie bez sensu i w dodatku naraża palacza na odwiedziny straży miejskiej.
Marek Golonka

100% Dofinansowania
w

Ramach Programu PONE

Dostępne Jeszcze Przez Niecałe 3 Miesiące!
Ponad 60 milionów złotych zostało przeznaczone na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Krakowa w 2015 roku. Do końca sierpnia
wykorzystano tylko 60% przeznaczonych na ten cel wydatków w budżecie miasta. Do końca roku mieszkańcy mogą ubiegać się jeszcze o dofinansowanie z puli
około 25 milionów złotych.

Każdy mieszkaniec Krakowa, któ-

ry złoży wniosek jeszcze w tym roku,
może liczyć na przyznanie dotacji
w wysokości do 100% poniesionych
kosztów. Jest to ostatni rok pełnego dofinansowania, ponieważ od 2016 roku
dotacje będą maleć. Dlatego każdy,
kto chce zlikwidować przestarzały piec
węglowy i otrzymać pełen zwrot kosztów, na złożenie wniosku ma jeszcze
niecałe trzy miesiące! Już dziś wiemy,
że dofinansowanie w roku 2016 będzie
wynosiło maksymalnie do 80% poniesionych kosztów, w 2017 roku do 60%,
a w 2018 roku już tylko do 40%.
Właśnie teraz, w okresie jesiennym
jest ostatni dzwonek, aby przygotować się do zimy, zadbać o środowisko,
w którym żyjemy i dostać pełen zwrot
poniesionych wydatków. A statystyki,
jakie na ten moment podaje Wydział
Kształtowania Środowiska niepokoją,
ponieważ mieszkańcy wykazują nadal
niskie zainteresowanie dotacją. Do tej
pory wykorzystano niewiele ponad połowę środków przeznaczonych na ten
cel. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki
stan zanieczyszczenia miasta, to wciąż
bardzo mało.
„W roku 2015 do chwili obecnej,
udzielono dotacji celowej na likwidację
blisko 1400 sztuk pieców oraz blisko
1300 sztuk kotłowni na paliwo stałe.
Wydatkowano już na ten cel kwotę ponad 38 milionów złotych, co stanowi
60 % wszystkich środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta. Należy podkreślić, że wnioski o udzielenie
dotacji są nadal rozpatrywane” – podkreśla Ewa Olszowska-Dej, dyrektor
Wydziału Kształtowania Środowiska
Urzędu Miasta Krakowa.
Miejmy świadomość szkód jakie
wywołują w naszych organizmach wdychane przez nas zanieczyszczenia, pochodzące między innymi z przestarzałych pieców, w których pali się często
niskiej jakości węglem i śmieciami. Zrezygnujmy z tego rozwiązania i zainstalujmy ekologiczne: ogrzewanie z miej-

skiej sieci, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, bądź ogrzewanie bazujące na odnawialnych źródłach energii
(kolektory słoneczne i pompy ciepła).
Wniosek należy złożyć jeszcze
w 2015 roku, nie tylko ze względu na
100% dotacji. Na przykład mieszkańcy,
którzy chcą skorzystać z oferty MPEC
muszą wziąć pod uwagę fakt, że nie
w każdym punkcie sieci cieplnej, przebiegającej przez Kraków, można dokonać włączenia nowego odbiorcy. Dlatego najpierw należy złożyć w MPEC
wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia wraz z dokumentem
potwierdzającym tytuł prawy do budynku. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się na stronie internetowej MPEC, www.mpec.krakow.pl/files/
oferta/ulotka.pdf.
MPEC w ostatnim czasie wybudował nowe sieci na ulicach Koletek, św.
Gertrudy, św. Anny, Piłsudskiego, Topolowej, Brackiej, Dietla i św. Agnieszki. Jeszcze w tym roku planowana jest
realizacja inwestycji na ulicach: Siemiradzkiego, Rejtana, Traugutta i Limanowskiego. Kolejny obszar, nad którego koncepcją rozbudowy sieci cieplnej
obecnie przedsiębiorstwo pracuje, to
Kazimierz.
Formularze wniosków dostępne
są na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Miasta Krakowa
www.bip.krakow.pl lub na dziennikach
podawczych UMK. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków zaplanowanych na
ten cel w budżecie.
Wnioski o dotacje celowe należy
składać w jednostkach Urzędu Miasta
Krakowa:
Kancelaria Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3/4 oraz Punkt Obsługi
Mieszkańców, os. Zgody 2 (pokój 22).
Szczegółowe informacje na ten temat można także uzyskać w Wydziale
Kształtowania Środowiska pod nr telefonu: (12) 616-88-48, (12) 616-88-07
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Informator

