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Zdaniem Przewodniczącego

Czy plany zagospodarowania przestrzennego
spełniają nasze oczekiwania?
Tak jak w wielu sprawach, tak i podczas rozmów i debat dotyczących planów
zagospodarowania przestrzennego są co
najmniej dwa punkty widzenia. Dotyczą
one głównie sporu o granicę „świętego
prawa własności”. Nasuwają się zatem
dwa pytania: gdzie leży granica ingerencji tzw. ogółu mieszkańców w przyszłe
przeznaczenie prywatnych terenów i co

jest tak naprawdę wspólną przestrzenią?
Słyszymy argumenty o czystym powietrzu, a zatem utrzymaniu jak największej
powierzchni terenów zieleni. Właściciele
tych obszarów proponują, aby obywatele,
czyli gmina wykupili od nich wspomniane tereny i w ten sposób zachowali dla
wszystkich niezabudowane działki. Pojawiają się również dywagacje o równym

traktowaniu wobec prawa. Dlaczego instytucje i duzi przedsiębiorcy mogą uzyskać
w zapisach prawa miejscowego lepsze
warunki dla swoich inwestycji aniżeli
„szary” obywatel? Czy tak stawiane zarzuty są obiektywne, czy to tylko subiektywna ocena poszczególnych osób, właściwie
nie do rozstrzygnięcia?
Tak naprawdę pomyliłem się na
wstępie i należy przypomnieć, że dysputa
działa według mechanizmu „gdzie dwóch
Polaków, tam trzy zdania”. Nie próbując
rozstrzygać powyższych zagadnień, pragnę zwrócić uwagę na towarzyszącą, inną
zasadę: „nieobecni głosu nie mają”.
ciąg dalszy na str. 9

3 RAZY „P”
NA PLACU NA STAWACH
Na wstępie wyjaśniam, że nie chodzi tu o Partnerstwo Publiczno-Prywatne, ani o inne ogólnie znane 3 „P”, choć
i takie mogło się na Placu Na Stawach
zdarzyć. Dyskutowaliśmy z przyjaciółmi
jak taki plac w mieście powinien wyglądać, aby wszyscy byli z tego kawałka
miasta naprawdę zadowoleni. Obecny
plac targowy niewątpliwie spełnia ważną
funkcję. Do tego zachował się na nim pewien powiew nostalgii za okresem słusznie minionym. Mieszkałem w młodości tuż obok Nowego Kleparza, a widok
z okien miałem na tak zwany „plac koński”, gdzie można było kupić wszystko
w czasach, kiedy praktycznie nie można
było tego zrobić w zwykłych sklepach.

3 razy „P” – malowane na szkle. Autor: M. Golonka
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY VII
27 lutego 2018 r.
odbyła się XLI sesja
Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała
nr XLI/363/2018
w sprawie ustawienia znaków
ostrzegawczych A-18B („dzikie zwierzęta”) na ulicach Podłużnej
i Olszanickiej w Krakowie (Rada zawnioskowała o ustawienie znaków na
ul. Podłużnej na odcinku pomiędzy
rondem w Chełmie a mostem na rzece
Rudawie oraz na ul. Olszanickiej na
odcinku od cmentarza do obwodnicy
Krakowa).
Uchwała nr XLI/364/2018
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018
(zmieniony został zakres rzeczowy zadania związanego z budową oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy;
obecnie zakres jest następujący:
Budowa oświetlenia:
» ul. Powstania Styczniowego – dobudowa oświetlenia,
»ul. Księcia Józefa „boczna” poniżej
budynku nr 114 – dobudowa oświetlenia na odcinku przed słupkami,
» ul. Astronautów (przy garażach),
działka nr 160/24, obr. 20 Krowodrza – dobudowa oświetlenia,
» ul. Skibowa – dobudowa oświetlenia na wysokości zatoki parkingowej
zlokalizowanej przy wjeździe na ogródek jordanowski,
» ul. Sokola – budowa oświetlenia na
odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego, (powyższe zadania realizowane będą w trybie dwuletnim: 2018
dokumentacje projektowe, 2019 realizacja inwestycji),
» ul. Bodziszkowa – dobudowa oświetlenia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2017,
» ul. Szyszko-Bohusza – dobudowa
oświetlenia na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej w roku 2017,
» pętla autobusowa ul. Rzepichy – montaż dowieszki na istniejącym słupie).
Uchwała nr XLI/365/2018
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/
308/2017 z 11 lipca 2017 r. dotyczącej
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018 (Rada rozdysponowała środki w kwocie 163 238 zł na
następujące zadania:
Kurier Zwierzyniecki

» Szkoła Podstawowa nr 48 – adaptacja dwóch pomieszczeń na klasopracownię fizyko-chemiczną i dodatkową salę
lekcyjną (dofinansowanie) – 20 000 zł,
» Przedszkole nr 78 – remont windy –
20 000 zł,
» budowa oświetlenia (zadanie istniejące, zgodnie z zakresem podanym
w Uchwale nr XLI/364/2018) –
40 000 zł,
» remonty dróg i chodników realizowane przez firmę utrzymania bieżącego do wyczerpania środków finansowych na terenie Dzielnicy VII według
kolejności wskazanej przez Dzielnicę
(zadanie istniejące) – 53 038 zł,
» wyposażenie sali do ćwiczeń
w sprzęt rehabilitacyjny w Ośrodku
Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun”, filia MDK „Dom Harcerza” –
8 200 zł,
» Muzeum Historii Fotografii – działalność bieżąca – 10 000 zł,
» zakup i montaż wyposażenia sceny
w Klubie Kultury „Chełm” – 12 000 zł).
Uchwała nr XLI/366/2018
w sprawie opinii do projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa dotyczącej ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina
Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie”
(Rada pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały, przygotowany przez Wydział
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa).
Uchwała nr XLI/367/2018
w sprawie opinii dotyczącej przekazania jednostce miejskiej Zarządowi
Zieleni Miejskiej części nieruchomości
stanowiącej działkę nr 235/3, obręb
17 jednostka ewidencyjna Krowodrza,
położonej przy ul. Kamedulskiej w Krakowie (Rada pozytywnie zaopiniowała
przekazanie części działki na cele statutowe, realizowane poprzez urządzenie i utrzymanie zieleni o funkcji rekreacyjnej).
20 marca 2018 r. odbyła się XLII
sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XLII/368/2018
w sprawie opinii dotyczącej zbycia części
działki nr 639, obręb 10, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Rogalskiego
w Krakowie (Rada pozytywnie zaopiniowała ewentualne zbycie części działki,
celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby fizycznej).

