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Co słychać na „froncie”
przebudowy
ul. Królowej Jadwigi
Ulica, choć posiada tak zacną patronkę i jest w tej części dzielnicy najważniejszą drogą, ma wyjątkowego pecha.

1.

Projekty
dzielnicowe,
które zostaną
zrealizowane
w Dzielnicy VII
w 2018 roku

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanach. Stworzenie w SP nr 48

na Bielanach pracowni komputerowej dostępnej dla wszystkich. Cel: poprawa jakości kształcenia dzieci oraz ułatwienie dostępu do usług
cyfrowych osobom starszym i niezamożnym.
2. Zielone Centrum Przegorzał. Zagospodarowanie terenu położonego na skrzyżowaniu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza,
które obecnie jest zaniedbanym trawnikiem.
Stworzony w tym miejscu niewielki ogród
z miejscem rekreacji łączącej pokolenia będzie
pełnił funkcję wizytówki tego osiedla.

3.

Uratujmy ponad 100-letni fortepian!

W Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego
nr 1 znajduje się fortepian, który wymaga kapitalnego remontu i renowacji. W wyniku fachowego przeglądu instrumentu, okazało się,
że to fortepian Hofmann & Czerny. Pochodzi
z początków lat 1900, a jego odnowienie jest
niezwykle cenne.
więcej na www.budzet.krakow.pl

w numerze:

→ Z działalności Rady

Dzielnicy VII Zwierzyniec
str. 2

Niczym nieuzasadniona przerwa w realizacji przebudowy i od kilku lat przedłużający się proces inwestycyjny, zapewne
obrazuje wielką trudność w realizacji
tego przedsięwzięcia. Niemniej jednak
porównując tę inwestycję do innych prac
w mieście, nie mogę uznać, że to zasadne wytłumaczenie dla tak długiego czasu,
który już upłynął od momentu zakończenia przebudowy IV etapu.
Cieszy mnie fakt wykonania remontów od strony centrum miasta, i choć
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zawdzięczamy to tempo zeszłorocznym
Światowym Dniom Młodzieży, to pamiętam ile osób przekonywało mnie przed
podjęciem decyzji o tych remontach, że
mój optymizm jest optymizmem idealisty. Na szczęście ŚDM były silnym argumentem.
Wielu z Państwa telefonuje i śle pisma do Rady Dzielnicy z pytaniami o aktualny stan prac w powyższej sprawie,
stąd poniżej przekazuję Państwu najświeższe informacje.
ciąg dalszy na str. 11

PACYFIKACJI WOLI JUSTOWSKIEJ

W upalne popołudnie 30 lipca kil- Woli Justowskiej. Chwilą ciszy uczczono
kanaście osób zgromadziło się na „Łące także pana Aleksandra Szpunara, zmarłeMęczeństwa”, aby złożyć hołd zamordo- go na początku br., wieloletniego współwanym podczas pacyfikacji Woli Justow- organizatora rocznic pacyfikacji.
ciąg dalszy na str. 12
skiej 28 lipca
1943 roku.
Zebranych
powitała radna Marzena
Garzeł, zastępca Przewodniczącego Rady
Dzielnicy VII,
a wspólnej modlitwie za zamordowanych
oraz ich oprawców przewodniczył ks. Roman Łędzki,
proboszcz parafii NMP Królowej Polski na
Pod pomnikiem złożono kwiaty i oddano hołd zmarłym

→ Interwencje
mieszkańców
str. 5

→ 130 lat Kółka Rolniczego
na Woli Justowskiej
str. 7

→ Wspaniałe miejsce dla
osób starszych
str. 10

→ Piękniejący
Zwierzyniec
str. 6

→ Harcerskie
drużyny na Zwierzyńcu
str. 8

→ Chaotyczny
rozwój Krakowa
str. 12
Kurier Zwierzyniecki

fot. J. Sadowski

Zdaniem Przewodniczącego
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY VII
20 czerwca 2017 r.
odbyła się XXXIII
sesja Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XXXIII/295/2017
w sprawie wniosku o wprowadzenie zmian punktowych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Salwator (wniosek dotyczył działek nr 155/2,
27 i 30/1 obr. 13 Krowodrza – zdaniem
Rady Dzielnicy zmiany zapisów planu są
konieczne, aby rozpocząć procedowanie
dokumentacji potrzebnych do realizacji
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 32 oraz rozbudowy
Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Królowej Jadwigi).
Uchwała nr XXXIII/296/2017
w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 110/1,
obręb 9, jednostka ewidencyjna Krowodrza (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną; przedmiotowa
część nieruchomości zabudowana jest
budynkiem muszli koncertowej w Parku Decjusza).
Uchwała nr XXXIII/297/2017
w sprawie opinii dotyczącej ponownego
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mirowskiej
w Krakowie (Rada wydała w powyższej
sprawie opinię pozytywną, sugerując
przedłużenie umowy o jeden rok).
Uchwała nr XXXIII/298/2017
w sprawie montażu stojaków rowerowych przed budynkiem bursy przy ul.
Prusa 7 w Krakowie (Rada skierowała
w powyższej sprawie wniosek do ZIKiT).
Uchwała nr XXXIII/299/2017
w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia
zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 72 kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu i strychu budynku
z firmą Orange Polska S.A., z przeznaczeniem na dalszą eksploatację istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej
(Rada wydała w powyższej sprawie
opinię pozytywną).
Uchwała nr XXXIII/300/2017
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017
(Rada zmieniła zakres rzeczowy zadania realizowanego w Klubie Sportowym Zwierzyniecki na następujący:
„Remont schodów wraz z wyłożeniem
tarasów płytkami”).
Kurier Zwierzyniecki

11 lipca 2017 r. odbyła się
XXXIV sesja Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XXXIV/301/2017
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 12 lipca do 29 sierpnia 2017 r.
Uchwała nr XXXIV/302/2017
w sprawie opinii dotyczącej ustalenia
warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jesionowej w Krakowie (Rada negatywnie zaopiniowała zamiar budowy dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną oraz wjazdem na działkę z ul.
Jesionowej).
Uchwała nr XXXIV/303/2017
w sprawie opinii dotyczącej projektu
tras: kabli oświetlenia i iluminacji wraz
z lokalizacją latarni oświetlenia i przyłączy energetycznych do oświetlenia oraz
kanalizacji kablowej koordynacyjnej dla
monitoringu i sieci wi-fi – Bulwar Rodła
(Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr XXXIV/304/2017
w sprawie wniosku o dokonanie korekty
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.:
„Budowa chodnika na ul. Korzeniaka – od
ul. Olszanickiej do ul. Skargi” (w związku z rezygnacją z realizacji zadania Rada zawnioskowała o wykreślenie z WPF
i WPI zapisów odnoszących się do tej
inwestycji).
Uchwała nr XXXIV/305/2017
w sprawie ujęcia zadań w budżecie Miasta Krakowa na 2018 r. (Rada zawnioskowała o ujęcie w budżecie następujących zadań:
» budowa chodnika na ul. Korzeniaka,
» remont chodnika po stronie południowej wraz z nakładką na ul. Królowej Jadwigi (od ul. Księcia Józefa do al. Focha),
» rozbudowa (poszerzenie) alejki na
Błoniach wzdłuż Rudawy,
» budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. Rzepichy,
» przebudowa al. Kasztanowej,
» renowacja samolotu Jak-23 na Bielanach,
» przebudowa ul. Starowolskiej,
» budowa sali gimnastycznej przy SP
nr 32, ul. Królowej Jadwigi,

» budowa ul. Insurekcji Kościuszkowskiej,
» 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).
Uchwała nr XXXIV/306/2017
w sprawie wniosku o rozszerzenie zakresu przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 18
w Krakowie (Rada wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie zakresu przetargu
celowego na wynajem ww. lokalu poprzez dopisanie jako preferowanej działalności: księgarnia lub antykwariat).
Uchwała nr XXXIV/307/2017
w sprawie wskazania propozycji lokalizacji miejsc parkingowych w związku
z Uchwałą nr LXX/1714/17 Rady Miasta Krakowa z 26 kwietnia br. w sprawie ustalenia kierunków działań dla
Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
wprowadzenia programu pilotażowego
w zakresie zwiększenia miejsc parkingowych (Rada zaproponowała wyznaczenie miejsc parkingowych w następujących rejonach: ● ul. Łowiecka ● zaplecze Placu Na Stawach ● przy wale
Rudawy na ul. Kasztelańskiej ● ul. Pod
Sowińcem ● ul. Astronomów ● przy
przystanku kolejki Kraków Olszanica –
rejon ul. Powstania Styczniowego ● ul.
Korzeniaka przy Szkole Sióstr Pijarek,
przy parafii i przy Szkole Scherzo ● ul.
Emaus wzdłuż przedszkola ● al. Modrzewiowa wzdłuż KCR ● przy ul. Rogalskiego – działka drogowa nr 639, przy posesji nr 13).
Uchwała nr XXXIV/308/2017
w sprawie rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VII Zwierzyniec na rok 2018 (Rada rozdysponowała środki w łącznej kwocie
2 467 565 zł na następujące zadania:
Prace remontowe szkół podstawowych,
gimnazjów oraz przedszkoli:
» Przedszkole nr 76 – projekt z realizacją zagospodarowania ogrodu (WPF: 2016 – wykonanie projektu 12 000 zł, 2017 – realizacja 35 000
zł, 2018 – realizacja 55 000 zł) – 55 000 zł
» Szkoła Podstawowa nr 31 – wykonanie