Ważne telefony
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu:

» Centrala: tel. 12 616 70 00
» Całodobowy dyżur interwencyjny (zgłaszanie dziur
w chodnikach i jezdni):
tel. 12 616 75 55 ,12 616 75 62 ,19478
» Uwagi do strefy płatnego parkowania:
tel. 12 616 73 20
» Inspektor ds. utrzymania dróg i chodników w Dzielnicy VII:
tel. 12 616 86 15
» Malowanie pasów, znaki drogowe:
tel. 12 616 75 30

Zarząd Zieleni Miejskiej
tel. 12 341 85 92

Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Sp. z o.o.:

» Infolinia – 801-084-084
» Czystość terenów gminnych:
tel. 12 646 23 85, 12 646 64 62
» Brak pojemników na posesjach:
tel. 12 646 23 19, 12 646-23 72
» Harmonogram i odbiór odpadów komunalnych:
tel. 691 400 996, 12 340 04 04, 12 340 04 21
» Kolorowe pojemniki na segregację:
tel. 12 646 23 28
» Lamusownia ul. Nowohucka 1:
tel. 12 646 23 70

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami (MPGO) sp. z o.o.:
tel. 12 340 04 05

Małopolski Zarząd Melioracji Wodnych
(wały Rudawy i Wisły):
tel. 12 628 09 80

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne:
tel. 19 150

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej:
tel. 12 644 18 72, 993

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Kanalizacji:
tel. 12 422 23 03, 994

Straż Miejska Oddział Krowodrza:

tel. 12 623 96 91 lub 986, 12 688 22 20

Policja:

» Dyżurny:
tel. 12 615 10 25
» Rewir dzielnicowych
tel. 12 615 11 86
» Alarmowy – 997

opracowała: Teresa Machowska

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ
W DZIELNICY VII
Zapraszamy
mieszkańców
naszej Dzielnicy
na dyżury strażników miejskich,
które odbywają się

w III wtorek miesiąca,
w godzinach od 16:oo – 17:oo
w siedzibie Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec ul, B. Prusa 18

Kurier Zwierzyniecki
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CO NOWEGO
U SENIORÓW
Rytm życia seniorów z al. Focha
podporządkowany jest rytmowi roku
szkolnego, co związane jest z siedzibą
naszego Klubu.
Ostatni wyjazd w czerwcu skierował nas do Zawoi. Są tam wspaniałe
warunki do odpoczynku dla ludzi starszych w baśniowym ogrodzie gospodarstwa agroturystycznego. Zwiedzanie
„Korony Ziemi” przybliżyło nam smak
przygody, której już nie będziemy mogli przeżyć – zdobywanie szczytów górskich.

Wrzesień był miesiącem bardzo aktywnym.
Senior to w dzisiejszych czasach
osoba aktywna, pragnąca poszerzać
swoją wiedzę. Dlatego duża część członków Klubu wzięła udział w turnusie
aktywizująco-edukacyjnym w Mszanie
Dolnej poświęconym promocji, ochronie i profilaktyce zdrowia. Turnus odbywał się w ramach projektu Centrum
Aktywności Społecznej i Edukacji Seniorów CASE 60+.
Innego rodzaju poszerzeniem horyzontów jest udział w Warsztatach
Coachingu Obywatelskiego „Potrzebny
– Aktywny – Senior”. Dzięki tym warsztatom pełniej będziemy mogli włączać
się w życie dzielnicy i miasta, uczestni-