Uchwała nr XLII/369/2018
w sprawie opinii dotyczącej zbycia
działki nr 362/8, obręb 14, jednostka
ewidencyjna Krowodrza przy ul. Jaskółczej w Krakowie (Rada pozytywnie zaopiniowała ewentualne zbycie działki,
celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
stanowiącej własność Klubu Sportowego AZS AWF Kraków).
Uchwała nr XLII/370/2018
w sprawie montażu słupka blokującego,
uniemożliwiającego postój na chodniku
na wysokości zabudowy mieszkaniowej
przy ul. Astronautów 9 (Rada skierowała wniosek w powyższej sprawie do
Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu).
Uchwała nr XLII/371/2018
w sprawie montażu znaku B-36 na ul.
Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Robla do skrzyżowania
z ul. Wyrwy-Furgalskiego po stronie
prawej (Rada skierowała wniosek w powyższej sprawie do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu).
Uchwała nr XLII/372/2018
w sprawie montażu drogowych barier
ochronnych na chodniku przy al. Focha
na wysokości skweru przy skrzyżowaniu
z ul. Królowej Jadwigi (Rada skierowała
wniosek w powyższej sprawie do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu).
Uchwała nr XLII/373/2018
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018
(Rada dokonała zmian w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Zieleni
Miejskiej, w związku z wcześniejszym
wykonaniem części zaplanowanych
prac; obecnie zakres zadań jest następujący:
» modernizacja terenów zieleni wraz
z małą architekturą według wskazań
Dzielnicy – 40 000 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 – 80 000 zł).
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
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INTERWENCJE
MIESZKAŃCÓW
Mieszkańcy Olszanicy interweniowali
w sprawie wykonania miejsc postojowych przy wjeździe na cmentarz, przy
ul. Olszanickiej.
W tej sprawie wypowiedział się Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
który poinformował, że: wskazane miejsce dla lokalizacji planowanego parkingu, znajduje się w obszarze istniejącego
pobocza – brak chodnika, przy krawędzi
zewnętrznej drogi publicznej – ul. Olszanicka, przy łuku. Pomiędzy ul. Powstania
Listopadowego a wjazdem na cmentarz
projektowany jest zjazd na teren działki
nr 341/2 objęty uzgodnieniami z ZIKiT.
Zgodnie z pozyskanymi warunkami dla
obsługi projektowanych miejsc parkingowych należy zapewnić ciąg pieszy
m.in. 2 m od strony jezdni nawiązany
do istniejących ciągów pieszych, wjazdy
na parking muszą być usytuowane tak,
aby zachować wymagane odległości,
zapewniające widoczność w ich rejonie i bezpieczne włączenie się do ruchu.
Należy zapewnić prawidłowe odwodnienie i oświetlenie. Projektowane miejsca muszą pozostać ogólnodostępne dla
wszystkich użytkowników. Ostatecznie możliwość wykonania inwestycji,
a w szczególności ilości miejsc postojowych i sposób ich usytuowania względem osi jezdni może być stwierdzona po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Całkowity koszt realizacji ok. 435
tysięcy złotych.
opracowała: Teresa Machowska
Ciąg dalszy w kolejnym numerze

RAZEM W WALCE
O ŚWIEŻE POWIETRZE
Stawiamy na czyste powietrze!
Nie ma chyba ważniejszej sprawy
dla mieszkańców naszego miasta jak
powietrze, którym oddychamy. Urząd
Miasta Krakowa systematycznie od lat
prowadzi działania, które mają wpłynąć
na to, aby minimalizować skutki zanieczyszczenia. Efekty są zauważalne. To
właśnie na tle całej Polski krakowianie
są najbardziej zaangażowani w proces
wymiany pieców węglowych. Miejskie
działania to nie tylko kampanie promocyjne – to przede wszystkim pomoc

finansowa dla mieszkańców, którzy
decydują się na zmianę ogrzewania na
proekologiczne.
Jeszcze w roku 2016, w ramach
Programu Ograniczania Niskiej Emisji
dla Miasta Krakowa (PONE) można było
wymienić systemy ogrzewania, uzyskując 100% dofinansowania, w kolejnych
latach 80% (2017 rok), a w 2018 do
60%. Niestety pozostało jeszcze około
8 tysięcy palenisk, które powinny zostać wymienione. Dlaczego nie wszyscy
korzystają z oferty miasta? Częstym argumentem mieszkańców, którzy nie wymienili ogrzewania na proekologiczne
w roku 2016, jest brak pozostałych pieniędzy. Mając na względzie zarówno najuboższych, ale także zachęcając innych
do wymiany pieców, Rada Miasta Krakowa wprowadziła nowe rozwiązania,
które umożliwiają otrzymanie dodatkowego dofinansowania.
Dla kogo nowe przepisy?
Nowe możliwości uzyskania dofinansowania skierowane są do mieszkańców Krakowa, znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej, którzy
nie przeprowadzili trwałej zmiany systemu ogrzewania. W tym celu należy
zgłosić się do Filii Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie, właściwej dla miejsca zamieszkania. Zgłaszać mogą się osoby i rodziny, które
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej
i których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego, czyli 1268 zł
w przypadku osoby samotnej i 1028 zł
na osobę w przypadku rodziny. Warunkiem podstawowym jest ubieganie się
o otrzymanie dofinansowania w ramach
programu (PONE). Dofinansowanie takie można uzyskać składając stosowne
dokumenty w Wydziale ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa.
Po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego MOPS naszej sytuacji
życiowej uzyskamy pomoc finansową
na wkład własny do kosztów wymiany
ogrzewania.
Co jednak w sytuacji, gdy nie będziemy mogli skorzystać z Programu
PONE? Również możemy starać się
o dofinansowanie przyznawane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W tej sytuacji będziemy musieli przedstawić w MOPS dokumenty poświadczające tytuł prawny zajmowanego
przez nas lokalu oraz dotyczące planowanej wymiany systemu ogrzewania,
a następnie dokumenty potwierdzające
wykonanie inwestycji.

Czy warto?
Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami. Wymiana systemu
ogrzewania to nasz osobisty wkład, aby
w naszym mieście zmieniała się jakość
powietrza. Zdrowie nasze i naszych
najbliższych jest przecież sprawą nadrzędną.

Budżet Obywatelski (BO) –

jesteśmy

The Best!

Zwierzyniec, czyli mieszkańcy naszej dzielnicy, jak co roku są najlepsi
i choć w statystykach urzędnicy pokazują, że składamy liczbę wniosków, która
na mapie Krakowa plasuje nas pomiędzy 2 a 6 miejscem (w zależności od
edycji), to należy pamiętać o stosunku
liczby wniosków do liczby mieszkańców
w dzielnicy. Zatem w praktyce jesteśmy
liderami zaangażowania w Budżet Obywatelski, który należy odczytywać jako
wiodące zaangażowanie w proces proobywatelskich przemian w społeczeństwie, za co bardzo Państwu dziękuję
w imieniu radnych.
Drodzy mieszkańcy Zwierzyńca,
w tej edycji złożyliście Państwo 29 wniosków dzielnicowych. Pomysły są różne
i bez względu na ich ocenę formalną, jak
i tą społeczną ważne jest, że pokazujecie nam radnym, co dla Was jest ważne
i co powinniśmy realizować. Oczywiście
w ramach procedury BO Państwo zadecydują w głosowaniu (16-30.06), które
projekty zostaną na pewno zrealizowane, lecz pomysły inspirujące nas też –
jak w poprzednich edycjach – mogą ujrzeć „światło dzienne”.
Do końca maja trwa weryfikacja
prawna i proszę pamiętać, że urzędnicy mogą prosić o uzupełnienie wniosku,
a nawet jeśli odrzucą projekt można się
odwołać od ich decyzji.
Na stronie internetowej www.budzet.
krakow.pl znajdziecie Państwo wszystkie
ważne informacje, a w szczególności
projekty złożone w naszej dzielnicy, ale
warto też zapoznać się z pomysłami dedykowanymi dla całego miasta. Nie wypada nam promować żadnego projektu
z dzielnicy, lecz polecamy Państwa uwadze projekty ogólnomiejskie, dotyczące
„siódemki”.
Głosowanie już wkrótce!

