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Zdaniem Przewodniczącego

2 GRUDNIA 2018 r.
WYBORY DO DZIELNICY!

Jesienią tego roku w Krakowie odbywa się swoisty maraton wyborczy. 21
października wybieraliśmy radnych miejskich i wojewódzkich oraz prezydenta miasta, który tak naprawdę został wyłoniony
w drugiej turze – 4 listopada. Oczywiście
pisząc „prezydenta” mam na myśli panią
prezydent lub pana prezydenta. Wybieraliśmy bowiem pomiędzy Panią Małgorzatą Wassermann a Panem Jackiem
Majchrowskim. Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom, któ-

rzy poparli mnie w wyborach do sejmiku.
Na Zwierzyńcu byłem bezkonkurencyjny
i choć nie uzyskałem mandatu, to wynik
6044 głosy jest bardzo dobrym wynikiem
dla miejsca z którego startowałem. Jeszcze raz pięknie Państwu dziękuję.
Do tej pory to była normalna kolejność wyborcza, lecz jak zapewne Państwo
zauważyliście, nie wybieraliśmy Radnych
Dzielnicowych. Ustawodawca zmieniając
przepisy nakazał rozdział wyborów jednostek pomocniczych od wszystkich innych wyborów. Chcąc uniknąć wyborów
11 listopada, Konwent Przewodniczących
Dzielnic zaproponował Radzie Miasta,
aby zmienić statuty i wybory do dzielnic
zorganizować 2 grudnia. Tak też się stało
i teraz stoimy przed trudnym zadaniem,
jakim jest zachęcenie mieszkańców do
udziału w kolejnych wyborach. Dodat-

100.
Rocznica
Odzyskania Niepodległości

kowo na Zwierzyńcu ok. 30% mieszkańców nie będzie wybierać swojego radnego, ponieważ w 6 okręgach wyborczych,
w związku ze zgłoszeniem się tylko jednego kandydata, te osoby już zostały członkami przyszłej Rady Dzielnicy. W praktyce
może to oznaczać, że mieszkańcy docenili
dotychczasową pracę swoich radnych.
Jednak pozwolę sobie na ocenę, że mniejsza liczba kandydatów jest następstwem
złej zmiany prawa, bo Krakowianie od lat
są przyzwyczajeni do równoczesnych wyborów dzielnicowych wraz z gminnymi.
ciąg dalszy na str. 5

W 100. ROCZNICĘ
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
W lipcu, w roku setnej rocznicy od-

zyskania przez Polskę niepodległości,
zgromadziliśmy się w szczególnym miejscu, gdzie przed 75 laty, córki i synowie
tej ziemi ponieśli śmierć – bestialsko
zamordowani przez hitlerowskich okupantów. Wyrazem naszej wdzięcznej pamięci za ofiarę Ich życia była modlitwa.
Mszę świętą w intencji pomordowanych
odprawił Ksiądz Kanonik Roman Łędzki,
proboszcz parafii na Woli Justowskiej.
W asyście Kompanii Honorowej 6 Batalionu Dowodzenia z 6 Brygady Powietrznodesantowej, dowodzonej przez kpt. Mariusza Pytlasa, przedstawiciele władz Miasta,
Rady Dzielnicy, Instytutu Pamięci Narodowej, środowisk kombatanckich, Straży
Miejskiej, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i mieszkańców złożyli kwiaty.
ciąg dalszy na str. 12
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY VII
28 sierpnia 2018 r.
odbyła się XLVII sesja
Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała
nr XLVII/412/2018
w sprawie poparcia starań
mieszkańców osiedla willowego
Salwator o możliwie jak najbardziej racjonalne rozwiązanie problemu parkowania
samochodów osobowych na ulicach św.
Bronisławy, Gontyna i Anczyca (w nawiązaniu do wniosku mieszkańców, stanowiącego załącznik do uchwały, Rada
wyraziła zdecydowane poparcie dla starań mieszkańców w sprawie możliwie
jak najbardziej racjonalnego rozwiązania problemu parkowania samochodów
osobowych na ulicach św. Bronisławy,
Gontyna i Anczyca; ponadto Rada skierowała do ZIKiT wniosek o pilne zajęcie
się problemem parkowania samochodów
osobowych na ww. ulicach).
Uchwała nr XLVII/413/2018
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII na rok 2019 (zadanie „Budowa chodnika i modernizacja siłowni na
świeżym powietrzu” na kwotę 147 000
zł zostało rozdzielone na dwa odrębne
zadania: „Modernizacja siłowni napowietrznej na skwerze u zbiegu ul. Skibowej i Jodłowej” na kwotę 50 000 zł –
realizator ZZM i „Budowa chodnika przy
ul. Księcia Józefa w rejonie przystanku
„Na Krępaku” – opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja” na kwotę
97 000 zł – realizator ZIKiT).
Uchwała nr XLVII/414/2018
w sprawie ujęcia zadań w budżecie Miasta Krakowa na 2019 r. (Rada zawnioskowała o ujęcie w budżecie Miasta Krakowa na 2019 r. następujących zadań:
• rozbudowa (poszerzenie) alejki na Błoniach wzdłuż Rudawy na odcinku od
al. Focha do ul. Piastowskiej • budowa
chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż
ul. Rzepichy • renowacja samolotu Jak23 na Bielanach • przebudowa ul. Starowolskiej • budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 32, ul. Królowej Jadwigi • budowa ul. Insurekcji
Kościuszkowskiej • zarurowanie potoku
Olszanickiego wzdłuż części ul. Korzeniaka wraz z utworzeniem miejsc parkingowych oraz wykonanie chodnika
przy ul. Korzeniaka (od ul. Olszanickiej
do ul. P. Skargi) • odwodnienie Zakamycza (zgodnie z opracowaną koncepcją)
Kurier Zwierzyniecki