ekspertyzy wraz z programem naprawczym
sali gimnastycznej (WPF: 2016 – wykonanie

ekspertyzy 35 000 zł, 2018 – prace naprawcze
I etap: 82 000 zł, 2019 – prace naprawcze II etap:
100 000 zł, 2020 – prace naprawcze III etap:
73 000 zł) – 82 000 zł
» Przedszkole Samorządowe nr 78 (filia) –
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przebudowa schodów wejściowych (WPF:
2018 – wykonanie dokumentacji projektowej
15 000 zł, 2019 – realizacja zadania 35 000 zł) –
15 000 zł
» SP nr 32 – malowanie klatki schodowej

oraz dostosowanie wysokości balustrad do
przepisów i inne prace remontowe – 50 000 zł
» SP nr 48 – dostosowanie wysokości balustrad do przepisów wraz z założeniem krat
i inne prace remontowe – 10 000 zł
» SP nr 72 – wykonanie wentylacji nawiewnej kotłowni i inne prace remontowe – 5 000 zł
» Przedszkole nr 78 – cyklinowanie i wymiana podłogi w salach i inne prace remontowe –
9 000 zł
» Przedszkole nr 9 – remont oświetlenia
i inne prace remontowe – 25 000 zł
» Przedszkole nr 78 (filia) – przebudowa
komina kotłowni i inne prace remontowe –
16 000 zł
» Przedszkole nr 76 – remont ogrodzenia
i inne prace remontowe – 15 500 zł
» SP nr 72 – malowanie ścian wewnętrznych oraz klatki schodowej i inne prace remontowe – 36 000 zł
» SP nr 48 – remont sanitariatów i inne prace remontowe (I etap) – 74 000 zł
» ZSO nr 18 – malowanie klatki schodowej
oraz dostosowanie wysokości balustrad do
przepisów i inne prace remontowe – 25 000 zł
» Remont pracowni komputerowej w SP nr
48 i inne prace remontowe (realizacja w ramach
Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.11/17
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na
Bielanach”) – 51 300 zł

Budowa, modernizacja, prace remontowe
ogródków jordanowskich, zieleńców,
skwerów:
» Rewitalizacja skwerów według kolejności:
1. ul. Komorowskiego przy Placu na Stawach,
2. ul. Senatorska, 3. ul. Dunin-Wąsowicza, 4.
ul. Syrokomli przy ul. Kościuszki – 80 000 zł
» Doposażenie ogródków jordanowskich,
zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, tabliczek informacyjnych oraz zakup i montaż
kwietników (gazonów), nasadzenia i wycinka krzewów i drzew według wskazań dzielnicy – 40 000 zł
» Modernizacja wraz z wyposażeniem
skweru u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.7/17 pn. „Zielone
Centrum Przegorzał”) – 100 000 zł

Budowa, modernizacja, prace remontowe
miejskiej infrastruktury drogowej:
» Remonty dróg i chodników realizowane
przez firmę utrzymania bieżącego do wyczerpania środków finansowych na terenie
Dzielnicy VII według kolejności wskazanej
przez Dzielnicę – łączna kwota 1 088 465
zł: ● ul. Olszanicka – remont chodnika na
wysokości posesji nr 5E (po prawej stronie)
● ul. Bielaka – nakładka na połowie długoś-

ci ulicy od strony ul. Ciechanowskiego ● al.
Panieńskich Skał – remont chodnika od ul.
Kasztanowej do ul. Sarnie Uroczysko ● ul.
Kraszewskiego – remont chodnika pomiędzy
ul. Salwatorską a ul. Fałata ● ul. Królowej
Jadwigi – remont chodnika (etapowanie)
● ul. Salwatorska – remont chodnika po lewej stronie na odcinku od ul. Prusa do ul.
Kraszewskiego ● ul. Astronautów – remont
nawierzchni ● ul. Skibowa – nakładka na odcinku od ul. Jodłowej do końca drogi ● ul. Za
Skłonem – remont nawierzchni ● ul. Złota –
nakładka na odcinku od Rudawy do skrzyżowania z ul. Pększyca-Grudzińskiego ● ul. Olszanicka – remont chodnika po lewej stronie
na odcinku od ul. Majówny do ul. Raczkiewicza ● ul. Dojazdowa – remont chodnika na
całej długości ulicy (patrząc od ul. Kościuszki
po lewej stronie) ● ul. Rogalskiego – remont
nakładki od skrzyżowania z ul. Podłącze do
końca ulicy ● ul. Kogucia – remont ulicy na
odcinku od ul. Jesionowej do posesji nr 7A
● skrzyżowanie ulic Dunin-Wąsowicza i Syrokomli – wymiana nawierzchni na wysokości budynków przy ul. Dunin-Wąsowicza
2-4 ● ul. Kasztelańska – remont chodnika na
odcinku od ul. Wyczółkowskiego w kierunku
Salwatora (do pierwszego zjazdu).
» Budowa oświetlenia – łączna kwota
17 500 zł: ● budowa oświetlenia na ul. Powstania Styczniowego od ul. Jantarowej do
kolejki (WPF: 2018 – dokumentacja projektowa
14 000 zł, 2019 – realizacja inwestycji 69 000 zł)
● pętla autobusowa ul. Rzepichy – montaż
dowieszki na istniejącym słupie.
» Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej (WPF: 2018 – rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej 15 000 zł,
2019 – zakończenie opracowywania dokumentacji
projektowej i realizacja – 115 000 zł) – 15 000 zł

» Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego wg wskazań Dzielnicy – 50 000 zł
Budowa, modernizacja, prace remontowe
osiedlowej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej
» Remont ogrodzenia zewnętrznego KS
Zwierzyniecki – 20 000 zł
Lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne,
sportowe i rekreacyjne
» Organizacja oraz współorganizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy VII –
40 000 zł
» Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich –
14 000 zł
Program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków „Bezpieczny Kraków”
» Zakup materiałów profilaktycznych (kamizelki, breloki, opaski odblaskowe, książki itp.) –
2 000 zł
» Zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i festynów oraz akcji wakacyjnych i ferii zimowych organizowanych

przez SMMK w ramach działań profilaktycznych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy VII – 2 500 zł
» Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla
Jednostki Ratowniczo-gaśniczej nr 3 PSP –
5 200 zł
» Zakup nieoznakowanego samochodu służbowego małolitrażowego dla potrzeb Komisariatu Policji IV (współfinansowanie wraz
z Policją oraz Dzielnicami V i VI) – 8 000 zł
» Zakup materiałów profilaktycznych (opaski odblaskowe, ulotki itp.) dla Komisariatu Policji IV – 1 500 zł
Dzielnicowe programy wspierania osób
niepełnosprawnych:
» Dofinansowanie zajęć z hipoterapii i rehabilitacji ruchowej niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VII
w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” – filia MDK „Dom Harcerza” –
12 000 zł
» Współfinansowanie Integracyjnego Dnia
Dziecka w Olszanicy w Ośrodku Rekreacji
i Rehabilitacji Konnej „Tabun” – filia MDK
„Dom Harcerza” – 3 000 zł
» Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć
z hipoterapii w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” – filia MDK „Dom
Harcerza” – 5 000 zł
» Spotkanie integracyjne wigilijne dla osób
starszych, niepełnosprawnych i najuboższych – mieszkańców Dzielnicy VII – 2 000 zł
» Spotkanie integracyjne wielkanocne dla
osób starszych, niepełnosprawnych i najuboższych – mieszkańców Dzielnicy VII –
2 000 zł
» Zakup leków dla osób niepełnosprawnych
i przewlekle chorych mieszkających na terenie Dzielnicy VII – 20 000 zł
» Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla
osób starszych, niepełnosprawnych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym –
mieszkańców Dzielnicy VII – 3 000 zł
» Terapia zajęciowa dla niepełnosprawnych
uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al.
Focha 39 b – 3 000 zł
» Wyjazdy krótkoterminowe, integracyjno-terapeutyczne dla niepełnosprawnych
uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al.
Focha 39 b – 7 000 zł
» Cykl imprez dla niepełnosprawnych
uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al.
Focha 39 b – 5 000 zł
» Dofinansowanie działalności ogólnousprawniającej dla niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora MDDPS przy al. Focha
39 b – 4 000 zł
» Organizacja wydarzeń, zajęć, wyjazdów
o charakterze integracyjnym, rehabilitacyjnym czy terapeutycznym dla osób niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec – otwarty konkurs ofert z zakresu osób
niepełnosprawnych – 35 000 zł
Kurier Zwierzyniecki
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» Obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla
pieszych, dostosowanie peronów przystankowych oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
według wskazań Dzielnicy – 22 400 zł
Dzielnicowe programy ochrony zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej
» Program profilaktyki wad postawy u dzieci z Dzielnicy VII – 14 000 zł
» Program profilaktyki następstw dysplazji
stawów biodrowych u niemowląt z Dzielnicy
VII – 8 000 zł
» Ochrona i promocja zdrowia – organizacja kursu z zakresu pierwszej pomocy dla
mieszkańców Dzielnicy VII – 3 000 zł
Dzielnicowe programy wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury,
sportu, pomocy społecznej i zdrowia:
» Zakup kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami dla KKW 1929 – 12 000 zł
» Zakup sprzętu sportowego dla RzKs Juvenia według wskazania klubu – 12 000 zł
» Zakup silnika do łodzi treningowo-asekuracyjnej dla KS Nadwiślan – 15 000 zł
» Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego
nr 1 – wykonanie tynków oraz położenie płytek podłogowych w pomieszczeniach przyziemia – 35 000 zł
» ZSO nr 18 – dofinansowanie działalności
Klubu Europejskiego – 1 000 zł
» ZSO nr 18 dla Gimnazjum nr 20 – zakup
nagród w konkursie „Milowy Krok” – 1 000 zł
» ZSO nr 18 – zakup nagród w konkursach –
2 000 zł
» ZSO nr 18 – konkurs fotograficzny (organizacja konkursu, wystawy pokonkursowej oraz
zakup nagród) – 2 000 zł
» SP nr 31 – zakup nagród w konkursach –
3 000 zł
» SP nr 32 – zakup nagród w konkursach –