Łukasz Filipiak
Kurier Zwierzyniecki
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PIĘKNIEJĄCY ZWIERZYNIEC
Drugą z bardzo istotnych inwestycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec w opisywanym okresie, był remont chodnika przy
ul. Księcia Józefa, łączącego ul. Białe
Wzgórze z ul. św. Bronisławy. Rzeczony
chodnik znajdował się w wysoce niezadowalającym stanie, skutecznie utrudniając komfortowe przemieszczenie się
tą stroną ulicy pomiędzy osiedlem składającym się z ulic Białe Wzgórze oraz
Ukrytej, a pętlą tramwajową na Salwatorze. Kwestia remontu tego chodnika, polegającego na wymianie dotychczasowej,
zniszczonej i popękanej, a miejscami
całkowicie zdartej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej,
kilkakrotnie stanowiła postulat wnioskodawców w kolejnych edycjach dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego, uzyskując w głosowniach znaczące poparcie.
Wsłuchując się w głosy mieszkańców,
Rada Dzielnicy postanowiła umieścić
przedmiotową lokalizację w budżecie na
rok 2017, czego efektem jest – wykonany
w drugiej połowie poprzedniego roku –
remont (fot. 3 i 4).
Kolejną niezwykle ważną dla bezpieczeństwa w rejonie ul. Księcia Józefa
inwestycją Rady Dzielnicy VII była –
wykonana na przełomie lat 2017 i 2018 –
budowa chodnika łączącego zatokę autobusową na przystanku Glinnik (w kierunku Bielan) z istniejącym już odcinkiem
chodnika przy ul. Pajęczej. Niezwykle
trudne pod kątem prawnym oraz technicznym przedsięwzięcie zakończyło się
budową – po wykonaniu przez Miejskie

fot. W. Górny

Drugie półrocze 2017 roku obfitowało w wiele prac związanych z remontami
dróg i chodników na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec. Przed skoncentrowaniem
się nad zaplanowanymi na pierwsze półrocze 2018 pracami remontowymi (m.in.
budowa brakującego odcinka chodnika
przy ul. Olszanickiej na wysokości posesji nr 5E; remont nakładek na ulicach
Bielaka i Ciechanowskiego; remont al.
Panieńskich Skał na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Sarnie Uroczysko; remont
chodnika po prawej stronie ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Salwatorskiej do
ul. Fałata), warto więc pochylić się nad
inwestycjami już wykonanymi, które wymiernie przyczyniły się do podniesienia
funkcjonalności i estetyki infrastruktury
na terenie naszej Dzielnicy.
Jedną z najważniejszych inwestycji sfinansowanych przez Dzielnicę VII
w drugiej połowie 2017 roku był – wykonany pod koniec lata – remont nawierzchni ul. Borówczanej, znajdującej
się w północnej części osiedla Przegorzały. Ten niezwykle trudny technologicznie
remont, przyczynił się do zastąpienia
dotychczasowej, zniszczonej i dalece nierównej nawierzchni ziemno-tłuczniowej,
estetyczną, a przede wszystkim funkcjonalną nawierzchnią z kostki ażurowej.
Stanowiący realizację podnoszonego
przez wiele lat postulatu okolicznych
mieszkańców remont nawierzchni,
w istotny sposób przyczynił się do poprawy standardu dojazdu oraz dojścia
do znajdujących się przy ul. Borówczanej
domów (fot. 1 i 2).

fot.1 Ul. Borówczana przed remontem
Kurier Zwierzyniecki

fot.2 Ul. Borówczana po remoncie

fot.3 Chodnik przy ul. Ks. Józefa, łączący ul. Białe
Wzgórze z ul. św. Bronisławy przed remontem

fot.4 Chodnik przy ul. Ks. Józefa, łączący ulice
Białe Wzgórze i św. Bronisławy po remoncie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prac w zakresie orurowania rowu,
biegnącego wzdłuż przedmiotowego odcinka ul. Księcia Józefa – chodnika z kostki brukowej, umożliwiającego pieszym
bezpieczne przedostanie się z przystanku
autobusowego do znajdujących się w okolicy domów. Przykład tej inwestycji dowodzi, że choć działania na rzecz budowy
chodników w miejsce istniejących rowów
przydrożnych nie należą z pewnością do
najłatwiejszych, warto je podejmować.
W efekcie toczących się przeszło 5 lat
prac przygotowawczych, dzięki współpracy jednostek miejskich udało się bowiem
doprowadzić temat do końca i poprzez
współfinansowanie Dzielnicy, MPWiK
oraz ZIKiT wykonać inwestycję, w istotnym stopniu podnoszącą bezpieczeństwo
ruchu drogowego w opisanym obszarze
(fot. 5 i 6).
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tzw. Wniosku Obywatelskiego postulat,
w minionym roku doczekał się realizacji,
w znaczącym stopniu podnosząc komfort przemieszczania się zarówno kierowców, jak i – całkiem często pokonujących
przedmiotowy odcinek drogi – pieszych
(fot. 7 i 8). Poza rzeczoną lokalizacją,
nowego oświetlenia ze środków Dzielnicy doczekały się w ostatnich miesiącach
także ul. Robla oraz ul. Jeleniowa (przy
skrzyżowaniu z al. Modrzewiową), a ze
środków miejskich – alejka pieszo-rowerowa wzdłuż Błoń przy al. Focha.

komfort spacerowania oraz estetykę okolicy. Dzięki zeszłorocznym działaniom
ZIKiT, uzyskał on jednak nową nawierzchnię z kostki brukowej i z powodzeniem może stanowić alternatywę
dla traktu ul. św. Bronisławy w szybkim
i atrakcyjnym spacerowo, dostaniu się
w okolice Kopca (fot. 9).

fot.5 Fragment ul. Ks. Józefa przed remontem

fot.9 Chodnik przy ul. Malczewskiego po remoncie

fot.7 Fragment ulicy bez oświetlenia

fot.6 Fragment ul. Ks. Józefa po remoncie

W tym miejscu warto wspomnieć także o niewielkiej – acz niezwykle istotnej –
inwestycji Dzielnicy VII, polegającej na
wykonaniu nowej nawierzchni chodnika
sąsiadującego z przejściem dla pieszych
przy skrzyżowaniu ulic 28 lipca 1943 r.
i Poręba na osiedlu Wola Justowska.
Nowa nawierzchnia z kostki brukowej
z pasami medialnymi w znaczącym stopniu podniosła bezpieczeństwo i komfort
poruszających się w tym rejonie pieszych.
Inną, wyczekiwaną wiele lat przez
mieszkańców osiedli Wola Justowska
i Przegorzały, ale także przez wielu innych mieszkańców Krakowa i okolic
inwestycją, jaką udało się zrealizować
w drugiej połowie 2017 roku, było połączenie oświetlenia ul. Starowolskiej i Jodłowej (dobudowa oświetlenia na brakującym dotychczas odcinku). Złożony przez
mieszkańców Dzielnicy w 2015, w trybie

fot.8 Fragment ulicy z nowym oświetleniem

Wartym odnotowania jest w końcu
także wykonany pod koniec 2017 roku
ze środków pozostających w dyspozycji Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie, remont chodnika przy ul. Malczewskiego. Ten położony w bezpośrednim otoczeniu Kopca
Kościuszki chodnik od wielu lat znajdował się w opłakanym stanie, obniżając