cząc w przygotowywaniu projektów do
Budżetu Obywatelskiego.
Najważniejszym jednak wydarzeniem była wspaniała wycieczka
na Mazury i do Wilna. Dla wielu była
to wycieczka życia. Jesienne jeziora,
wspaniałe budowle obronne i zamki
krzyżackie wywarły wielkie wrażenie,
szczególnie że nie wszyscy byli wcześniej w tych pięknych miejscach.
Fale wzruszenia wywołało Wilno –
Ostra Brama, Uniwersytet Wileński,
kościoły, zaułki, Cmentarz na Rossie.
Wieczór Wileński przypomniał
stare piosenki i tradycyjną kuchnię
tych rejonów. W następnym dniu Troki
i Kowno wywarły wielki wrażenie. Wycieczka była bardzo wyczerpująca, ale
przeżycia są niezapomniane.
Nawet Senior potrafi opanować
swoje ograniczenia zdrowotne i sprawnościowe, aby osiągnąć tak wielkie zadowolenie.
Po szalenie wyczerpującym wrześniu, rozpoczynamy normalną pracę,
spotkania, gimnastykę, wyjścia do kina
i teatrów. Klub przy al. Focha jest dla
nas szalenie ważny, bo tam możemy
rozwijać swoje zainteresowania i znaleźć przyjaciół.
Maria Kościelniak

Klub Seniora

Filia MDDPS Nr 5
al. Focha 39b 30-119 Kraków
tel. (12) 415-54-15
Spotkania odbywają się

we wtorki i czwartki
w godz. 14:00 – 18:00

Po uroczystym obiedzie nad brzegiem Rudawy kończącym nasze całoroczne zajęcia, rozpoczęliśmy wakacje.
Jak zwykle przewodnicząca Klubu pani Ewa Saniternik zorganizowała
wczasy w Świnoujściu. Seniorzy mogli
skorzystać z tego wspaniałego wypoczynku dużo taniej, ponieważ koszty nie
były obciążone zyskami biura podróży.
Ci którzy nie mogli wyjechać spotykali się towarzysko na działkach lub dwa
razy w tygodniu, pod okiem pani Izy,
wędrowali z kijkami po Parku Jordana.
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy
zgodnie z tradycją – wszyscy w strojach
szkolnych, białe bluzeczki, granatowe
spódniczki oraz tarcze – chyba uczniowie z Bursy mieli wspaniałą zabawę.
Kurier Zwierzyniecki

fot. arch. Klub Seniora

Zawoja 2015 r.

Mszana Dolna
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WŚRÓD SENIORÓW, Z SENIORAMI, O SENIORACH

Wśród wspaniałych krajobrazów,
zabytków, dostrzegałam i odkrywałam:
entuzjazm, radość, otwartość ludzi
z tzw. „starszego pokolenia”.
Wspaniałe: atmosfera, organizacja, którą zawdzięczamy nieocenionej
Pani Ewie, pełna serca, życzliwości, zrozumienia i oddania praca „pilotującej
nas” Pani Helenki i Panów kierowców
Marka i Sławka oraz wszystkie czynniki
zewnętrzne sprawiły, iż wyjazd na długo
zostanie w pamięci.
Mam niekłamaną przyjemność
z chwil spędzonych w gronie (myślę, że
mogę tak powiedzieć) Przyjaciół, a także satysfakcję, iż jako Rada Dzielnicy
możemy się przyczynić do tego, by życie
Zwierzynieckich Seniorów mogło być
radośniejsze.
Marzena Garzeł

Nie brakowało słońca i poczucia humoru

W Krakowie powstał pierwszy
w Polsce Bank Wspierania Partycypacji,
który pomaga aktywnym mieszkańcom,
służąc profesjonalnymi, bezpłatnymi poradami czy usługami udzielanymi przez
ekspertów doświadczonych w tematyce
miejskiej partycypacji. Bank prowadzi
Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska.