•
•

remont chodnika na al. Kasztanowej
budowa chodnika przy ul. Korzeniaka
na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Majówny • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr
72, al. Modrzewiowa 23 • budowa parkingu przy Rondzie w Chełmie • budowa
chodnika na niektórych odcinkach: ul.
Księcia Józefa, ul. Mirowskiej, ul. Leśmiana, ul. Modrzewiowej, ul. Jeleniowej, ul. Leśnej i ul. Olszanickiej • budowa kładki pieszo-rowerowej, łączącej
Zwierzyniec z Dębnikami).
Uchwała nr XLVII/415/2018
w sprawie uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik” (Rada
zgłosiła następujące uwagi do projektu
planu: » W § 16, ustęp 3, pkt. 28, dotyczącym terenu oznaczonego jako MN 28,
postuluje się aby teren ten pozostał – jak
dotąd – zielonym obszarem wolnym od
jakichkolwiek inwestycji budowlanych,
niezależnie od ich charakteru.
» W § 21, ustęp 1, dotyczącym terenu
oznaczonego symbolem US/U.3, postuluje się o wykreślenie ostatniego fragmentu
tekstu, o brzmieniu: „oraz ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji”.
» W § 21, ustęp 4, pkt. 3, dotyczącym
terenu oznaczonego US/U.3, postuluje
się zmniejszenie maksymalnej wysokości
zabudowy: przy dachach płaskich do 7
metrów, przy innych kątach nachylenia
połaci dachowych – do 9,5 metra).
Uchwała nr XLVII/416/2018
w sprawie wniosku o długofalowe założenia do sporządzanych miejskich planów zagospodarowania przestrzennego
(Rada zgłosiła postulat, aby sporządzane
w przyszłości miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmowały
obszar o powierzchni nie przekraczającej
40-50 ha, podkreślając w uzasadnieniu,
że plany o mniejszej powierzchni generują proporcjonalnie mniejszą liczbę
ewentualnych uwag, a tym samym procedura ich uchwalania staje się prostsza
i szybsza).
Uchwała nr XLVII/417/2018
w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. 28 Lipca 1943 r.
w Krakowie (Rada negatywnie zaopiniowała zamierzenie inwestycyjne obejmujące: rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na budynek mieszkalny
wielorodzinny z garażem podziemnym,
przebudowę chodnika oraz budowę
i przebudowę infrastruktury technicznej).