Zasygnalizowane powyżej pokrótce
działania, częściowo wykonane w drugiej
połowie 2017 roku, częściowo dokańczane jeszcze wczesną wiosną, stanowią
dowód na skuteczność współpracy na
linii mieszkańcy – Rada Dzielnicy VII
Zwierzyniec w obszarze tzw. partycypacji
społecznej. Znaczna część działań Rady
Dzielnicy w zakresie remontów infrastrukturalnych, stanowi bowiem wyraźną
odpowiedź na postulaty mieszkańców,
sygnalizowane w trybie instytucji Budżetu Obywatelskiego (ww. remont chodnika przy ul. Księcia Józefa na odcinku od
ul. Białe Wzgórze do ul. św. Bronisławy),
Wniosku Obywatelskiego (ww. dobudowa oświetlenia w ciągu ulic Starowolskiej
i Jodłowej) lub poprzez aktywność organizacji społecznych (istotna rola Stowarzyszenia Przyjaciół Przegorzał w działaniach na rzecz budowy chodnika przy
przystanku Glinnik). Powyższe dowodzi,
że chcąc poprawić komfort przestrzeni
publicznej w najbliższym otoczeniu, warto dać namacalny wyraz swoim potrzebom i pomysłom. Nawet jeśli – z uwagi
na wielość potrzeb na terenie całej Dzielnicy – postulaty te nie zostaną wykonane
w pierwszej kolejności, samo ich zgłoszenie powoduje, że w kolejnych latach mogą
doczekać się skutecznej i satysfakcjonującej wnioskodawców realizacji.
Witold Górny
Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Rady Dzielnicy VII

Kurier Zwierzyniecki
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O Róży Łubieńskiej, Patronacie nad Więźniami
i willi przy Kasztelańskiej

Pierwsze towarzystwa opieki nad
więźniami powołano w Stanach Zjednoczonych, wkrótce po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości, w 1776 roku. Idea
humanitarnej pomocy – choć zgodna
z duchem i tendencjami jakie niosła epoka oświecenia – ograniczała się jednak
przez całe dziesięciolecia do prostej filantropii. Dopiero w ostatniej ćwierci XIX
wieku zrozumiano, że nie obędzie się bez
prób przywrócenia byłych więźniów do
godnego życia w społeczeństwie, co dziś
określane jest jako resocjalizacja.
W dawnym zaborze austriackim
pierwsze stowarzyszenia opieki nad więźniami, zwane „patronatami”, powołano
już w 1885 roku, jednak ich działalność
nieujęta w stosowne ramy prawne miała
długo charakter efemeryczny. Dopiero
po odzyskaniu niepodległości, w odmiennych realiach politycznych pojawiła się
szansa, aby tego rodzaju szlachetne odruchy przybrały postać instytucjonalną.
W marcu 1925 roku w lokalu Sądu Apelacyjnego ukonstytuował się tzw. „Patronat” – Towarzystwo Opieki nad Więźniami, oddział w Krakowie (główną siedzibą
Patronatu była Warszawa). Stało się to
możliwe dzięki determinacji hr. Róży Łubieńskiej, znanej już wtedy działaczki na
rzecz wszystkich potrzebujących, przede
wszystkim samotnych matek i sierot.
Patronat niemal natychmiast rozpoczął intensywne działania na rzecz
szeroko pojętej resocjalizacji. Kuratorzy

Byłe więźniarki przy pracy. Fot., NAC 1931
Kurier Zwierzyniecki

Willę z mansardowym dachem przy ul. Kasztelańskiej 24, wzniesiono ok. 1920 r., dla urzędniczki bankowej Marii Migoń. Autorem projektu był zapewne budowniczy z Półwsia Zwierzynieckiego Walenty Dudek.
Jego projektu był też dom widoczny we fragmencie (po lewej), wyburzony w 2012 r. Fot., NAC 1931

i kuratorki odwiedzali uwięzionych w ich
celach, organizowali odczyty i pogadanki, a nawet wypożyczali książki. Dzięki
składkom stu kilkudziesięciu ofiarodawców udało się wkrótce zakupić niewielką
willę z ogródkiem, przy ul. Kasztelańskiej 24, gdzie Róża Łubieńska urządziła w 1928 roku kobiecy Dom Pracy. Do
schroniska przyjmowano kobiety do 30.
roku życia, karane tylko raz, co rokowało
na powrót do normalnego życia. Ponad-

to mogły znaleźć tam schronienie małoletnie, a także żony i dzieci więźniów,
o ile nie miały dachu nad głową. Dopiero
w 1932 roku udało się z tej grupy wydzielić prostytutki, dla których Zarząd
Miasta ofiarował lokal przy ul. Ujejskiego 8, pod nazwą „Przystań dla Kobiet”.
W ciągu następnych lat, dzięki
schronisku i jego patronce, wiele kobiet
udało się sprowadzić na właściwą drogę.
Na potwierdzenie tego warto przytoczyć
statystyki. I tak, w roku administracyjnym 1934/1935 przeszło przez Dom
Pracy 71 kobiet i 34 dzieci. Z tej liczby
21 mieszkanek zakładu otrzymało pracę, 17 wróciło do rodzin, 13 pozostało na Kasztelańskiej, a 5 umieszczono
w innych zakładach. Niestety 15 kobiet
wróciło na drogę przestępczą. Warto
podkreślić, że Patronat uzyskał stałą
subwencję Wydziału Opieki Społecznej
Urzędu Wojewódzkiego.
Działalność Róży Łubieńskiej została doceniona. W 1930 roku prezydent
RP nadał jej Krzyż Oficerski Orderu
Polonia Restituta, była też odznaczona
papieskim Pro Ecclesia et Pontifice. Pozostała prezesem Patronatu do chwili
rozwiązania stowarzyszenia przez władze niemieckie z końcem 1941 roku.
Jego zadania przejęła zorganizowana
w kwietniu 1940 roku Rada Opiekuńcza
Miejska – krakowska filia działającej
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na terenie całego kraju Rady Głównej
Opiekuńczej. Zapobiegliwa Łubieńska
znalazła się już wcześniej we władzach
ROM, której działalność polegała głównie na rozprowadzaniu darów amerykańskiego Czerwonego Krzyża. Niemcy
początkowo przyzwalali na to, jednak
już wiosną 1941 roku utrącili wszelkie
próby zewnętrznej pomocy.
Po zakończeniu wojny Łubieńska
kontynuowała prowadzoną od końca 1941 roku pracę w ROM, stojąc na
czele sekcji Opieki nad Przesiedlonymi i Uchodźcami. Była osobowością
niezłomną. Choć już w 1942 roku wyrzucono ją z mieszkania i wielokrotnie
przesłuchiwano – z równoczesnym zakazem prowadzenia pracy charytatywnej – ciągle robiła to samo, tyle że już
w warunkach konspiracyjnych.