2 000 zł
» SP nr 48 – zakup nagród w konkursach –
2 000 zł
» SP nr 48 – organizacja wydarzeń związanych z jubileuszem szkoły – 3 000 zł
» SP nr 72 – zakup nagród w konkursach –
2 000 zł
» Przedszkole Samorządowe nr 9 – zakup
nagród w konkursach – 1 000 zł
» Przedszkole Samorządowe nr 76 – konkurs „Bezpieczny Przedszkolak” – 1 000 zł
» Przedszkole Samorządowe nr 78 – zakup
nagród w konkursach – 1 000 zł
» Przedszkole Samorządowe nr 78 (filia) –
zakup nagród w konkursach – 1 000 zł
» CM im. dr H. Jordana – projekt edukacyjny „Uczeń – Obywatel” realizowany wśród
młodzieży Dzielnicy VII – 1 000 zł
» KK „Chełm” – działalność bieżąca – 4 000 zł
» KK „Przegorzały” z filią w Bielanach –
działalność bieżąca – 7 000 zł
» KK „Wola” – działalność bieżąca – 4 000 zł
Kurier Zwierzyniecki

» Muzeum Historyczne Miasta Krakowa –
Oddział ul. Królowej Jadwigi 41 – działalność bieżąca – 12 000 zł
» Biblioteka Kraków, Filia nr 25, ul. Fałata
2 – zakup książek – 3 000 zł
» Biblioteka Kraków, Filia nr 26, ul. Komorowskiego 11 – zakup książek – 3 000 zł
»Biblioteka Kraków, Filia nr 27, ul. Królowej Jadwigi 37 b – zakup książek – 3 000 zł
» Dofinansowanie działalności klubu seniora przy KK „Chełm” – 4 000 zł
» Dofinansowanie działalności klubów seniora przy KK „Przegorzały” wraz z filią na
Bielanach – 4 000 zł
» Dofinansowanie działalności Klubu Seniora działającego przy al. Focha 39 b – 6 000 zł
» Spotkania okolicznościowe i świąteczne –
2 000 zł
» Zakup przyborów i podręczników szkolnych dla dzieci potrzebujących pomocy, zamieszkałych na terenie Dzielnicy VII – 7 000 zł
»Pokrycie kosztów ogrzewania w okresie
zimowym dla mieszkańców Dzielnicy VII
(w szczególności ogrzewania energią elektryczną
i gazem) – 8 000 zł
» Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Pijarek – remont chodnika przy
szkole – 14 000 zł
» Lotny Uniwersytet Historyczny – projekt
edukacyjny dla szkół z terenu Dzielnicy VII –
4 000 zł
» Wydarzenia realizowane w placówkach
oświatowych w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
według wskazań Dzielnicy – 8 000 zł
» Miejski program sportowy „Mój Trener”
realizowany na terenie boiska wielofunkcyjnego według wskazania Dzielnicy – współfinansowanie – 13 500 zł
» Zakup i montaż klimatyzatora do pracowni komputerowej w SP nr 48 (realizacja
w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nr
BO.D7.11/17 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na Bielanach”) – 6 000 zł

» Wyposażenie pracowni komputerowej
w SP nr 48 (realizacja w ramach Budżetu Oby-

watelskiego zadania nr BO.D7.11/17 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanach”) – 82 700 zł

» Renowacja fortepianu w Bursie Szkół Ponadpodstawowych nr 1 (realizacja w ramach

Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.3/17
pn. „Uratujmy ponad 100-letni fortepian”) –
10 000 zł

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy:
» Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych (z pominięciem otwartego
konkursu ofert w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie) – 16 000 zł

»

Wspieranie i upowszechnianie kultury

fizycznej – organizacja letnich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec (z pominięciem otwartego
konkursu ofert w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie) – 12 000 zł

Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy
» Redakcja gazetki (WPF: 2018 – 4 200 zł,
2019 – 4 200 zł) – 4 200 zł
» Redakcja i skład informatora o dzielnicy
– 3 500 zł
» Druk gazetki (WPF: 2018 – 14 000 zł, 2019
–14 000 zł) – 14 000 zł
» Obsługa strony internetowej – 3 000 zł
» Fotografowanie wydarzeń w dzielnicy –
1 500 zł
» Wykonanie odbitek fotograficznych –
200 zł
» Wykonanie gadżetów promocyjnych –
1 600 zł
» Remont, modernizacja lub wymiana tablic informacyjnych Rady Dzielnicy według
wskazań Dzielnicy – 8 000 zł.

Uchwała nr XXXIV/309/2017
w sprawie korekty Uchwały nr X/
99/2015 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
z 14 lipca 2015 r. 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 (Rada
zawnioskowała o dokonanie korekty
w odniesieniu do zadania pn.: „Szkoła Podstawowa nr 31 – wykonanie
ekspertyzy wraz z programem naprawczym sali gimnastycznej”, zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/308/2017
w sprawie rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VII Zwierzyniec na rok 2018).
Uchwała nr XXXIV/310/2017
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 20182019 (wniosek dotyczy zadania pn.:
„Budowa chodnika wraz ze schodami
łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem
ulic Zakręt i Bażanciej).
Uchwała nr XXXIV/311/2017
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017
(wprowadzono następujące zmiany:
zmniejszono do 36 300 zł kwotę przeznaczoną na zadanie: „Montaż urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego we-
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dług wskazań Dzielnicy”, a pozyskane
środki w wysokości 3 700 zł przeznaczono na: istniejące zadanie pn.: „Komenda
Miejska Policji – Komisariat IV – dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego” – 1 700 zł, nowe zadanie pn.:
„Dofinansowanie programu edukacyjnego Pamięć i Troska realizowanego
przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Szarych Szeregów” – 2 000 zł).
Uchwała nr XXXIV/312/2017
w sprawie opinii dotyczącej usunięcia
drzew z działek nr 268/1 obr. 16 Krowodrza i nr 155/1 obr. 23 Krowodrza zlokalizowanych przy ul. Księcia Józefa (Rada
pozytywnie zaopiniowała zamiar usunięcia siedmiu drzew rosnących w pasie
drogowym ul. Księcia Józefa, o co wnioskował Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego).
Uchwała nr XXXIV/313/2017
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 20182019 (wniosek dotyczy zadania pn.:
„Przedszkole Samorządowe nr 78 (filia) –
przebudowa schodów wejściowych”).
Uchwała nr XXXIV/314/2017
w sprawie wniosku o włączenie przedstawicieli Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
w prace związane z ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie na czas oznaczony,
na okres 40 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków,
położonej przy ul. Królowej Jadwigi 220,
zabudowanej budynkiem strzelnicy garnizonowej (w uzasadnieniu do wniosku
stwierdzono m.in., że w związku z dotychczasowymi postulatami mieszkańców oraz radnych dzielnicy oraz wieloma niepokojącymi sygnałami dotyczącymi przyszłych funkcji oraz sposobu
zagospodarowania terenu wraz z budynkiem strzelnicy garnizonowej, Rada
Dzielnicy powinna mieć wgląd w postępowanie na każdym etapie wyłaniania
przyszłego użytkownika przedmiotowej
nieruchomości).
Uchwała nr XXXIV/315/2017
w sprawie poparcia starań nauczycieli
i rodziców związanych z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących nr 18 (Rada wyraziła poparcie dla starań nauczycieli
i rodziców w kwestii powierzenia funkcji dyrektora Zespołu osobie dotychczas
niezwiązanej z ZSO nr 18 i przychyliła
się do powierzenia funkcji dyrektora
jedynej kandydatce dopuszczonej do

konkursu, a ponadto poparła starania
o utrzymanie szkoły publicznej, samorządowej w budynku przy ul. Senatorskiej 35).
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