Uchwała nr XLVII/418/2018
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII na rok 2018 (wprowadzono następujące zmiany:
» zmniejszono o 17 615 zł wysokość
kwoty przeznaczonej na budowę oświetlenia na terenie dzielnicy, a pozyskane
środki przeznaczono na następujące zadania: 1/ Przedszkole nr 9 – malowanie
sal i inne prace remontowe – 11 000 zł,
2/ Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 – zakup mebli – 3 000 zł,
3/ dodatkowo na remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy – 3 615 zł,
» zmniejszono o 8 174 zł wysokość
kwoty przeznaczonej na zadanie: „Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic
Zakręt i Bażanciej”, a pozyskane środki
przeznaczono dodatkowo na remonty
dróg i chodników na terenie Dzielnicy,
» zmniejszono o 285 zł wysokość środków przeznaczonych na zadanie: „Zespół boisk sportowych przy ul. Korzeniaka – postawienie toalety przenośnej”,
a pozyskane środki przeznaczono dodatkowo na remonty dróg i chodników na
terenie Dzielnicy).
Uchwała nr XLVII/419/2018
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018
(zmniejszono o 3 453 zł wysokość środków przeznaczonych na zadanie: „Zakup
silnika do łodzi treningowo-asekuracyjnej dla KS Nadwiślan”, a pozyskane
środki przeznaczono na nowe zadanie:
„Zakup pontonu dla KS Nadwiślan”).
Uchwała nr XLVII/420/2018
w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Astronautów (przy garażach)
w Krakowie (Rada pozytywnie zaopiniowała przesłany projekt).
Uchwała nr XLVII/421/2018
w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej instalacji oświetlenia ulicznego
na ul. Skibowej w Krakowie (Rada pozytywnie zaopiniowała przesłany projekt).
Uchwała nr XLVII/422/2018
w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej instalacji oświetlenia ulicznego
na ul. Księcia Józefa bocznej w Krakowie
(Rada pozytywnie zaopiniowała przesłany projekt).
Uchwała nr XLVII/423/2018
w sprawie opinii dla koncepcji wprowadzenia zakazu parkowania na zieleńcu
przy ul. Jodłowej, na odcinku od przejścia
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dla pieszych przy ul. Skibowej do ul. Księcia
Józefa (Rada pozytywnie zaopiniowała
koncepcję przedstawioną przez ZIKiT).
Uchwała nr XLVII/424/2018
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VII Zwierzyniec na rok 2018 (zrezygnowano z realizacji zadania „Remont ogrodzenia zewnętrznego KS Zwierzyniecki”,
a pozyskane środki w wysokości 20 000
zł przeznaczono na nowe zadanie „KS
Zwierzyniecki – zakup/dostawa sprzętu
sportowego i wyposażenia”).
Uchwała nr XLVII/425/2018
w sprawie opinii do projektu budowy
obiektów małej architektury w miejscu
publicznym – doposażenie istniejącego
ogródka jordanowskiego na działce nr
356/2 obr. 21 Krowodrza przy ul. Orlej
w Krakowie (Rada pozytywnie zaopiniowała projekt).
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

BUDŻET 2019
podział środków
* Rada rozdysponowała środki w łącznej
kwocie 2 406 254 zł na następujące zadania:
Prace remontowe szkół podstawowych,
gimnazjów oraz przedszkoli:
» 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) –
100 000 zł
» Przedszkole Samorządowe nr 78 (filia) –
przebudowa schodów wejściowych (WPF:
2018 – wykonanie dokumentacji projektowej 15
000 zł, 2019 – realizacja zadania 35 000 zł) –
35 000 zł
» SP nr 72 – dostosowanie balustrad do

obowiązujących przepisów i inne prace remontowe – 26 000 zł
» SP nr 32 – wymiana dwóch urządzeń
(huśtawek) na placu zabaw i inne prace remontowe – 4 000 zł
» SP nr 32 – wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i inne prace remontowe – 40 000 zł
» SP nr 48 – wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i inne prace remontowe – 32 000 zł
» Przedszkole nr 9 – malowanie ścian kuchni
i inne prace remontowe – 12 000 zł
» Przedszkole nr 76 – wymiana klimatyzatora

w kuchni i inne prace remontowe – 9 000 zł
» Przedszkole nr 76 – remont ogrodzenia (II
etap) i inne prace remontowe – 15 000 zł
» Przedszkole nr 78 – remont przewodu spalinowego o zwiększonym przekroju dla okapu
w kuchni i inne prace remontowe – 30 000 zł
» ZSO nr 18 – wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej i inne prace remontowe –
60 000 zł
Budowa, modernizacja, prace remontowe
ogródków jordanowskich, zieleńców,
skwerów:
» Rewitalizacja „Łąki Męczeństwa” przy ul. 28
Lipca 1943 r. – 60 000 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
Budowa, modernizacja, prace remontowe
miejskiej infrastruktury drogowej:
» ul. Kasztelańska – budowa miejsc postojowych (WPF: 2018 – rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej 0 zł, 2019 – zakończenie
dokumentacji projektowej i realizacji 140 000 zł) –
140 000 zł

» budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt
i Bażanciej (WPF: 2018 – rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej 15 000 zł, 2019 –
zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej i realizacja – 115 000 zł) – 115 000 zł