Pokoje na parterze willi. Fot., NAC 1931

Jeden z pokoików w mansardowym dachu. Fot., NAC 1931

Już od stycznia 1945 roku zajmowała się licznie napływającymi repatriantami ze wschodu. Chociaż nie do
końca było jej po drodze z władzą narzuconą przez PPR, weszła też do utworzonego wkrótce Miejskiego Komitetu
Opieki Społecznej i pozostała tam aż do
jego rozwiązania w 1949 roku. Nadeszły trudne czasy dla wszystkich, a dla
potomków arystokratycznych rodzin
zwłaszcza. Łubieńska żyjąca samotnie,
po raz kolejny znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, utrzymując się jedynie z zasiłku przyznanego zasłużonym
pracownikom kultury i opieki społecznej. Starała się o emeryturę, jednak ówczesny ZUS stwierdził, że ponieważ nigdy nie brała za pracę pieniędzy, trudno
byłoby ustalić jej wysokość (sic!).

Róża Łubieńska dokonała żywota
w sposób symboliczny. W paskudny lutowy dzień 1954 roku, stanęła w kolejce

w siermiężnym sklepie. Nagle jej serce
nie wytrzymało i hrabianka runęła na
brudną posadzkę, wśród tłumu obcych.
Rozpoznał ją przypadkowy, na pewno światły milicjant, a wezwany lekarz
stwierdził zgon. Miała 73 lata.
Na koniec jeszcze słowo o willi przy
ul. Kasztelańskiej. Po ostatniej wojnie
ciągle jeszcze należała do reaktywowanego Patronatu, który dotrwał do 1951
roku i został zlikwidowany, jak wszystkie przedwojenne stowarzyszenia.
Zadbaną willę czekał odtąd smutny los
domu z kwaterunkowymi lokatorami,
którzy zwykle nie mieli zwyczaju dbać o
powierzone im mienie. Nieremontowana, doprowadzona do ruiny willa została ostateczne rozebrana u progu lat 70.
W 1976 roku na jej miejscu stanął warsztat mechaniki pojazdowej.
Krzysztof Jakubowski

W 1976 r., na pustym placu po wyburzonej willi stanął warsztat mechaniki pojazdowej Ryszarda Turbasy.
Fot. K. Jakubowski, 2018
Kurier Zwierzyniecki
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3 RAZY „P”
NA PLACU NA STAWACH
ciąg dalszy ze str. 1

Teraz te dwa place są już zupełnie
inne. Na pierwszym stoją nie najgorzej
zaprojektowane, praktycznie identyczne
pawiloniki, na drugim są przystanki końcowe autobusów. Nic tam już nie zostało
z okresu przedwojennego i powojennego
romantyzmu. Być może nasz plac targowy na Placu na Stawach trzeba po prostu zachować dla potomności... taki jaki
jest, mimo że do piękna wiele mu brakuje. Można też przyjąć opcję gruntownej
przebudowy i zaprojektowania zabudowy
naprawdę odpowiadającej standardom
epoki. Część dyskutantów z tak zwanego
„stronnictwa zielonych” uważa, że lokale handlowe powinny być umieszczone
w obiektach obok placu, a plac zamieniony w piękny, mały park z miejscem zabaw
dla dzieci, ławkami i małymi boiskami,
choćby do gry w ping-ponga czy kometki. Na wybetonowanym terenie Półwsia
Zwierzynieckiego taki park na pewno by
się przydał. Do kompletu dochodzi opinia, że dla wygody obywateli większość
handlu w przyszłości będzie działała na
zasadzie zakupów dostarczanych z centrów logistycznych, prosto do domu i ani
place targowe, ani sklepy nie będą prawie
wcale potrzebne.
Lobby motoryzacyjne uważa z kolei,
że w tym rejonie brak jest parkingów,
a wysoce prawdopodobna przyszła spora
podwyżka opłat w strefie śródmiejskiej,
spowoduje totalny Armagedon parkingowy w tej części naszej dzielnicy i w terenach przyległych również.
Przecież już obecnie zaparkowanie na
uliczkach wzgórza salwatorskiego, czy na
ulicy Królowej Jadwigi graniczy z cudem.
Tylko jak zrobić parking nie ruszając
obiektów handlowych?
Muszę też wspomnieć o fakcie protestów części mieszkańców Półwsia
przeciwko mojej inicjatywie realizacji
parkingu kilkupoziomowego, na istniejącym placyku parkingowym, pomiędzy
biurowcami RDOŚ i Biurem Komunalnym. Pogląd, że samochody nie powinny być wpuszczane do miasta, też ma
jak widać wielu zwolenników. Być może
w przyszłości zostanie wprowadzony jakiś
inny wygodniejszy środek komunikacji.
Na przykład transport miejski oparty na
niewielkich pojazdach autonomicznych
i do tego z pewnością elektrycznych, mogących dojechać w każde miejsce, gdzie
jest jakakolwiek droga. Wtedy oczywiście
Kurier Zwierzyniecki

potrzebna byłaby tylko siatka parkingów,
nawet wokół miasta, lub sposób magazynowania tych pojazdów w stylu „sardynki
w puszce”. Na razie jednak problem parkowania istnieje i co by nie mówić, to jednak samochody są wielkim osiągnięciem
cywilizacyjnym i warto pomyśleć, aby
korzystanie z tego osiągnięcia nie było
w sumie coraz bardziej uciążliwe i niezmiernie denerwujące, zarówno dla obywateli zmotoryzowanych jak i pieszych.
W sumie przy tak sprzecznych ze sobą
poglądach, prawdopodobnie nie jest
możliwe dojście do konsensusu. Prawdopodobnie, czyli jak mówię „chyba na
pewno”, bo jest pewien sposób, nie najtańszy zapewne, ale skuteczny, aby harmonijnie pogodzić współistnienie placu
targowego, parkingu i parku. Po prostu
trzeba te funkcje ułożyć warstwowo. Najlepiej parking umieścić pod ziemią, plac
targowy tam gdzie jest, a park oczywiście
na dachu. Taki park usytuowany ponad

zakurzoną ulicą miałby jeszcze pewne
dodatkowe zalety. I mamy tytułowe 3
razy „P”! W projektowany obiekt nieźle
by też było wmontować na przykład klub
kultury dla Półwsia, bo ta część Dzielnicy
VII, mimo tego, że mieszka w niej prawie
połowa mieszkańców Zwierzyńca, nie ma
swojego klubu. Jeśli się Państwu ta inicjatywa spodobała, to prosiłbym o jej życzliwe poparcie. W dodatku poparcie długotrwałe, bo to zamierzenie skomplikowane
i długodystansowe. Jak to mówią „w państwa ręce”, bo autor tego pomysłu jest
w Radzie Dzielnicy tylko do końca tej kadencji, albowiem już obecnie mieszkam
w Borku Fałęckim, czyli jestem mieszkańcem Dzielnicy IX, ale oczywiście będą
mogli Państwo liczyć na moją opiekę nad
tą inicjatywą, niestety tylko wtedy kiedy
w pierwszej kolejności sami uznają ten
pomysł za wart kontynuacji i ulepszania.
Marek Golonka

9 czerwca 2018 roku
od godz. 16:00
zapraszamy na
VII Bal na Stawach
To może być preludium do Festiwalu
Folkloru Miejskiego w Krakowie.