INTERWENCJE
MIESZKAŃCÓW
Mieszkanka ul. Poniedziałkowy Dół zwróciła się, w imieniu mieszkańców, z prośbą
o rozwiązanie problemu gigantycznych
korków, które tworzą się w niedziele przy
dojeździe do ZOO. Korki te obejmują ulice: 28 Lipca 1943 r., Leśną, Starowolską.
Autobusy linii 134 „uwięzione” w korkach
nie zapewniają mieszkańcom Krakowa
należytej obsługi przewozowej. Samochody blokują przejścia i przejazdy. Kierowcy podejmują próby nawracania, piesi
(mieszkańcy) nie mogą spokojnie przejść
(ul. Starowolska – brak chodnika).
Rada Dzielnicy wystosowała pismo do
ZIKiT-u w tej sprawie. ZIKiT w odpowiedzi poinformował, że: w chwili obecnej
ulica Leśna i przyległe są jedyną drogą
dojazdową do ZOO w Krakowie. Dotychczasowe wnioski Rady Dzielnicy VII
w sprawie wprowadzenia oznakowania
B-36 (zakaz zatrzymywania się) oraz
B-35 (zakaz postoju) zostały pozytywnie rozpatrzone i zrealizowane przez
ZIKiT. Działania te miały uporządkować
i ograniczyć parkowanie na ww. ulicy,
aby nie tworzyć zatorów drogowych.
Obecnie zatory drogowe tworzą się
w sezonie letnim, w słoneczne weekendy
oraz święta z reguły w godzinach popołudniowych. Nadzór nad przestrzeganiem oznakowania przeprowadza Straż
Miejska i Policja. ZIKiT nie ma wpływu
na funkcjonowanie parkingu przy dojeździe do ZOO, a w związku z tym na
sposób i tempo wpuszczania kolejnych
pojazdów, co niestety ma wpływ na generowanie zatorów drogowych. ZIKiT
oraz MPK regularnie przed sezonem letnim przeprowadzają kampanie promujące korzystanie z komunikacji miejskiej,
dotyczy to również dojazdu do ZOO.
Mieszkanka ul. Bielańskiej zaprotestowała
do Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie
likwidacji zatoczek wzdłuż ul. Bielańskiej. W odpowiedzi ZZM wyjaśnił, że:
likwidacja zatok i montaż drewnianych
słupków wzdłuż ulicy Bielańskiej podyktowana była licznymi interwencjami

mieszkańców, dotyczącymi degradacji
terenu zielonego przez parkujące samochody. Działania ZZM miały na celu poprawienie walorów estetycznych zieleńca zlokalizowanego przy ww. ulicy.
8 czerwca br. w Radzie Dzielnicy VII
odbyło się spotkanie z przedstawicielami
ZZM, ZIKiT-u oraz radnymi dzielnicy,
na którym ustalono, że ZIKiT utwardzi
pobocza przy ul. Bielańskiej w celu zapewnienia bezpiecznych miejsc mijania
się pojazdów ze względu na wąski pas
drogowy, a ZZM w okresie jesiennym
br. nasadzi krzewy przy nowo powstałych zatokach w celu stworzenia naturalnej bariery ochronnej.
W związku z wnioskiem mieszkanki al. Panieńskich Skał o zamontowanie znaku
B-36 na całej długości ulicy, ZIKiT odnosząc się do parametrów drogi, stwierdził,
że nie widzi takiej konieczności.
W związku z prośbą o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Jesionowej w rejonie skrzyżowania z ul. Morelową, ZIKiT
poinformował, że: w celu zapewnienia
odpowiedniego miejsca oczekiwania dla
pieszych przed przejściem, niezbędne jest
zapewnienie min. 1,50 m chodnika, co
w przedmiotowej lokalizacji nie jest spełnione. Dodatkowo w obszarze skrzyżowania z ul. Morelową, z uwagi na liczne
zjazdy, zarówno indywidualne jak i publiczne, brak jest możliwości wyznaczenia
takiego przejścia. W rejonie ww. ulicy
pieszy na skrzyżowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może przekroczyć jezdnię w każdym miejscu przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności.
W związku z interwencjami mieszkańców ul.
Dunin-Wąsowicza w sprawie uciążliwych
toalet dla kierowców autobusów zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulic Dunin-Wąsowicza i Kałuży, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. informuje,
że: po stwierdzeniu wycieku wody ze
zbiorniczka pod umywalką, toaleta została wymieniona na nową, pracownicy MPK ułożyli płyty betonowe przed
wejściem do toalety, zostało zamontowane dodatkowe zabezpieczenie toalety w postaci kłódki zamykanej na klucz
uniwersalny, który posiadają wszyscy
prowadzący. Została też przeprowadzona usługa dezynfekcji terenu koło
toalety przenośnej, przeciw bakteriom
i brzydkim zapachom. Mieszkańcy zostali poinformowani, że MPK podejmuje
działania w celu znalezienia nowego lokalu, w którym prowadzących pojazdy
mogliby spędzić przerwę.
Mieszkańcy interweniowali również w sprawie zmiany linii autobusowych nr 109
i 409.
ciąg dalszy na str. 8
Kurier Zwierzyniecki
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PIĘKNIEJĄCY ZWIERZYNIEC

Jednym z podstawowych zadań Rady Dzielnicy jest dbałość o lokalną infrastrukturę drogową. Celem pogłębienia świadomości mieszkańców Zwierzyńca co do działań Rady Dzielnicy VII podejmowanych w tym zakresie rozpoczynamy w „Kurierze
Zwierzynieckim” cykl artykułów pn. „Piękniejący Zwierzyniec”. Publikowane raz
na pół roku relacje z osiągnięć Rady Dzielnicy Zwierzyniec na polu remontów dróg
i chodników będą polegały na zestawieniu ich stanu sprzed remontu oraz po jego
przeprowadzeniu.

W

Konnej „Tabun” (w tym niepełnosprawnych dzieci i młodzieży korzystających
z zajęć w ramach hipoterapii).

pierwszym półroczu

2017 r. Rada Dzielnicy VII

doprowadziła do finalizacji
czterech inwestycji na terenie
Zwierzyńca. Pierwszą z nich
była budowa peronów przystankowych, związana z długo
wyczekiwanym przedłużeniem
linii autobusowej 102 do Bielan. Sąsiadujące z cmentarzem
oraz obserwatorium astronomicznym perony (fot. 1) umożfot.1 Peron przystankowy na ul. Orlej
liwią pasażerom bezpieczne
i komfortowe oczekiwanie na
autobus oraz wsiadanie do pojazdu.
Kolejną – niezwykle ważną dla dzielnicy – inwestycją Rady Dzielnicy VII był,
oczekiwany przez wielu mieszkańców
Krakowa, remont chodnika po prawej
stronie ul. M. Lelewela na odcinku od
ul. M. Stachowicza do ul. T. Kościuszki.
Dotychczasowy stan tego – bardzo często wykorzystywanego – traktu pozostawiał wiele do życzenia (fot. 2). Obecna
nawierzchnia daje możliwość komfortowego poruszania się pieszych (fot. 3),
a sąsiadująca z chodnikiem nowa nakładka asfaltowa na ulicy poprawia bezpieczeństwo odbywającego się tą drogą
ruchu samochodowego.

fot. W. Górny

fot.3 Chodnik przy ul. M. Lelewela
po remoncie

fot.2 Chodnik przy ul. M. Lelewela
przed remontem
Kurier Zwierzyniecki

Komfort ruchu kołowego i pieszego
poprawił się zdecydowanie także na ul.
I. Kosmowskiej na odcinku od ul. Rzepichy. Dotychczasowa droga tłuczniowa (fot. 4) została tu utwardzona przy
pomocy nawierzchni asfaltowej (fot. 5),
co wraz z kontrolowanym ukierunkowaniem wód opadowych, wyraźnie poprawiło jakość życia mieszkańców tej ulicy
oraz osób korzystających ze znajdującego się na jej końcu Klubu Turystyki

fot.4 Ul. I. Kosmowskiej
przed remontem

fot.5 Ul. I. Kosmowskiej
po remoncie

Na lepsze zmienia się również centrum osiedla Przegorzały. Dzięki – zainicjowanemu przez Radę Dzielnicy –
wspólnemu z SH Jubilat, remontowi placyku przed pawilonem handlowym (fot.
6 i 7) oraz wykonanemu z budżetu Rady
Dzielnicy remontowi pobliskiego, krótkiego odcinka chodnika przy ul. Jodłowej
(fot. 8 i 9), mało estetyczny dotychczas
obszar, przeistoczył się w reprezentacyjne miejsce osiedla. Poprawie uległo także
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fot.6 Placyk przed pawilonem handlowym
w Przegorzałach przed remontem

fot.7 Placyk przed pawilonem handlowym
w Przegorzałach po remoncie

fot.8 Chodnik przy ul. Jodłowej przed remontem

fot.9 Chodnik przy ul. Jodłowej po remoncie

bezpieczeństwo korzystania z przejścia
dla pieszych przez ul. Jodłową, jak również komfort mieszkańców ul. Skibowej,
której skrzyżowanie z ul. Jodłową zostało w końcu uregulowane (planowane jest
jeszcze osłupkowanie nowo powstałego
chodnika w celu eliminacji nielegalnego
parkowania, a co za tym idzie, podniesienia widoczności samochodów wyjeżdżających z ul. Skibowej).
Opisane powyżej przykłady ostatnich osiągnięć Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w obszarze remontów lokalnej

infrastruktury drogowej oraz aktualnie
trwające w tym zakresie prace (m.in. remont nawierzchni ul. Borówczanej) pokazują, że wspólnymi staraniami mieszkańców i radnych nasza dzielnica z miesiąca
na miesiąc staje się coraz piękniejsza.
Poprzez zapoczątkowany tym artykułem
cykl, będziemy starać się systematycznie
i rzetelnie przybliżać Państwu zachodzące w tym zakresie zmiany.
Witold Górny