» 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
(WPF: 2018 – dokumentacje projektowe 59 000 zł,
2019 – realizacja inwestycji 221 000 zł) –
221 000 zł
» remonty dróg i chodników realizowane przez
firmę utrzymania bieżącego do wyczerpania
środków finansowych na terenie Dzielnicy
VII według kolejności wskazanej przez Dzielnicę – łączna kwota 730 041 zł: ● ul. Złota –
remont nakładki na odcinku od Rudawy do
ul. Pększyca-Grudzińskiego ● ul. Wyczółkowskiego – remont chodnika po lewej stronie na
odcinku od ul. Prusa do ul. Kasztelańskiej ● ul.
Szyszko-Bohusza – remont ulicy na odcinku
od ul. Przegorzalskiej do pierwszego sięgacza
(wraz z nim) ● ul. Salwatorska – remont chodnika po lewej stronie na odcinku od ul. Prusa
do ul. Mlaskotów ● ul. Astronautów – remont
chodnika wokół samolotu wraz z chodnikiem

po stronie wschodniej przy blokach ● ul. Olszanicka – remont chodnika po prawej stronie
na odcinku od ronda w Chełmie do ul. Becka
● ul. Senatorska – naprawa krawężnika
i likwidacja pozostałości po barierkach przy
posesji nr 9 ● ul. św. Bronisławy – remont
bezpiecznika oraz chodnika na odcinku od
ul. Kościuszki do drugiego skrzyżowania
z ul. Gontyna ● ul. Owcy-Orwicza – remont
nakładki na odcinku od ul. Sawickiego do
ul. Królowej Jadwigi ● ul. Emaus – remont
nakładki wraz z utwardzeniem pobocza na
odcinku od ul. Piastowskiej do al. Focha
● ul. Kogucia – remont nakładki na odcinku od
ul. Jesionowej do posesji nr 7 A
» montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego według wskazań Dzielnicy –
40 000 zł
» budowa chodnika i modernizacja siłowni na świeżym powietrzu (realizacja w ramach
Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.5/18
pn. „Rekreacyjne Przegorzały”) – 147 000 zł

Budowa, modernizacja, prace remontowe
osiedlowej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej
» KS Zwierzyniecki – demontaż opraw
oświetleniowych oraz inne prace remontowe –
20 000 zł
Lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne,
sportowe i rekreacyjne
» organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy VII – 40 000 zł
» Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich –
15 000 zł
Program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy
Miejskiej Kraków „Bezpieczny Kraków”
» Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 –
zakup sprzętu ratowniczego – 3 500 zł
» Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 – zakup nagród i upominków dla dzieci z Dzielnicy
VII – 1 000 zł
» Straż Miejska – zakup materiałów profilaktycznych rozdawanych – 2 000 zł
» Straż Miejska - zakup nagród rzeczowych
dla uczestników konkursów i festynów organizowanych przez strażników w ramach działań
profilaktycznych oraz edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży z Dzielnicy VII – 2 500 zł
» zakup namiotu, stolika i krzeseł dla Komisariatu Policji IV – 3 000 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
Kurier Zwierzyniecki
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z hipoterapii w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” – filia MDK „Dom Harcerza” – 5 000 zł
» rewitalizacja ścieżek do hipoterapii
w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” – filia MDK „Dom Harcerza” –
4 000 zł
» spotkanie integracyjne wigilijne dla osób
niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców Dzielnicy VII – 3 000 zł
» zasiłki celowe lub celowe specjalne na zakup leków dla osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych mieszkających na terenie
Dzielnicy VII – 20 000 zł
» spotkanie integracyjne dla niepełnosprawnych mieszkańców Dzielnicy VII – 4 000 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 – otwarty konkurs
ofert z zakresu osób niepełnosprawnych –
35 000 zł
» obniżanie krawężników, wykonywanie
pasów medialnych przy przejściach dla pieszych, dostosowanie peronów przystankowych
oraz usuwanie innych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych według
wskazań Dzielnicy – 15 500 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 szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia:
» RKS Juvenia – zakup/dostawa traktorka
z osprzętem – 25 000 zł
» KS Cracovia 1906 – zakup/dostawa sprzętu
sportowego – 10 000 zł
» Nadwiślan – zakup/dostawa sprzętu sportowego pływającego – 12 000 zł
» KKW 1929 Kraków – zakup/dostawa
sprzętu sportowego pływającego – 12 000 zł
Kurier Zwierzyniecki