W sobotnie popołudnie, w malowniczej scenerii Zwierzyńca, Półwsia Zwierzynieckie-

go i Salwatora, mieszkańcy Krakowa będą mogli poprzez wspólną zabawę przypomnieć
sobie lub też dowiedzieć się więcej o wspaniałych postaciach twórców nie tylko lokalnej kultury i sztuki, ale też o ich dokonaniach na polskich i zagranicznych scenach.
Bal będzie poświęcony Aleksandrowi „Makino” Kobylińskiemu, a także krakowskiemu, lwowskiemu i warszawskiemu folklorowi miejskiemu. Będziemy przypominać kapele podwórkowe, ulicznych grajków, kuglarzy, ale też przedstawicieli rzadkich
rzemiosł, którzy dawnymi czasy prezentowali swoje umiejętności na miejskich placach,
na ulicy, podwórkach. Czy ktoś drutuje jeszcze garnki na ulicy? Albo ostrzy noże? Gdzie
się podziali kataryniarze? Chcemy też przypomnieć sylwetkę znakomitego skrzypka –
samouka narodowości romskiej, jedną z żywych krakowskich legend, Stefana Dymitra.
W tym roku VII Bal na Stawach organizują: Jarosław Sokół, Fundacja „Pro Artem”
i Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec, przy współpracy i pomocy Urzędu Miasta Krakowa,
Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa,
Biblioteki Kraków, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Klubu Kultury Przegorzały
- filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Księgarni Akademickiej, pod patronatem
Wodociągów Miejskich oraz dzięki pomocy wielu instytucji, firm i ludzi.
Wystąpią: Makino i Andrusy, Zwierzynieckie Kindry, Zosia Sydor, Lwowska Kapela Podwórkowa "Ta - Joj" im. Kazimierza "Kija" Galikowskiego z Przemyśla, zespół Menele
z Warszawy oraz inni zaproszeni artyści, pisarze, poeci, dziennikarze i muzycy.
Muzyka będzie przeplatana pogadankami, konkursami, występami tanecznymi i wieloma innymi atrakcjami.
Bal poprowadzą Katarzyna Siwiec i Michał Kozioł.

To siódmy odrodzony Bal na Placu na Stawach, a w całej historii Balu na Placu dwudziesty drugi.

Miejsce – Plac na Stawach i Parking przy Placu na Stawach
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wiosenne porządki
Na wałach Rudawy zalega mnóstwo
śmieci. Bardzo źle to wpływa na estetykę okolicy. Odpady stanowią duże
zagrożenie dla środowiska. Dlatego
nadszedł czas na wiosenne porządki!
Akcje sprzątania stają się już swoistą
lokalną tradycją.

W inicjatywę zaangażowały się
dwie grupy. My działaliśmy w okolicach
ul. Kościuszki i al. Focha, a drugi zespół
zajął się wałami na Woli Justowskiej.
Tysiące butelek, puszek, kartonowych
kubków, reklamówek i innych opakowań trafiło do worków na śmieci. Wśród
odpadów znalazły się także materiały
budowlane, zużyty sprzęt RTV i AGD
oraz części samochodowe. Udało się wyCzy plany zagospodarowania
przestrzennego spełniają
nasze oczekiwania?
ciąg dalszy ze str. 1

Tak niestety jest, skończył się czas
kiedy ktoś za nas myśli, choć sami nie
wiemy czy tego chcieliśmy. Mamy demokratyczny kraj i każdy mieszkaniec
ma prawa, z których może korzystać.
Jednym z nich jest – w ramach procedur
planistycznych – składanie wniosków
i uwag do sporządzanych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, czyli dokumentu
narzucającego zapisy wszystkich przyszłych planów zagospodarowania.
To podczas procedowania tych dokumentów samorządowcy, urzędnicy,
mieszkańcy i wszelakie instytucje „wykuwają” swoiste granice określające gdzie
powstanie linia podziału poglądów, o których pisałem na wstępie. Już nie będę
nad Państwem się pastwił i wspominał,
jak to bywało z zaangażowaniem mieszkańców podczas procedowania poprzednich dokumentów, bo wierzę, że tamte
czasy są już za nami.
W większości dyskusji publicznych
podczas wyłożeń planów uczestniczy coraz więcej ludzi, a do projektów planów
spływa coraz więcej uwag oraz widać po
ich treści jak szybko wzrasta świadomość
mieszkańców. To oznacza, że potrafimy
korzystać z naszych praw. Zatem namawiam Państwa do jeszcze większego zaangażowania się w te prace i współtworze-

czyścić spory obszar. Spacery będą teraz
zdecydowanie przyjemniejsze. Zobaczymy jak długo utrzyma się efekt naszych
działań. Sprzątanie wałów Rudawy jest
,,syzyfową pracą”, jednak trzeba pokazywać, że może być inaczej. Usunięcie
setek kilogramów śmieci stanowi zresztą realną korzyść dla środowiska.
Na terenie Zwierzyńca wiele miejsc
jest zaśmieconych. Przyczyny problemu
są bardzo złożone. Z jednej strony przydałoby się więcej koszy na śmieci. Lokalizacja niektórych pojemników mogła by
być także bardziej przemyślana. Patrole
Policji i Straży Miejskiej powinny częściej
odwiedzać miejsca, w których regularnie
dochodzi do libacji, a zarządcy publicznych terenów winni systematycznie zlecać ich czyszczenie. Rada Dzielnicy dąży
do poprawy sytuacji. Jednak istotą problemu jest mentalność sporej rzeszy osób.

nie planów, które będą określać przyszłą
jakość naszego otoczenia oraz kierunki
rozwoju całego miasta. Do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przystąpiliśmy 23 lutego,
a wnioski składamy do 31 sierpnia br.
Trwa również wyłożenie do Publicznego Wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją (do 11.05.2018).
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 r.
Dla planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy”
składamy uwagi do 16.05.2018 r.,
a wkrótce będziemy składać uwagi do
planu obszaru „Rejon ulicy Podłużnej
i Pylnej” oraz czekamy na ostateczne roz-

Grupa sprzatajaca. Od lewej: Piotr Kuncewicz,
Aleksadra Dyras, Krzysztof Kwarciak, Anna Kozłowska, Piotr Rudziewicz (foto) ,Tomasz Jakubowski i Anna Jakubiak

Wielu ludzi nie ma szacunku do wspólnej
przestrzeni. Ciężko walczy się ze złymi
nawykami. Dlatego warto stawiać na edukację dzieci i młodzieży. Efekty będą odroczone w czasie, jednak nawet najdłuższą podróż trzeba zacząć od pierwszego
kroku.
Krzysztof Kwarciak
wiązania dla planu obszaru „Strzelnica –
Sikornik”.
Dla naszej dzielnicy procedowane są
jeszcze plany obszarów „Balice I” i „Balice II” oraz „Zwierzyniec – Księcia Józefa”, oraz „Armii Krajowej – Piastowska”.
Wszystkie niezbędne informacje i stan
procedowania poszczególnych dokumentów znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Miasta: www.bip.krakow.pl – zakładka:
na skróty/Planowanie Przestrzenne.
Szanowni Państwo, nie zostawiajcie
tych decyzji innym osobom i nie chodzi
mi tylko o Państwa własność. Oczywistym jest, że każdy musi zadbać o swoje
sprawy, ale podczas procedowania tych
dokumentów możemy mieć wpływ nie
tylko na te najbliższe nam oczekiwania,
lecz na cały wspólny obszar, na którym
żyjemy – na cały Kraków.
Szczęsny Filipiak

Fragment projektu MPZP „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”
Kurier Zwierzyniecki
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Szacunek dla flagi
Unii Europejskiej