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Rady Dzielnicy VII

130 lat Kółka Rolniczego na Woli Justowskiej
dziś, dawne tradycje pielęgnują kolejne
pokolenia. Niestety do dnia dzisiejszego nie przetrwały żadne dokumenty zawierające informacje o powstaniu kółka.
Wiadomo jedynie, że teren dzisiejszej
Woli Justowskiej w 1876 roku kupił
książę Aleksander Romuald Czartoryski.

fot. S. Malik

Przy ulicy Królowej Jadwigi 248
jest miejsce, którego historia sięga XIX
wieku. Jest to istniejące od 130 lat Kółko
Rolnicze na Woli Justowskiej. W pierwszych latach działalności Kółka Rolniczego jego członkowie ściśle współpracowali
z rodziną Czartoryskich. Kółko działa do

Uroczyste przecięcie wstęgi – Piotr Chechelski w otoczeniu zaproszonych gości

Pierwsze wzmianki o działalności stowarzyszenia pochodzą z wydanego 15 kwietnia 1899 roku we Lwowie Przewodnika
Kółek Rolniczych, z którego dowiadujemy się, że w początkowych latach działalności kółka funkcję prezesa pełnił Maciej
Waligóra, ściśle współpracując z rodziną
Czartoryskich.
W długoletniej historii kółka przewodzili prezesi: Maciej Waligóra – założyciel i pierwszy prezes, Józef Waligóra,
Karol Waligóra (wójt i poseł na sejm),
Ludwik Waligóra, a w okresie po 1957 r.
prezes Waśniowski, Władysław Halota,
Aleksander Lelito i Piotr Chechelski.
Podczas oficjalnej części jubileuszu,
jak zwykle przy tego typu okazjach,
wszystkich zaproszonych gości kieliszkiem szampana przywitał jego prezes
Pan Piotr Chechelski. Przy akompaniamencie ludowej muzyki zespołu Maszkowiacy z Maszkowa wszyscy zgromadzeni przeszli do nowo otwartej sali
wystawowej. Siedziba kółka przeszła
całkowitą metamorfozę, rozbudowano
budynek. Budowa i oddanie tej właśnie
sali opóźniło obchody jubileuszu. Mieści
ona około 100 osób i powstała z myślą
o takich właśnie uroczystościach. Podczas
tej oficjalnej części przypomniano długą historię Stowarzyszenia. W ciągu 130
lat swojej działalności kółko odgrywało
ważną rolę w życiu lokalnej społeczności.
Oprócz realizacji swojego podstawowego
celu jakim było wspieranie miejscowych
rolników, stowarzyszenie angażowało
się także w działalność dobroczynną, organizując paczki dla uczniów pobliskiej
szkoły podstawowej.
Za swoją długoletnią działalność
Stowarzyszenie Kółko Rolnicze Wola Justowska w dniu uroczystości otrzymało
liczne wyróżnienia i listy gratulacyjne. Na
ręce Prezesa Piotra Chechelskiego złożyli
je m.in.: Pani Anna Okońska-Walkowicz
w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego, Pan Szczęsny
Filipiak w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec, Pan Bogusław Kośmider w imieniu Rady Miasta Krakowa,
w imieniu Katedry Przedsiębiorczości
i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz
Zieliński, w imieniu Wojewódzkiego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych Prezes Pan mgr Andrzej Harężlak. Krajowy Związek Rolników i Organizacji Rolniczych przyznał odznakę za
„Zasługi dla Kółek Rolniczych”.
Obecnie z uwagi na to, że dzielnica
z rolniczej przekształciła się w willową
zmienił się też charakter działalności
kółka.
ciąg dalszy na str. 10
Kurier Zwierzyniecki
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ZIKiT poinformował, że: zaproponowana zmiana wiąże się z koniecznością wydłużenia trasy każdego kursu wymienionych linii o około 800 metrów. Z uwagi
na zbilansowanie pracy przewozowej,
konieczne byłoby ograniczenie częstotliwości kursowania tych linii. ZIKiT uważa proponowaną zmianę za niekorzystną dla pasażerów.
Mieszkanka ulicy Filareckiej zgłosiła prośbę
o przeanalizowanie zasadności poprowadzenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy
Senatorskiej, która obecnie poprowadzona jest w sposób zagrażający bezpieczeństwu zarówno rowerzysty jak i pieszego.
Pismem z 11 lipca 2017 r. Rada Dzielnicy
wysłała wniosek mieszkanki do ZIKiT-u
z prośbą o zajęcie stanowiska wobec problemów podnoszonych przez mieszkankę,
nadmieniając, że Rada Dzielnicy wielokrotnie wskazywała problem, a wprowadzone drobne zmiany nie wpłynęły zasadniczo na poprawę bezpieczeństwa.
W tej sprawie czekamy na odpowiedź
ZIKiT-u.
Informujemy również Państwa o planowanych wydarzeniach o charakterze masowym
w miesiącach październik i listopad 2017 r.
1.10.2017 r.

Bieg Trzech Kopców na trasie: start pod
Kopcem Krakusa, al. Pod Kopcem, ul. Za
Torem, Rynek Podgórski, Bulwar Inflancki, bulwary Wisły do ul. Flisackiej, ul.
Kościuszki, ul. św. Bronisławy, al. Waszyngtona pod Kopiec Kościuszki (Wzgórze św. Bronisławy), al. Waszyngtona,
zielony szlak turystyczny do al. Do Kopca,
Kopiec Piłsudskiego – meta.

Około

połowy października

Bieg UJ na trasie: deptak przy al. 3 Maja,
chodnik ul. Piastowskiej, ul. Na Błoniach,
deptak przy al. Focha, deptak przy al. 3
Maja.
15.10.2017 r.
4 PZU Półmaraton Królewski w naszej

dzielnicy przebiegał będzie: al. Krasińskiego (jezdnia), al. Focha, ul. Na Błoniach, ul. Piastowska, al. 3 Maja.

11 listopad 2017 r.

Bieg Niepodległości na trasie: al. 3 Maja,
al. Focha, przecięcie al. Krasińskiego, ul.
Piłsudskiego, planty wzdłuż ul. Straszewskiego, ul. Podwale, ul. Dunajewskiego,
ul. Basztowej, ul. Westerplatte, ul. Gertrudy, ul. św. Idziego, ul. Podzamcze, Bulwar Czerwieński, Bulwar Rodła, ul. Flisacka, ul. Kościuszki, ul. św. Bronisławy, al.
Waszyngtona, ul. Zaścianek, ul. Malczewskiego, al. Focha – most na Rudawie, al.
Focha deptak, al. 3 Maja deptak, meta na
wysokości Kamienia Papieskiego.
opracowała: Teresa Machowska
Ciąg dalszy interwencji w kolejnym numerze
Kurier Zwierzyniecki

Harcerskie drużyny na Zwierzyńcu

„Szczep ARKONA –
to już 55 lat!”
CZĘŚĆ 2

Na terenie Zwierzyńca, w macierzystej szkole nr 19 w roku harcerskim
1969/1970, w szczepie kierowanym
przez Barbarę Zawadzką działały drużyny: „Lechitów” (męska) – drużynowy Janusz Hejmo, „Redarów” (żeńska) – drużynowa Lucyna Szot, „Wiślanie” zuchowa
(żeńska) – drużynowa Elżbieta Wrońska,
„Żarowianie” zuchowa (męska) – drużynowa Wanda Szafraniec.
W lecie 1970 roku obóz rozpoczął
się przy pięknej, słonecznej pogodzie.
W ciągu kilkunastu dni nastąpiła całkowita zmiana. Gwałtowane opady deszczu,
pozrywane wszystkie okoliczne mosty.
Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy,
a także ewakuację wszystkich obozów
z terenów zagrożonych powodzią. „Arkoniarze” przenieśli się do pobliskiej szkoły. Na sam koniec tego pechowego obozu,
znowu rozbłysło słońce.
Kolejny obóz „Arkony”, odbył się
w ramach zgrupowania Hufca Kraków-Zwierzyniec w Bieszczadach – dolina
Wołosatego. Po tym obozie nastąpiła
zmiana w kadrze. Kierowanie szczepem
zostało powierzone Januszowi Hejmo.
W 1973 r. „Arkona” pojechała na
obóz w ramach zgrupowania hufca, zlokalizowanego na terenach poligonu wojskowego. Warchały – las rozryty czołgami i tylko harcerze oraz żołnierze.
Wokół licznych jezior rozbiły się obozy
harcerskie. Obozowanie na poligonie to
dla chłopców raj! Ćwiczenia w wojskowym małpim gaju, manewry harcersko-wojskowe i wiele innych atrakcji.
W roku harcerskim 1974/1975 rozpoczęto działalność w Szkole Podstawowej nr 48 na Bielanach. Odtąd, na długie
lata, w tej szkole pojawiły się błękitne
chusty. Stan liczebny szczepu wynosił 15
instruktorów i 155 członków. W czasie
obozu letniego „MATŁAK 1975” intensywnie były wykorzystywane wyremontowane staraniem „Arkoniarzy” dwie
żaglówki i kajaki. W czasie olimpiady
obozowej toczono sportowe boje ze szczepem „Huragan”.
W kolejnym roku, jesienią szczep
zorganizował akcję zarobkową, sprzedając znicze. W dniu 1 listopada na Cmen-