fot. M. Garzeł

Obecnie dużo mówi się o Seniorach. Czytamy, słyszymy o programach
i różnego rodzaju działaniach skierowanych do i dla Seniorów. W minionym
miesiącu miałam okazję przekonać się,
jak to naprawdę jest, spędzając niezwykłe dni ze Zwierzynieckimi Seniorami
podczas wyjazdu.
Sprzyjająca, przepiękna pogoda pozwoliła nam odkrywać historię
i piękno mazurskich i litewskich miast:
Giżycka, Mikołajek, Mrągowa, Wilna,
Kowna, Trok.
Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie
bezpłatnego eksperckiego wsparcia wszelkim obywatelskim aktywnościom, również
aktywnościom Rad i radnych, dlatego zachęcamy Państwa do skorzystania ze wsparcia
naszych ekspertów przy działaniach Rady.
Niedługo prześlemy bardziej szczegółowe
informacje dotyczące tego, które konkretnie
działania Rady moglibyśmy w ramach Banku
wspierać.
Bank Wspierania Partycypacji ułatwi
kontakt między potrzebującymi merytorycznego wsparcia aktywistami a miejskimi
ekspertami. Uzyskać można m.in. porady
prawne, pomoc w planowaniu i prowadzeniu spotkań, akcji promocyjnych, napisaniu
wniosku do urzędu. Po pomoc może zgłosić
się każdy mieszkaniec Krakowa poprzez formularz na stronie Pracowni Obywatelskiej:
www.pracowniaobywatelska.pl/projekty/
bank-wspierania-partycypacji/
Eksperci Banku podejmują się różnych,
większych i mniejszych spraw. Dotychczas
pomogli m.in. w napisaniu statutów trzech
organizacji pozarządowych, uzyskaniu in-

formacji z Urzędu Miasta, sformułowali ekspertyzę prawną dotyczącą statutów dzielnic, przygotowali strategię promocji działań
grupy mieszkańców, którzy chcą przeprowadzenia konsultacji społecznych w dzielnicy, przeprowadzili konsultacje w ramach
diagnozy lokalnej w domu kultury, uczestniczyli w organizacji pikniku sąsiedzkiego,
pomogli w uzyskać informację o tym czy
zostało wydane pozwolenie na wycinkę
drzew.
Bank powstaje w ramach projektu
„Dzielnice Planują!”, w ramach którego
mieszkańcy i radni Dębnik, Podgórza i Czyżyn tworzą Partycypacyjne Plany Rozwoju
Dzielnicy. Dokumenty te będą zawierać rekomendowane kierunki rozwoju dzielnic.
Zostaną one przedstawione radom dzielnic
w formie uchwał w grudniu.
Partnerem projektu jest Wydział Rozwoju Miasta UMK, odpowiedzialny w mieście za planowanie strategiczne i konsultacje społeczne.

Kurier Zwierzyniecki
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Pełnomocnik PMK Marzena Paszkot zaprasza

					

do nowopowstałych

Klubów Rodziców
Od września Urząd Miasta Krakowa uruchamia projekt pn. „Kluby
Rodziców”, którego głównym celem
jest wspieranie rodzin z dziećmi oraz
oczekujących na potomstwo. Chcemy stworzyć przestrzeń przyjazną rodzicom i dzieciom, miejsce w którym
będą mogli uzyskać fachowe poradnictwo specjalistów z różnych dziedzin.
Wychodząc naprzeciw ich potrzebom
i oczekiwaniom tworzymy miejsca
integracji i dzielenia się doświadczeniami oraz problemami związanymi
z wychowaniem dzieci. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program, ciekawe i rozwijające rodzinne warsztaty
wzmacniające kompetencje i więzi rodzinne, pobudzające ich aktywność.
„Kluby Rodziców” są także odpowiedzią na projekty składane przez społeczności lokalne w ramach Budżetu
Obywatelskiego – mówi pomysłodawczyni projektu Marzena Paszkot, Pełnomocnik PMK ds. Rodziny.
Rodzicielstwo to wielkie wyzwanie, szczególnie we współczesnym
świecie. Młodzi rodzice nie zawsze
potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji i potrzebują wsparcia ekspertów.
To właśnie głównie z myślą o nich w
Klubach Rodziców będą odbywały się
spotkania ze specjalistami – lekarzami, pielęgniarkami, położnymi, dietetykami, logopedami, psychologami,
którzy będą starali się przybliżyć kwestie związane ze zdrowiem, rozwojem
oraz wychowaniem dziecka.
Kluby Rodziców to nie tylko spotkania medyczne. To także m.in. zajęcia
dogoterapii, kurs samoobrony Bezpieczna Mama, warsztaty masażu niemowląt, poznanie metody Sign2Baby,
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci (np.
wspólne czytanie bajek, zajęcia umuzykalniające), pilates dla kobiet w ciąży.
Ponadto wszystkie mamy, które chcą