Kurier Zwierzyniecki

22 maja 2018 r.
o godz. 15:00
w siedzibie

Wodociągów Miasta Krakowa
przy ul. Senatorskiej 1 w Krakowie
(sala konferencyjna)

przybliżą Państwu osiągnięcia oraz plany i cele instytucji unijnych – wszystkie
publikacje są dla Państwa. Oczywiście
można samemu włączyć się w akcję
poprzez pobranie list wraz z projektem
ustawy ze strony: www.fronteuropejski.
pl/incjatywa-ustawodawcza.
Serdecznie zachęcam do wsparcia
projektu oraz zapraszam do siedziby
Rady Dzielnicy.
Szczęsny Filipiak

DIGITAL
DRAGONS 2018
Centrum Kongresowe ICE
21-22 maja 2018

Obok części wykładowej, którą
poprowadzi blisko 100 prelegentów,
organizatorzy przewidują również kolejną edycję konkursu Indie Showcase dla najlepszych gier niezależnych,
a także strefę EXPO, gdzie obecne będą
najważniejsze firmy z branży. Kolejny
raz odbędą się również finały Students
Talent Show oraz gala rozdania nagród

odbędzie się spotkanie
w ramach konsultacji społecznych,
związanych z realizacją Programu
inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.
Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS).
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane kierunki działania w zakresie polityki inwestycyjnej MPWiK S.A. na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec.

Przypominamy również, że
21 maja w godz. 14.00 – 15.00
w siedzibie Rady Dzielnicy VII
dyżur będzie pełnił
Miejski Rzecznik Konsumentów.

Digital Dragons, na której poznamy
najlepsze polskie gry ubiegłego roku.
Co roku wydarzenie przyciąga coraz większą liczbę zainteresowanych.
W ciągu 6 lat liczba uczestników zwiększyła się od 300 osób do ponad 1500
uczestników. W Digital Dragons biorą
udział prawie wyłącznie profesjonaliści
branżowi: producenci, wydawcy gier,
przedstawiciele mediów branżowych,
biznesowych, mainstreamowych oraz
reprezentanci środowisk akademickich.
Barbara Wityńska-Słącz
Więcej na temat Digital Dragons:
www.digitaldragons.pl

fot. archiwum Digital Dragons

Flaga europejska jest symbolem Unii
Europejskiej, lecz nie wolno zapominać,
że również jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Już w 1950 r.
w ramach Rady Europy powołano specjalny komitet, który przeanalizował ponad 100 propozycji projektów flag. Okręg
dwunastu złotych gwiazd na niebieskim
tle zaprojektowany przez Arsèna Heitza
ostatecznie wybrał Komitet Ministrów
Rady Europy (8 grudnia 1955 r.) przy
jednogłośnej akceptacji w drodze uchwały Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy. Jak widać cały proces trwał 5 lat,
a zatem nie był to wybór przypadkowy.
Rada Europy zachęcała inne organizacje europejskie do przyjęcia tej flagi jako własnej. Parlament Europejski
w 1983 r. opowiedział się za przyjęciem
flagi Rady Europy jako symbolu Unii Europejskiej, wówczas nazywanej Wspólnotami Europejskimi. Następnie w Mediolanie w 1985 r. w trakcie spotkania szefów
państw i rządów Wspólnot Europejskich
przyjęto flagę jako flagę Wspólnot, a po
uzyskaniu formalnej zgody Rady Europy flaga europejska przy dźwiękach
hymnu Europy została po raz pierwszy
uroczyście wywieszona 29 maja 1986 r.
przed siedzibą Komisji Europejskiej.
Zgodnie z wolą Polaków, na mocy
Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16
kwietnia 2003 roku w Atenach, Polska
została członkiem Unii Europejskiej od
1 maja 2004 roku. Zatem flaga UE jest
również naszą flagą i należy jej się szacunek równy szacunkowi dla naszej flagi
narodowej. Przez 14 lat symbol, jakim
jest flaga UE nie doczekał się ochrony
prawnej oraz nie posiadamy przyjętych
zasad wywieszania jej przez instytucje
państwowe oraz samorządowe.
W związku z tą sytuacją obywatele
zawiązali inicjatywę o nazwie Front Europejski, w ramach którego rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ochronie flagi
Unii Europejskiej.
Drodzy mieszkańcy, zachęcam Was
do włączenia się w tę cenną inicjatywę.
W siedzibie Rady Dzielnicy można złożyć podpisy ale również zachęcam do zabrania list i zbierania podpisów wśród swoich przyjaciół i rodziny.
Również otrzymaliśmy od przedstawicielstwa Komisji Europejskiej ciekawe
materiały (Biała Księga, Europa w 12
lekcjach itp.) o Unii Europejskiej, które
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Maj w KK „Przegorzały”

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii zaprasza!

8 V godzina 10:30 – „Od grzechotki do orkiestry”.

czeniem realizacji projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010, w celu zapewnienia trwałości projektu, od 1 kwietnia 2018
roku jest możliwość odpłatnego korzystania z usług, w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej na
zasadach określonych przez Ministerstwo Zdrowia w standardzie.
Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) przeznaczony jest w szczególności dla osób powyżej 65. roku
życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką rodziny lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które wymagają przez najbliższy czas
np. (po pobycie w szpitalu, po dłuższej chorobie itp.) świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacji i kontynuacji
leczenia, a nie wymagają już hospitalizacji.
Skierowanie do DDOP wypisuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
Czas pobytu – od 30 do 120 dni, 5 razy w tygodniu od 4 do 8 godzin dziennie.
Koszt dziennego pobytu (min. 4 godziny, max. 8 godzin) to 7 zł za godzinę. W cenę wliczone są wszystkie
zajęcia prowadzone podczas pobytu uczestnika DDOM, tj. zabiegi z zakresu: kinezyterapii, elektrolecznictwa, światłolecznictwa i termoterapii, leczenie polem elektromagnetycznym, krioterapii miejscowej
i masażu, wsparcie logopedyczne i psychologiczne, nadzór lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji, stała
opieka pielęgniarska oraz opiekuna medycznego.
Do kosztu dziennego pobytu (7 zł/h) należy doliczyć koszty wyżywienia w wysokości:
I śniadanie – 6,64 zł, II śniadanie – 3,99 zł, obiad – 11,94 zł, podwieczorek – 3,99 zł.
Uczestnik zobowiązany jest wykupić co najmniej 1 posiłek w przypadku pobytu wynoszącego 4 godziny,
2 posiłki w przypadku pobytu 5 godzin, 3 posiłki w przypadku pobytu 6 godzin lub pełne wyżywienia
w przypadku pobytu powyżej 6 godzin.