tarzu Salwatorskim, przy grobie pomordowanych harcerze pełnili warty honorowe. W lutym 1976 r. „Arkona” była
gospodarzem zawodów hufca w Lesie
Wolskim. Najmłodszym uczestnikiem
zawodów saneczkowych był zuch Iwo
Wroński (późniejszy komendant szczepu). Natomiast jesienią 1976 roku szczepową została Beata Żupinadze.
W drugiej połowie lat 70. w szczepie
działało 6 drużyn, odbywały się kolejne
zimowiska i obozy (np. 1978 r. w Zawadach-Tworkach na Mazurach, który
prowadziła młoda kadra). Po tym obozie
„wodzostwo” w szczepie przejął Krzysztof Derdziński.
Lata 70., były to czasy nasilenia się indoktrynacji komunistycznej. Harcerstwo
miało stać się „przedszkolem Partii”. Władze starały się wprowadzić obowiązkową
przynależność dzieci ze szkoły podstawowej do ZHP. W przypadku braku odpowiedniej liczby instruktorów wytypowani
nauczyciele mieli, po krótkim szkoleniu,
pełnić ich funkcje. Realizacja tej koncepcji
przyniosła dla jakości harcerstwa opłakane skutki. Koniec lat 70. i początek
80. to dla „Arkony” regres działalności.
Mimo trudności w 1980 r. odbył się obóz
na Wolinie, gdzie obok „Arkony” obozowali harcerze z 15 KDH, a w 1981 r. zimowisko w Kasinie Wielkiej i obóz letni
w Zawadach-Tworkach na Mazurach. To
na tym obozie po raz pierwszy od wielu, wielu lat zbudowano kaplicę polową,
w której odprawiano msze św. Dla
uczestników obozu śpiewanie tradycyjnej harcerskiej modlitwy „O Panie Boże,
Ojcze nasz…” do wtóru szumu sosen było
wielkim przeżyciem.
W okresie lat 1981-1982 szczepem
de facto kierował Grzegorz Kolarski, będący drużynowym koedukacyjnej drużyny powstałej z połączenia „Redarów”
i „Lechitów”. Stan wojenny spowodował
konieczność ograniczenia działań (nie
odbyło się m.in. planowane zimowisko).
W roku 1982 udało się jeszcze zorgani-
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mowiska wraz z „Arkoną” jeździły zastępy ze „Żbiczej Gromady”, w której
drużynowym był Marek Słoński. W 1988
r. odbył się wspólny obóz w Kornem na
Kaszubach, który po raz ostatni prowadziła Lidia Kramarz. Przed obozem miała
miejsce zbiórka drużyny „Lechici” – gra
terenowa „Zamach na Kutscherę” (akcja
odbywała się na i przy Wałach Rudawy,
rolę samochodu Kutschery odgrywał Fiat
125 prowadzony przez Tomka Barana,
a głównymi wykonawcami wyroku Polski podziemnej byli harcerze z Zastępu
„Wagrowie”). Wiosną nastąpiła kolejna
zmiana funkcji szczepowego – został nim
wspomniany wcześniej Iwo Wroński.
Jesienią 1988 r. kadra szczepu wyruszyła na Zlot „Puckowisko” na Durbaszce
nad Jaworkami – w gronie instruktorskim trwały wówczas dyskusje nad sytuacją w ZHP. W szczepie nastąpiły zmiany,
w grudniu prowadzenie drużyny „Lechici” objął Michał Sanowski, który wraz
z dwoma kolegami przeszedł do „Arkony” z 15 KDH. W 1989 r. zimowisko odbyło się w Kamesznicy. Starszym chłopakom zapadło w pamięć nocowanie
we własnoręcznie zbudowanym igloo.
Wiosną trwały przygotowania do obozu,
który był w Puszczy Rzepińskiej, niedaleko miejscowości Cybinka. W organizację
obozu właczyli się „Arkońscy” seniorzy.
Ciekawostką była wizytacja z Głównej
Kwatery ZHP. W czasie obozu zostały
powołane dwie nowe drużyny „Dudlebowie” (drużynowa Marta Żabik) i „Wieleci”
(drużynowy Bogumił Książek), nastąpiła
także zmiana drużynowego „Lechitów”.
Zostałem nim ja. W październiku, po
ciężkiej chorobie, na wieczną wartę odeszła dh Lidia Kramarz. Jesienią w gronie
kadry dyskutowaliśmy o przejściu „Arkony” do nowo powstałej organizacji – ZHP
(rok założenia 1918) – alternatywnej wobec „reżimowego” ZHP, organizacji harcerskiej (ostateczna decyzja została podjęta w zimie). Rok 1989 podsumowuje
zimowisko kadry w Kleczy. Niecały miesiąc później pojechaliśmy
na zimowisko szczepu do
Gabonia. Wraz z harcerzami było kilkoro zuchów –
zalążki drużyny zuchowej
(od września prowadzonej przez Agatę Hejmo).
W akcji zimowej uczestniczyli także harcerze ze
„Żbiczej Gromady”. Wiosną zorganizowaliśmy II
Zlot Zastępów na Suchej
Przełęczy w Beskidzie Makowskim. Zastępowi (m.in.
Basia Barańska, Dominika

Pazder, Grześ Darłak, Artek Sroka, Olgierd Grott) dzielnie rywalizowali ze swoimi zastępami. Wiosną odbyły się kursy
drużynowych (sukces kadry „Lechitów”).
Akcję letnią rozpoczął obóz górski kadry
w Tatrach Słowackich, potem obóz letni
w ramach zgrupowania hufca na Kaszubach. Komendantem był Iwo Wroński.
Po raz pierwszy drużyny miały osobne
podobozy. Kadrę tworzyli: Kamila Darłak, Marta Żabik, Bogusia Ziętara, Bogumił Książek, Michał Rokita oraz ja. Wakacje zakończył obóz wędrowny Beskid
Niski –Bieszczady.
W nowym roku harcerskim, 1 listopada miała miejsce bardzo udana akcja
zarobkowa. Również na początku listopada krąg instruktorski szczepu wygrał
Zlot „Puckowisko”. Zimowisko sylwestrowe było połączone z kursami instruktorskimi. Pod koniec stycznia wyruszyliśmy
na zimowisko w Bieszczady, do Tarnawy
Dolnej. Fabuła była w klimatach „biznesu”. Przeżywamy najcięższe od kilkudziesięciu lat mrozy, ale w pamięci uczestników pozostała moc niezapomnianych
wrażeń, w tym kulig po zlodowaciałych
drogach. Wiosna upłynęła na przygotowaniach do obozu. 3 maja wraz z Martą
Żabik zostałem mianowany na stopień
instruktorski przewodnika. Pod koniec
czerwca pojechaliśmy na obóz górski
w Tatrach Słowackich, a kilka dni później
wyruszyliśmy na obóz w malownicze rejony Poleskiego Parku Narodowego. Tuż
obok obozu, w szkole w Urszulinie, była
kolonia zuchowa prowadzona przez
dawną instruktorkę Elę Hejmo, której
pomagała młoda kadra – m.in. Agata
Hejmo i „przekwalifikowujący się” na
instruktora zuchowego Grześ Darłak
(w kadrze była także „Ciufa” i „Majler”).
Wspaniały obóz szybko minął. Przed
nami był kolejny rok harcerski – rok
30-lecia Szczepu.
cdn.
Hm Marcin Kapusta HR

fot. z archiwum domowego M.Kapusty

zować obóz, którego komendantem był
Grzegorz Kolarski. Natomiast efektem
odnowy wprowadzanej w ówczesnym
ZHP przez ruch Kręgów Instruktorów
Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego
był powrót w „Arkonie” do tradycyjnych,
przedwojennych stopni harcerskich.
Kolejny rok to ciężki czas dla „Arkony”. Pojawił się pomysł połączenia szczepu ze „Żbiczą Gromadą” (34 KDH). Odbył
się wspólny obóz, ale pomysł połączenia
spowodował opór młodych „Arkoniarzy”.
Co dalej z „Arkoną”? We wrześniu miało miejsce spotkanie z hufcowym – Zbigniewem Sabińskim. W efekcie starań
nową szczepową została Lidia Kramarz,
instruktorka z kręgu seniorów Hufca
Kraków-Krowodrza, którą wspomagał
mąż Zbigniew. W tym okresie „Arkona”
to tak naprawdę kilkanaście osób. Jednakże dzięki wielkiemu zaangażowaniu
Lidii Kramarz i młodej kadry, kolejne lata
przyniosły zmianę na lepsze. Drużyny
rosły w siłę (m.in. drużyna zuchowa prowadzona przez Jolantę Kramarz i Małgorzatę Piekarską). „Arkoniarze” wyjeżdżali
na zimowiska i obozy, kształciła się kadra.
Wiosną 1985 r. na biwaku w Tenczynku,
grupa dawnych zuchów zakończyła „próbę harcerza”, dla starszych odbyło się
„odnowienie przyrzeczenia harcerskiego”
w oparciu o tradycyjną, przedwojenną
rotę, a zimą 1986 r. wyjazdy na samodzielne zimowisko do Okleśnej i latem
na obóz do Lubrzy (w ramach zgrupowania ze Szczepem 19 KLDH „Słoneczne
Drogi”).
We wrześniu drużyna „Lechici” pojechała na bardzo udany biwak w Myślenicach, a zimowisko, po raz kolejny
w Okleśnej, liczyło całkiem sporo uczestników, w tym zupełnie odmłodzony zastęp „Wagrowie”.
Latem 1987 r. po raz pierwszy od
wielu lat odbył się samodzielny obóz letni. Za program odpowiadał Iwo Wroński,
a Artek Razowski „Kazek”, będąc oboźnym dbał o dyscyplinę. Uczestnicy mimo
kiepskiej, deszczowej pogody miło wspominali manewry techniczno-obronne,
wędrówki, grę terenową „Powstanie Warszawskie”, bieg harcerski, czy wędrówki,
w czasie których jedna z grup odwiedziła
kościół św. Brygidy w Gdańsku. Osiem
osób złożyło przyrzeczenie harcerskie,
co szczególnie dla tych, którzy pierwszy
raz byli na obozie stanowiło niesamowite
przeżycie.
Po tym obozie szczepową została Joanna Jasińska, drużynową 18 KDH „Redarowie” Kasia Rokita, a druhna Lidia
nadal wspierała nas swym doświadczeniem. W tym okresie na obozy i zi-