» Wielofunkcyjne boiska w Olszanicy – wynajem przenośnej toalety z umywalką (toi-toi) –
1 500 zł
» Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr
1 – wymiana drzwi do klubu bursy, remont
sceny i inne prace remontowe – 30 000 zł
» ZSO nr 18 – dofinansowanie działalności
Klubu Europejskiego – 1 000 zł
» ZSO nr 18 (dla klas gimnazjalnych dotychczasowego Gimnazjum 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 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
» Muzeum Historyczne Miasta Krakowa –
Oddział ul. Królowej Jadwigi 41 – działalność
bieżąca – 8 000 zł
» Biblioteka Kraków, Filia nr 25, ul. Fałata 2
– zakup książek i/lub audiobooków – 3 000 zł
» Biblioteka Kraków, Filia nr 26, ul. Komorowskiego 11 – zakup książek i/lub audiobooków – 3 000 zł
»Biblioteka Kraków, Filia nr 27, ul. Królowej
Jadwigi 37 b – zakup książek i/lub audiobooków – 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
» Lotny Uniwersytet Historyczny – projekt
edukacyjny dla szkół z terenu Dzielnicy VII –
4 000 zł
» zakup i montaż urządzeń dla kina osiedlowego i szkółki tenisa stołowego w ramach lokalnego ośrodka kulturalno-sportowego przy
Szkole Podstawowej nr 48 (realizacja w ramach
Budżetu Obywatelskiego zadania nr BO.D7.21/18
pn. „Ośrodek kulturalno-sportowy na Bielanach”) –
103 000 zł

» zakup kodów umożliwiających bezpłatny
dostęp do ebooków – współfinansowanie (realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania
nr BO.D7.4/18 pn. „Więcej darmowych ebooków w
bibliotekach na Zwierzyńcu”) – 1 425 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 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie) – 15 000 zł

Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:
» redakcja gazetki – 4 200 zł
» druk gazetki – 12 788 zł
» obsługa strony internetowej – 3 000 zł
» fotografowanie wydarzeń w dzielnicy –
1 500 zł
» wykonanie odbitek fotograficznych –
200 zł
» wykonanie gadżetów promocyjnych –
2 100 zł.
* Na podstawie uchwały nr VLVI/405/2018.

SPROSTOWANIE
W sprostowaniu do treści artykułów, które ukazały się w Kurierze
Zwierzynieckim w czerwcu (Schronisko w służbie (nie tylko) bezdomnym zwierzętom, KZ nr 3, 2018 r.)

oraz we wrześniu (Interwencje mieszkańców, KZ nr 4, 2018 r.) na temat
braku przychodni weterynaryjnej
na terenie os. Przegorzały, uprzejmie informuję, że taka przychodnia
istnieje i mieści się przy ul. Jodłowej. Jest to Uniwersytecka Przychodnia Weterynaryjna, działająca
przy Uniwersytecie Rolniczym im.
H. Kołłątaja w Krakowie.
Za błędną informację przepraszam.
Witold Górny
Reprezentant osiedla Przegorzały
w Radzie Dzielnicy VII Zwierzyniec
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Konsekwencją zmiany terminu zapewne
będzie dużo niższa frekwencja. Dlatego
gorąco zachęcam do udziału w tych wyborach, aby pomimo że głosować będą
Państwo tylko w 15 okręgach, udało się
osiągnąć przyzwoitą frekwencję.
W poniższych okręgach wyborczych radnymi zostali:
okręg 3 – Pani Marzena Garzeł,
okręg 6 – Pan Witold Górny,
okręg 7 – Pan Grzegorz Naprawski,
okręg 11 – Pan Krzysztof Kwarciak,
okręg 12 – Szczęsny Filipiak
i okręg 14 – Pan Marek Sikora.

Radni Dzielnicowi są najbliżej mieszkańców. To sąsiedzi, których spotykacie
Państwo na co dzień, to osoby których dotykają te same problemy. Proszę pamiętać, że nie każdy radny będzie idealnym
społecznikiem, lecz te cechy można zawsze obudzić w każdym, kto będzie radnym, dzięki Państwa aktywności. Ktoś,
kto dostaje wysokie poparcie od sąsiadów, czuje się zobowiązany do działalności na ich rzecz, dlatego jeszcze raz bardzo
proszę o udział w wyborach: 2 grudnia
2018, od godziny 7.00 do 21.00.
Szczęsny Filipiak

U SCHYŁKU SIÓDMEJ KADENCJI
każdą rozmowę, za słowa pochwały, jak
również za krytykę oraz za inspiracje,
dzięki którym mogliśmy zrobić jeszcze
więcej. Przepraszamy za potknięcia
i popełnione błędy, lecz tylko tam gdzie
nic się nie robi, można ich uniknąć.