◆ Strefa Rodzica (Wstęp 1 zł):

Zajęcia umuzykalniające metodą Gordona dla dzieci
wraz z rodzicami. Zajęcia polegają na stymulowaniu
rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą
śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności
muzycznych i kształtowanie języka muzycznego,
a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Prowadzenie Marzena Michalczyk.
10 V godzina 10:30 – „Poznajmy się lepiej! Rodzice
i dzieci”. Każde dziecko rodzi się ze swoim charakterem – jak rozpoznać typ charakteru dziecka? Czym
charakteryzują się poszczególne typy i jak postępować, aby komunikacja i sposób działania przynosiły korzyści dla mamy i dla dziecka. Prowadzenie
Agnieszka Wódz.
17 V godzina 10:30 – „Relaks dla niemowląt –
wprowadzenie do masażu Shantala” Masaż Shantala, w wersji podstawowej, jest masażem relaksacyjnym dla niemowląt i dzieci. Wykonują go wyłącznie
rodzice/opiekunowie, prowadzeni przez instruktora.
Zajęcia prowadzi certyfikowana instruktorka masażu Shantala – Karolina Sokołowska.
22 V godzina 10:30 – „Od grzechotki do orkiestry”.
Zajęcia umuzykalniające metodą Gordona dla dzieci
wraz z rodzicami. Zajęcia polegają na stymulowaniu
rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą
śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności
muzycznych i kształtowanie języka muzycznego,
a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Prowadzenie Marzena Michalczyk.
24 V godzina 10:30 – Dogoterapia – zajęcia
z udziałem psa. Metoda wzmacniająca efektywność
rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Zajęcia
z psem mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu i satysfakcji pomiędzy uczestnikiem a psem
a przede wszystkim stymulują rozwój zmysłów i postrzegania. Prowadzenie Kinga Ziembińska.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ul. Emaus 18 uprzejmie informuje, że w związku z zakoń-

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziennym Domu Opieki Medycznej ul. Emaus 18,
sekretariat tel. 12 446 78 16 lub tel. komórkowy 667 018 004.
Tu również należy złożyć skierowanie.
Zapraszamy do korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej ul. Emaus 18.

◆ 10 V, 17 V i 24 V – godzina 15:00-17:00

Bezpłatne porady prawne oferujące mieszkańcom pomoc w zakresie prawa cywilnego, karnego
i administracyjnego (Wstęp wolny).

◆ 8 V, 15 V i 22 V

Językowy Twister – konwersacje z języka włoskiego (Wstęp nieodpłatny, obowiązują zapisy).

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ulica Prądnicka 80 zaprasza na

◆ 1-18 V „Rowerem przez świat”

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych.
Wstęp wolny.

◆ 18 V godzina 18:00

Finisaż pokonkursowej wystawy „Rowerem przez
świat” połączony z rozdaniem nagród w konkursach
„Zwierzynieckie Debiuty” i „Rowerem przez Świat”,
oraz warsztatami plastycznymi. Wstęp wolny

● Kobiety od 50 do 69 r.ż. – badanie raz na dwa lata
● Kobiety od 50 do 69 r.ż., obciążone – badania raz na rok
● bezpłatnie, bez skierowania (NFZ)
pon.-pt. 7.00-19.00

◆ 11 V godzina 18:00 Muzyczny Jam

Międzynarodowe wydarzenie muzyczne z pięknymi zdjęciami z koncertów w tle. Wstęp wolny.

◆ 21-31 V
Wystawa fotografii „Urban Landscapes”

Patrząc okiem przyzwyczajonym do odkrywania
piękna, Claudia Bellotti, młoda włoska fotograf,
przedstawia kolekcję zdjęć Zielonego Przylądka zatytułowaną „Urban landscapes”. Wystawa odbywa
się w ramach miesiąca fotografii w Krakowie. Wstęp
wolny.

◆ 25 V godzina 18:00 „Co z tym miastem?”
debata na temat kondycji przestrzeni miejskiej w różnych miastach na świecie

Z okazji wernisażu wystawy zdjęć Zielonego Przylądka zatytułowanej „Urban landscapes” młodej włoskiej artystki fotograf Claudii Bellotti zapraszamy do
otwartej debaty na temat miasta jako dobra wspólnego mieszkańców, w której wezmą udział krakowscy miejscy aktywiści oraz młodzi Europejczycy,
mieszkający na stałe w Krakowie. Wstęp wolny.

Krakowski
Szpital specjalistyczny
im. Jana Pawła II

INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Centrum Medyczne
„MED-ALL”

Projekt
„Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich”
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kurier Zwierzyniecki

V KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE
DRZEWKO EMAUSOWE

fot. A. Janikowski

Przyjmowanie prac na V konkurs na
Najpiękniejsze Drzewko Emausowe, organizowany przez Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa oddział Dom Zwierzyniecki, miało miejsce 24 marca 2018 r.
Do konkursu zgłoszono 28 prac: 12 w kategorii dorosłych, 6 w kategorii młodzieżowej, 10 w kategorii dziecięcej. Prace
zostały wyeksponowane w salach wystaw
czasowych oddziału Dom Zwierzyniecki,
w przestrzeni wystawy „Prawie wszystko
o Zwierzyńcu. Odsłona druga”.

I miejsce - dzieci

28 marca 2018 roku w oddziale
Dom Zwierzyniecki (ul. Królowej Jadwigi 41) komisja w składzie: Anna Śliwa-Suchowiak, Katarzyna Piszczkiewicz,
Krystyna Reinfuss-Janusz, dr Andrzej
Szoka, Barbara Purchla, Piotr Boroń,
Stanisław Malik, Małgorzata Niechaj,
Marek Golonka i Michał Kozioł dokonała oceny prac zgłoszonych na konkurs
na najpiękniejsze drzewko emausowe
i zgodnie z regulaminem przyznała nagrody w trzech kategoriach. W kategorii
drzewka dorosłych: I miejsce zdobyła
Anna Kowalska, II miejsce zdobył Wiesław Piwowarczyk, a III miejsce zdobyła Dorota Bury. W kategorii drzewka
młodzieżowe: I miejsce zdobył Karol
Baranowski, II miejsce zdobyła praca
zbiorowa Centrum Kultury Podgórza,

przy ul. Królowej Jadwigi 41. W tym
dniu miało też miejsce głosowanie publiczności na najpiękniejsze drzewko konkursu, w którym zwyciężyły prace Anny
Kowalskiej, Magdaleny Długosz, Jakuba Długosza, Zuzanny Piechniczek oraz
Mateusza Barana.
Pokonkursową wystawę drzewek
emausowych można oglądać w Domu
Zwierzynieckim do 6 maja 2018 roku,
od wtorku do niedzieli w godzinach od
9.30 do 17.00. Zapraszamy!
Maria Lempart

ZWIERZYNIECKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Moje wakacje w obiektywie”

Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy VII do udziału w konkursie fotograficznym.
Zachęcamy Państwa do uchwycenia w obiektywie wakacyjnych przeżyć
i ulotnych chwil. Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec wraz
z Muzeum Historii Fotografii wybierze najlepsze prace.
Nagrody zostaną wręczone podczas corocznego
Święta Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:

www.dzielnica7.krakow.pl
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Ailish

I miejsce - dorośli

III miejsce zdobyła praca zbiorowa Magdaleny Długosz, Jakuba Długosza, Zuzanny Piechniczek, a wyróżnienie otrzymała praca Alicji Nowak. W kategorii
drzewka dziecięce: I miejsce zdobył
Bartek Michalski, II miejsce zdobył Szymon Szymanek, III miejsce zdobył Mateusz Baran, a wyróżnienie otrzymała
praca zbiorowa Przedszkola „Lalkowo”.
Nagrody wraz z okolicznościowymi
dyplomami zostały wręczone zwycięzcom
podczas wydarzenia „Przystanek Emaus
2018” 2 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00
w siedzibie oddziału Dom Zwierzyniecki

I miejsce - młodzież