Apel – flaga na maszt (obóz Cybinka 1989 r.)
Kurier Zwierzyniecki
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łożycielom”, czyli przodkom dzisiejszych
członków Kółka.
Powróćmy jednak do samej uroczystości, na którą zostałam zaproszona
przez jej Prezesa Pana Piotra Chechelskiego, byłego przewodniczącego IV
kadencji Rady i Zarządu Dzielnicy VII
Zwierzyniec. W części artystycznej wystąpił Krzysztof Piasecki, artysta, znany komik, mieszkaniec naszej dzielnicy. Jego
błyskotliwym anegdotom towarzyszyły
wybuchy śmiechu. Wspomnienia wyjątkowej atmosfery, jaka panowała podczas
obchodów jubileuszu na długo pozostaną w pamięci uczestników. Członkowie
koła czują się w nim jak wielka rodzina.

Wspaniałe miejsce dla osób starszych!

Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku,
klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego – tak w skrócie można opisać
dzienny dom Senior-WIGOR przy ul. Zielony
Dół 4 w Krakowie. Ośrodek jest częścią ogólnopolskiego programu skierowanego do
osób powyżej 60. roku życia.
Różnorodne zajęcia oraz konsultacje z pielęgniarką, lekarzem i fizjoterapeutą
Celem działalności Domu jest zapewnienie Seniorom ciepłego i przytulnego
miejsca spotkania z innymi osobami,
stworzenia nowych relacji i wymiany doświadczeń. Codziennie odbywają się różne ciekawe zajęcia m.in. trening pamięci,
warsztaty muzyczne i plastyczne, wspólne gotowanie z dietetykiem, spotkania
z ciekawymi osobami, warsztaty fotograficzne. Podopieczni mają okazję zadbać
o swoje zdrowie podczas licznych zajęć
ruchowych dostosowanych do ich wieku
i aktualnej kondycji. Seniorzy znajdują
się pod opieką najlepszych specjalistów.
Ośrodek na stałe współpracuje z psychologiem, fizjoterapeutą oraz pielęgniarką.
Kurier Zwierzyniecki

Podczas ich dyżurów można skorzystać z darmowych indywidualnych konsultacji, zweryfikować swoje wątpliwości odnośnie stanu zdrowia, czy też
uzyskać praktyczne
wskazówki dotyczące różnorakich problemów. Od września w ośrodku będzie pojawiał się
również lekarz. Stałym punktem każdego dnia jest wspólny obiad. Udział
w zajęciach jest dobrowolny. Podopieczni
decydują jak często korzystają z ośrodka
oraz czy biorą udział w zajęciach, czy też
wolą ten czas spędzić inaczej.
Ośrodek i jego lokalizacja
Dom, w którym odbywają się zajęcia w ramach programu Senior-WIGOR,
składa się z pięciu nowocześnie urządzonych pomieszczeń przeznaczonych na
wyłączny użytek podopiecznych. Sercem
jest duży salon z fotelami i sofami, gdzie
można oglądnąć telewizję, poczytać dobrą książkę, czy też skorzystać z komputera z dostępem do Internetu. Obok salonu jest w pełni wyposażona kuchnia wraz
z jadalnią. Dla osób, które pragną chwili
ciszy i spokoju jest przygotowana specjalna „strefa ciszy” – przestrzeń przeznaczona do wypoczynku z dużymi rozkładanymi fotelami z funkcją leżanki. Ośrodek
dysponuje także nową i w pełni wyposażoną salą do zajęć ruchowych oraz przepięknym ogrodem.
Dom Senior-WIGOR mieści się w Krakowie przy ulicy Zielony Dół 4, tuż obok

Zawsze mogą na siebie liczyć i w miarę
możliwości nawzajem sobie pomagać.
Prezes –Pan Piotr Chechelski – zapowiada, że w niedługim czasie stowarzyszenie
planuje zorganizować klub seniora, gdzie
ludzie starsi będą mogli spędzać wspólnie czas, rozwijać swoje zainteresowania,
realizować swoje hobby, uczestniczyć
w spotkaniach z ciekawymi ludźmi itp.
Klub miałby działać w ramach miejskiej
sieci Centrów Aktywnego Seniora.
Zapewne wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście będą mile wspominać tę bardzo rodzinną i wspaniałą uroczystość.
Teresa Machowska
Lasku Wolskiego. Do ośrodka dojechać
można autobusami MPK o nr 102, 192,
252. Przystanek o nazwie „Zielony Dół”
znajduje się tuż obok terenu ośrodka.
Dla kogo Senior-WIGOR?
Aby stać się uczestnikiem programu
trzeba spełnić trzy kryteria: należy mieć
60 lat lub więcej, być nieaktywnym zawodowo oraz zamieszkiwać na terenie
Gminy Miejskiej Kraków. Za zapisy do
programu odpowiedzialny jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Zapisać
można się indywidualnie poprzez kontakt z odpowiednią (ze względu na miejsce zamieszkania) placówką MOPS-u.
Dla naszej dzielnicy jest to Filia przy ul.
Słowackiego 46 (tel. 12-632-00-22).
Korzystanie z ośrodka jest bezpłatne
lub częściowo płatne i mieści się w przedziale od 0 zł do 150 zł. Należy pamiętać,
że opłaty są proporcjonalne do ilości wykorzystywanych dni. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i działalności
Ośrodka można uzyskać kontaktując się
z jego pracownikami (tel. 602-129-125).
Ośrodek jest skierowany do osób
pragnących wyrwać się z samotnej i monotonnej codzienności. Troska o osoby
starsze – naszych rodziców i dziadków,
którzy kiedyś troszczyli się o nas i byli
dla nas wsparciem, jest niezwykle ważna.
– Prowadząc ten ośrodek staramy się im
odwdzięczyć za te wszystkie lata – mówi
Iwona Nawara, koordynator Ośrodka
Senior-WIGOR w Krakowie.
Elżbieta Murias

fot. E. Murias

Prowadzona jest ożywiona działalność
społeczno-kulturalna, a dokładniej turystyczno-krajoznawcza. W ciągu ostatnich
20 lat zorganizowane zostało kilkadziesiąt „pielgrzymko-wycieczek” do najciekawszych miejsc, zarówno w Polsce jak za
granicą (Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Litwa, Chorwacja). Obecnie w kółku
działa blisko 70 osób. Większość z nich
mieszka na Woli Justowskiej, a ich rodzice i dziadkowie byli częścią tego stowarzyszenia.
Mimo, że kółko rolnicze na Woli Justowskiej zmieniło charakter działalności,
to nadal służy mieszkańcom naszej dzielnicy, tak jak przed laty służyło „ojcom za-
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Co słychać na „froncie” przebudowy
ul. Królowej Jadwigi

ciąg dalszy ze str. 1

etap V
odcinek od ul. Jesionowej do ul. Robla
W ramach tego etapu, na podstawie
pozyskanego pozwolenia na budowę, zrealizowano: podłączenie kanalizacji opadowej, budowę zbiorników retencyjnych
i przepompowni wód opadowych z wylotem do rzeki Rudawy oraz rozbudowę ul.
Korbutowej.
Teraz czas na realizację odcinka ul. Królowej Jadwigi od ul. Jesionowej do ul.
Robla.
18 lipca br., po wielomiesięcznych negocjacjach, została podpisana umowa z firmą „A-Propol” na opracowanie dokumentów, na aktualizację warunków oraz
uzgodnień niezbędnych do pozyskania
decyzji formalno-prawnych dla realizacji
inwestycji. Niestety opóźnienie i negocjacje z firmą były spowodowane odwołaniami ze strony mieszkańców i potrzebą
drobnych, koniecznych zmian w projekcie. Nie oceniając, czy były one słuszne
czy nie, pozytywny jest fakt, że jest to już
za nami.
Wynikający z podpisanej umowy termin złożenia wniosku o wydanie decyzji
ZRiD (zezwolenie na realizację inwestycji

drogowej), tj. 8 miesięcy od daty podpisania umowy, upływa z końcem marca
2018 r. Zatem ZIKiT w przyszłym roku
może wyłonić wykonawcę i przekazać
plac budowy, o czym wkrótce będę wraz
z radnymi miejskimi rozmawiał z prezydentem Krakowa.
etap VI
odcinek od ul. Robla do ul. Tondosa
W tej dokumentacji również jest
opóźnienie, lecz właśnie w ostatnich
dniach nastąpiło przełamanie trudności.
Aby umożliwić etapowanie przygotowania inwestycji, zadanie będzie podzielone
na umowne etapy:
etap VI A
złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
kanalizacji opadowej na odcinku ul. Królowej Jadwigi – ul. Borowego – teren Instytutu Meteorologii - wał do Rudawy.
Wniosek został złożony 2 czerwca
br., ale postępowanie zawieszono z uwagi na brak prawa do terenu dla działki,
będącej własnością prywatną.
24 sierpnia br. podpisano akt notarialny
ustanowienia odpłatnie służebności na
wspomnianej działce. Na podstawie ww.
aktu ZIKiT wyda zgodę na wejście w teren, która umożliwi projektantowi ponowne złożenie wniosku o pozwolenie na
budowę.