2 GRUDNIA 2018 r.

Głosowanie
w godzinach od 700 do 2100

Wierząc, że wielu spośród radnych tej
kadencji nadal otrzyma od Państwa
poparcie i będzie mogło kontynuować
swoją pracę społeczną w oparciu o już
zdobyte doświadczenie.
Dziękujemy za te cztery lata!
Szczęsny Filipiak
Przewodniczący Zarządu i Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec

fot. S. Malik

Żegnając się z mieszkańcami po
czterech latach działalności samorządowej, w imieniu radnych kończącej się
kadencji, pragnę podziękować mieszkańcom Zwierzyńca za wszystkie miłe
i trudne chwile, za każde spotkanie, za

WYBORY DO RAD
DZIELNIC
MIASTA KRAKOWA

Od lewej stoją: Łukasz Filipiak, Marcin Kapusta, Ewa Wcisło, Paweł Kajfasz, Jan Dziura-Bartkiewicz, Jakub Markowski, Marzena
Garzeł, Krzysztof Kwarciak, Paweł Kowalski, Jerzy Milej, Andrzej Hawranek, Marek Sikora.
Z przodu: Witold Górny, Magdalena Mardyła, Szczęsny Filipiak, Krzysztof Jakubowski, Andrzej Hawranek, Marek Golonka (siedzi),
Maciej Straż oraz nieobecna podczas sesji zdjęciowej Julia Mach (zdjęcie po lewej).
Na zdjęciu nie ma Pana Tomasza Meusa
Kurier Zwierzyniecki
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W związku z tegorocznymi wyborami
przypominamy historię krakowskiej Rady Miasta

Rada, radni i prezydenci
najkrótsza historia (cz. II)
W omówionych w poprzednim odcinku dziejach staropolskiej rady miejskiej, pominięta została kwestia urzędu
burmistrza, odnotowanego w Krakowie
już w drugiej połowie XIV wieku. Pominięta została jednak świadomie, bowiem
urzędnicza funkcja burmistrza (wybieranego spośród rajców), była w gruncie rzeczy marginalna. W praktyce sprowadzała
się do organizacji pracy i przewodzenia
radzie, nieustalone były nawet długość
kadencji i sposób wyboru. Zarządzenie
króla Zygmunta Starego z 1521 roku, aby
urząd ten sprawowali tylko doświadczeni
rajcy – rotacyjnie przez okres sześciu tygodni – też nie przyczyniło się do umocnienia roli burmistrza. Sytuację zmieniły dopiero reformy doby oświecenia
i uchwalone przez Sejm Czteroletni tzw.
Prawo o Miastach (1791), sankcjonujące
urząd prezydenta.
Kandydaci wybierani na tę funkcję
nie zasłużyli się jednak niczym szczególnym. Wkrótce zresztą, z wyroku III rozbioru, Kraków został wcielony do Austrii.
Jak się niebawem okazało, nowe władze
nie chciały w żaden sposób sprzyjać jakimkolwiek przejawom zaistnienia samorządu. Po reorganizacji władz i wyznaczeniu nowych granic miasta (włączono
wówczas do Krakowa między innymi Kleparz i Kazimierz), 15 marca 1801 roku
wydano – na wszelki wypadek – dekret
o likwidacji samorządu miejskiego.
W czasach Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), samorząd w dawnej
postaci nie odrodził się, a władzę wyko-

nawczą sprawował Senat Rządzący. Fiasko rewolucji 1846 roku doprowadziło
do włączenia WMK do Austrii. Kolejnym
wstrząsem były wydarzenia 1848 roku,
w rezultacie których został rozciągnięty
nad Galicją i Krakowem stan wyjątkowy,
trwający ponad pięć lat. Poważnym ciosem był wreszcie wielki pożar, jaki wybuchł w lipcu 1850 roku. Po raz kolejny
miasto przeżywało okres głębokiej – nie
tylko gospodarczej – stagnacji. W sferze stosunków społeczno-politycznych,
szczególnie dotkliwa była germanizacja
Uniwersytetu Jagiellońskiego, sądownictwa i większości urzędów.
Od Dietla do Lea

Dopiero klęski wojenne Austrii wymusiły przeobrażenia polityczne i proces
transformacji monarchii w duchu konstytucyjnym. Beneficjentem tych przemian była Galicja, która uzyskała daleko
idącą autonomię (1866). Podtrzymywana przez stulecia legenda Krakowa, jako
kolebki państwowości sprawiła, że ten
szczególny wizerunek towarzyszył miastu w kolejnym – być może najdonioślejszym – etapie rozwoju, związanym
właśnie z autonomią. Nieprzypadkowo
to Kraków, a nie stołeczny Lwów stał
się na długie lata symbolicznym centrum życia narodowego. Kluczowym dla
nieskrępowanego rozwoju miasta stało
się odzyskanie utraconego samorządu
i możliwość wyboru prezydenta.
Za sprawą odzyskanego samorządu, dzieło rozpoczęte przez pierwszych
prezydentów – Józefa Dietla i Mikołaja Zyblikiewicza, było
z powodzeniem kontynuowane przez ich
następców – Ferdynanda Weigla, Feliksa Szlachtowskiego
i Józefa Friedleina.
Wszyscy oni, wyłonieni drogą wyborów
spośród społecznej
elity miasta, byli nieprzeciętnymi osoboPałac Wielopolskich, od 1868 roku siedziba Prezydenta i rady miasta,
na widokówce, ok. 1930 r.