wiedzieć co jest zdrowe dla nich i ich
pociech zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu warsztatów o zdrowym żywieniu. Podczas spotkań najmłodszymi
zaopiekują się animatorzy w specjalnie
utworzonych kącikach zabaw.
Kluby Rodziców prowadzone są
przy współpracy Domu Kultury „Podgórze”, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Ośrodka Kultury Kraków –
Nowa Huta oraz Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Miejsca powstania Klubów zostały tak utworzone,
aby mieszkańcy wszystkich dzielnic
Krakowa mieli do nich dostęp. Dążymy
do stworzenia prężnej, ogólnomiejskiej
sieci Klubów Rodziców – podkreśla
Pełnomocnik PMK ds. Rodziny.
Zajęcia odbywają się w:
• Klubie Kultury Kliny,
ul. Biskupa Albina Małysiaka 1
www.kkkliny.krakow.pl
• Dworze „Czeczów”, ul. Popiełuszki 36
www.dworczeczow.pl
• Klubie Kultury „Piaskownica”,
ul. Łużycka 55
www.klubpiaskownica.pl
• Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2
www.dworek.eu
• Klubie Kultury „Mydlniki”,
ul. Balicka 289
www.mydlniki.dworek.eu
• Klubie Kultury „Przegorzały”,
ul. Kamedulska 70
www.przegorzaly.dworek.eu
• Klubie Jędruś, os. Centrum A 6a
www.krakownh.pl
• Staromiejskim Centrum Kultury
Młodzieży, ul. Dietla 53
www.sckm.krakow.pl
Szczegółowy program zajęć poszczególnych Klubów znajduje się na
stronach internetowych placówek oraz
na stronie: www.bip.krakow.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
do udziału w zajęciach oferowanych
przez krakowskie Kluby Rodziców, które będą przykładem kompleksowej oferty zajęć o charakterze powszechnym,
psychoedukacyjnym,
integracyjnym
i rozwojowym. Mamy nadzieję, iż spełnią one pokładane w nich oczekiwania
i wpiszą się na stałe w mapę krakowskich miejsc przyjaznych rodzicom.
Wszystkie zajęcia oferowane w ramach Klubów Rodziców są BEZPŁATNE.

Klub Rodziców

Klub Kultury Przegorzały
ul. Kamedulska 70

(wejście od ulicy Szyszko-Bohusza)
tel.: 12 429 90 52, 533 35 60 07
e-mail: przegorzaly@dworek.eu

(spotkania w każdy czwartek)

22 października

Porady psychologa:
Maluch idzie do żłobka/przedszkola/szkoły
prowadzenie: Katarzyna Kosiorowska
(mama, psycholog, trener, położna)

29 października

Zajęcia rodzinne:
Muzyka dobra dla smyka
prowadzenie: Colin Magee (artysta) oraz
Laurita Baquero Perez (wokalistka)

VELO-PRZEJAŻDŻKI
Z PRZEWODNIKIEM
O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia można nadsyłać na adres mailowy:
joanna.majdecka@um.krakow.pl lub pod numerem telefonu 12 616 87 70
(od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-15:30). Prosimy o dopisek WYCIECZKA
KMR w tytule maila.

25 PAŹDZIERNIKA
godz. 11:00
miejsce zbiórki: RYNEK PODGÓRSKI przed
budynkiem Urzędu Miasta
Krakowa (zapisy do 22 października)
Regulamin i bliższe informacje na stronie:
www.dzielnica7.krakow.pl
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