etap VI B
zgłoszenie robót – odbudowa nawierzchni
w związku z budową kanalizacji w ul. Królowej Jadwigi od ul. Robla do ul. Borowego
oraz przebudowa w pasie drogowym.
Termin złożenia wniosku do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK uzależniony jest od pozyskania pozwolenia
na budowę kanalizacji jak wyżej.
etap VI C
złożenie wniosku o ZRiD dla odcinka ul. Borowego – ul. Tondosa.
Termin złożenia wniosku do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK uzależniony jest od pozyskania pozwolenia
na budowę oraz wykonania kanalizacji
jak wyżej.
Jak widać, etap VI „dogonił” etap V,
a nawet może go wyprzedzić. W najbardziej pozytywnym układzie jeszcze w tym
roku powinno zostać wydane pozwolenie
na budowę, co pozwoli rozpocząć prace
na etapie VI A i VI B, stąd na pytanie:
w którym miejscu rozpoczną się pierwsze
prace? – dziś nie potrafię udzielić odpowiedzi. Jak pisałem powyżej; planujemy
rozmowę z panem prezydentem, licząc
na podjęcie takich ustaleń, które pozwolą nawet w tym roku, a najpóźniej
na wiosnę przyszłego roku rozpocząć tę
bardzo trudną, lecz od lat oczekiwaną
dla nas inwestycję.
Szczęsny Filipiak

Kurier Zwierzyniecki

– II wojna światowa przypomina
nam jak wielkim okrucieństwem jest odpowiedzialność zbiorowa – powiedział
Sławomir Pietrzyk, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Krakowa, obecny na uroczystości. Dziękował przybyłym za pamięć
o pacyfikacji, którą trzeba kultywować.
Podkreślał, że nie ma nic gorszego niż
śmierć niewinnych ludzi. Zapowiedział
także, że w przyszłym roku należy dołożyć
wszelkich starań, aby w uroczystość zaangażowana była także młodzież, a obchody
bardziej podniosłe, ponieważ będzie to
75. rocznica tego tragicznego wydarzenia.
Na zakończenie pod pomnikiem
kwiaty złożyli: pan Sławomir Pietrzyk
w imieniu Prezydenta oraz Rady Miasta
Krakowa, radne Marzena Garzeł i Ewa
Wcisło z Rady Dzielnicy VII, pan Piotr

Chechelski – Kółko Rolnicze Wola Justowska oraz pani Lidia Nowak i pan Bolesław Stefan – przedstawiciele Małopolskiego Związku „Batalionów Chłopskich”.
W intencji pomordowanych modlono się
także podczas mszy świętej sprawowanej
w kościele parafialnym.
Przypomnijmy, że na „Łące Męczeństwa” strzałem w tył głowy zamordowano 21 osób. Ponadto dwie osoby zginęły
w więzieniu na Montelupich, a Ludmiła
Korbutowa w obozie Auschwitz-Birkenau. Ich szczątki ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile na Cmentarzu
Salwatorskim. Pomnik postawiony na
miejscu kaźni, zwanym „Łąką Męczeństwa”, upamiętnia bestialsko zamordowanych. Byli to: Zygmunt Angelus,
Stefania Domagałowa, Irena Dumowa,

Regina Frysowa, Stefan Gaudyn, Cezary
Jakubowski, Zygmunt Jendrosz, Jan Lelito, Stanisław Lelito, Stefan Lis, Adam Malik, Aniela Jakubowska, Edward Porębski,
Róża Rybakowa, Bronisław Słabik, Jadwiga Solmanowa, Józef Stramek, Bruno
Wiewiór, Bolesław Wójcik, Anna Zdziech,
Ludwika Zielińska, Maria Zielińska, Ludmiła Korbutowa, Jadwiga Jakubowska.

Czy może być inaczej?
CHAOTYCZNY ROZWÓJ
KRAKOWA

Niestety przepisy nie odnoszą się do
wcześniejszego charakteru okolicy. Warto znaczyć, że ,,studium” nie jest aktem
prawa miejscowego. Dlatego nie wpływa
ono na ,,WZ-etki”. Dokument warunkuje
jedynie treść planów, o ile są one uchwalane dla danego obszaru.
I w tym tkwi sedno problemu.
Kraków w 49% jest pokryty planami. Na tle innych polskich metropolii jest
to całkiem niezły wynik. Jednak ważna
jest odpowiednia taktyka działania. To
stanowi największy problem. Wszystkie
duże osiedla, które powstały w ostatnich
latach, zostały zbudowane na obszarach nie pokrytych MPZP, jak np. Ruczaj, Czyżyny, okolice ul. Wrocławskiej.
Taka sytuacja jest ewenementem w skali
kraju. Realizacja dużych przedsięwzięć
w oparciu o indywidualne decyzje lokalizacyjne, skutkuje chaosem urbanistycznym, nadmierną gęstością zabudowy
oraz brakiem odpowiednich rozwiązań
komunikacyjnych. Samorząd może reagować, jeżeli na jakimś terenie inwestorzy starają się o możliwość budowy wielu
obiektów. Uchwała o przystąpieniu do
sporządzania planu wstrzymuje postępowania dotyczące wydania ,,WZ-etek” (na
okres do 9 miesięcy). Proces zabudowy
trwa latami i następuje stopniowo. Mimo
tego, urzędnicy zabierają się za przygotowanie planów dopiero w ostatniej fazie,
kiedy już tak naprawdę nic nie można zrobić. Taka sytuacja ma miejsce w okolicach
ul. Podłużnej. Dzielnica od lat zabiegała
o objęcie obszaru MPZP. Rozpoczęły się

prace nad dokumentem. Jednak wszystko wskazuje na to, że nie uda się zdążyć.
W efekcie tego MPZP zostanie uchwalony
jak już inwestorzy uzyskają prawomocne
pozwolenia na budowę.
Podczas gdy duże obszary miasta
rozrastają się w niekontrolowany sposób,
uchwalane są plany dla terenów, na których zainteresowanie inwestowaniem jest
znikome. Również gorliwie przygotowuje
się dokumenty obejmujące miejskie tereny zielone. W wielu przypadkach nie ma
żadnego ryzyka przejęciem działek przez
podmioty prywatne. Dlatego nie są one
zagrożone zabudową. Nie szkoda na to
zasobów? Siły i środki można by przeznaczyć na ochronę cennych przyrodniczo
obszarów, które są obiektem zainteresowania inwestorów. Dlatego uważam, że
klarowne kryteria powinny decydować
o tym dla jakich terenów w pierwszej
kolejności należy uchwalać plany. Moim
zdaniem można to robić dużo szybciej.
Często podnosi się argument, że jest za
mało urbanistów i rynek nie pozwala na
większe tempo prac. Warto zadać pytanie – czy gdyby miasto miało bardziej
atrakcyjną ofertę dla planistów, to czy
nie przełożyłoby się to na szybsze przygotowanie takich dokumentów? Nie
wolno oszczędzać na planowaniu przestrzennym. Urbanistyczne zaniedbania
odcisną trwałe piętno na Krakowie. Bardzo dobrze, że powstają nowe mieszkania. Jednak trzeba budować w przemyślany sposób!
Krzysztof Kwarciak

Kraków rozwija się bardzo chaotycznie. Zabudowa pochłania korytarze
przewietrzenia. Nowe osiedla tworzą betonowe pustynie. Wiele inwestycji nie jest
wystarczająco dobrze skomunikowanych.
Cenne przyrodniczo obszary są zagrożone. Ogólnopolskie prawo ma sporo wad,
ale to nie znaczy, że samorząd jest bezradny. Dużo można zmienić! Konieczna jest
odpowiednia taktyka działania i ustalenie
właściwych priorytetów.
Kluczem do przemyślanego rozwoju
są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Na terenach nie pokrytych MPZP władze lokalne mają bardzo
ograniczoną możliwość kontroli procesu zabudowy. O zasadności inwestycji
w dużej mierze decyduje wynik analizy
urbanistycznej. W ramach postępowania
bada się otoczenie danej nieruchomości.
Na tej podstawie prezydent wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Krakowskie
dzielnice opiniują ,,WZ-etki”, dotyczące
domów wielorodzinnych. Jednak stanowisko rad nie jest wiążące. Nasza negatywna ocena jedynie trochę opóźnia wydanie postanowienia. Warto podkreślić,
że prawo jest pełne luk, które inwestorzy
skrzętnie wykorzystują. Wraz z każdą
nową inwestycją zmieniają się parametry otoczenia. Pozwala to sukcesywnie
zabudowywać praktycznie każdy obszar.

fot. J. Sadowski

Jakub Sadowski
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