Kurier Zwierzyniecki

Obecny gabinet prezydenta

wościami. Skierowali Kraków na drogę
sukcesywnego, dynamicznego rozwoju,
z której nie było już odwrotu.
Kolejny prezydent Juliusz Leo przeszedł do historii jako twórca i realizator idei tzw. Wielkiego Krakowa. Po
żmudnych negocjacjach prowadzonych
z przedstawicielami trzynastu wsi i gmin
podmiejskich otaczających Kraków, idea
ta urzeczywistniona została w praktyce
w latach 1909-1911. Warto podkreślić,
że do momentu rozszerzenia granic, powierzchnia Krakowa (bez Błoń), liczyła
zaledwie 5,77 km2. Kiedy 1 lipca 1915
roku przyłączono jako XXII dzielnicę –
odrębne dotąd miasto Podgórze – powierzchnia Krakowa wzrosła do 46,9
km2. Dla porównania, obszar Warszawy
liczył wówczas zaledwie 32,7 km2.
Za kadencji prezydenta Lea ukończono wiele istotnych z punktu widzenia
strategii rozwoju miasta inwestycji. Można tu wymienić prace przy obwałowaniu
Wisły, przesunięcie koryta Rudawy czy
budowę tzw. III Mostu. Ponadto rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, powstały też nowe linie tramwajowe.
Juliusz Leo nie doczekał końca wojny. W marcu 1918 roku prezydentem
został jego długoletni i najbliższy współpracownik Jan Kanty Federowicz, wywodzący się ze znanej kupieckiej rodziny.
Komisarze, Rolle i Kaplicki
Po odzyskaniu niepodległości, w myśl
rozporządzenia Polskiej Komisji Likwidacyjnej z listopada 1918 roku, do Rady
Miasta dokooptowano 24 osoby. Rezygnację z wyborów wymusiła przeciągająca się destabilizacja polityczno-gospodarcza. Trwał konflikt z Ukraińcami,
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a już wiosną 1919 roku doszło na froncie wschodnim do zbrojnych konfrontacji, zwiastujących kolejną wojnę.
To doraźne, tymczasowe rozwiązanie trwało w najlepsze i zdziesiątkowana rada, wywodząca się jeszcze z czasów
austriackich, dzielnie rządziła miastem.
To właśnie ta c.k. – proweniencja była
głównym powodem antagonizmów pomiędzy władzami wojewódzkimi a samorządem. Nie było zatem zaskoczeniem,
że po śmierci prezydenta Federowicza
(1924), wojewoda – nie zważając na
przewidziany statutem termin wyborów – rozwiązał radę. Przez następne
dwa lata miastem rządzili komisarze –
Zdzisław Wawrausch i Witold Ostrowski – ale rada nie poddawała się, wszczynając sądowy spór z władzami centralnymi. W kwietniu 1926 roku Najwyższy
Trybunał Administracyjny uchylił orzeczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zatwierdzające decyzję wojewody.
Wkrótce reaktywowana rada (po raz
pierwszy znalazło się w niej miejsce dla
kilku pań), wybrała na prezydenta Karola
Rollego, inżyniera ceramika, długoletniego, aktywnego członka Rady Miasta.
Po wybuchu światowego kryzysu,
wraz z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, narastały konflikty natury politycznej. W lutym 1931 roku wojewoda
po raz kolejny rozwiązał radę. Po demonstracyjnej rezygnacji Rollego (był
krótko rządowym komisarzem), prezydentem został legendarny dowódca legionowej kawalerii płk Władysław Belina-Prażmowski.
Kolejny prezydent płk Mieczysław
Kaplicki, również wywodził się z Legionów. Wybrała go w lutym 1933 roku jeszcze Tymczasowa Rada Miejska, ale już
w grudniu tegoż roku, przeprowadzono
wybory w trybie nowej ustawy samorządowej (łza zakręci się w oku gdy przypomnimy 72% frekwencję). Wyposażony
w szerokie kompetencje Kaplicki, od początku świetnie sobie radził. Zaczął od
reformy administracji i powołania Wydziału Finansowego, kształtującego politykę naprawczą finansów gminy. Wśród
jego licznych zasług jest m.in. powołanie
Oddziału Zabudowy Miasta, którego zadaniem było opracowanie planu rozwoju
urbanistycznego. Był inicjatorem budowy
Muzeum Narodowego i w krótkim czasie
udało mu się zgromadzić na ten cel aż 1,7
mln zł, od osób prywatnych i instytucji.
Wkrótce po porażce bloku sanacyjnego w wyborach samorządowych (1938),
Kaplicki postanowił złożyć rezygnację. Co
ciekawe, zewsząd zbierał niemal wyłącznie pochwały. „IKC” chwalił go za „dra-

końskie oszczędności i celowość w wydawaniu każdej złotówki”. Z kolei „Czas”
ubolewał: „Miasto traci w nim dobrego,
przewidującego i zapobiegliwego gospodarza”. Dodać warto, że Kaplicki był
z zawodu lekarzem-wenerologiem i (początkowo) nie szczędzono mu złośliwości. Były prezydent wylądował „miękko”,
na stanowisku dyrektora Jaworznickich
Komunalnych Kopalń Węgla, z uposażeniem kilkakrotnie przewyższającym dotychczasową pensję.
Tymczasem po ustąpieniu Kaplickiego i długotrwałym przesileniu w radzie, Krakowem znów – od maja 1939
roku – zarządzał komisarz. Notariusz
Bolesław Czuchajowski, zachował tę
funkcję do wybuchu wojny. 3 września w wyniku zarządzonej ewakuacji,
tymczasowy prezydent opuścił miasto
wraz z grupą współpracowników. Tego
samego dnia zastąpił go oficjalnie wiceprezydent Stanisław Klimecki. Trzy
dni później to jemu przypadła w udziale smutna misja poddania miasta. Obaj
ostatni przedwojenni prezydenci Krakowa zginęli wkrótce z rąk okupanta.
Miejskie Rady Narodowe
i Zbigniew Skolicki
Lata po ostatniej wojnie, to systematyczne ograniczanie roli samorządu miejskiego, przez celowe zwiększanie dominacji państwa pod względem
ustrojowym i politycznym. Zakończyło
się to jego likwidacją (1950) przy równoczesnym upaństwowieniu mienia
komunalnego, co odebrało miastom
resztki suwerenności gospodarczej.
Struktury samorządu zostały zastąpione
przez Miejskie Rady Narodowe, a rolę
dawnego prezydenta pełnił przewodniczący Prezydium MRN (tytuł prezydenta
powrócił po reformie administracyjnej
w 1973 r.).
Spośród kilkunastu przewodniczących (i prezydentów) czasu PRL-u, warto przypomnieć rządzącego miastem
w latach 1959-1969 Zbigniewa Skolickiego. Był nietuzinkową, mocną osobowością, co sprawiło że miał wielki
wpływ na wszystko co działo się w mieście. Znacznie lepiej rządziło mu się
w pierwszej części kadencji, kiedy mógł
współpracować z sekretarzem krakowskiego komitetu PZPR Lucjanem Motyką. Kiedy w 1965 roku Motykę zastąpił
obdarzony urodą filmowego amanta, ale
ciasnogłowy Czesław Domagała, nie było
już tak różowo. Jedną z ciekawszych inicjatyw nowego sekretarza były np. inwestycje planowane ...na terenie Błoń.

Nowy podział na dzielnice
i ich rady
Kolejna zmiana ustroju miasta, związana z przywróceniem samorządu, nastąpiła w nowej sytuacji politycznej kraju,
w 1990 roku. Pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem został historyk sztuki, dziennikarz „Tygodnika
Powszechnego” Jacek Woźniakowski. Po
zmianie ustawy (2002), prezydent wybierany jest już nie przez radę miasta, ale
w wyborach bezpośrednich. Równocześnie ograniczona została liczba mandatów
radnych z 75 do 43.
Po zniesieniu dotychczasowego podziału administracyjnego miasta (1991),
wprowadzono 18 samorządowych dzielnic pomocniczych, wyposażonych w rady
wybierane w wyborach powszechnych
co cztery lata. Oto one: I Stare Miasto,
II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony, IV
Prądnik Biały, V Krowodrza, VI Bronowice, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, IX
Łagiewniki, X Swoszowice, XI Podgórze
Duchackie, XII Bieżanów-Prokocim,
XIII Podgórze, XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta.
Po likwidacji dzielnic administracyjnych z ostatniego podziału, a więc: Podgórza, Nowej Huty, Śródmieścia oraz
Krowodrzy, ich dawne granice pozostały
obowiązujące dla obwodów niektórych
organów administracji specjalnej, jak np.
Urzędy Skarbowe, czy Wydziały Geodezji.
Budzi to niestety pewne nieporozumienia.
I tak np. mieszkańcy osiedli Wola Justowska czy Bielany – wchodzących formalnie
w skład Dzielnicy Zwierzyniec – opłacają
podatki w Urzędzie Skarbowym o nazwie
Kraków-Krowodrza. Tymczasem nazwa
tego urzędu jest tylko zwykłą historyczną
zaszłością i nie ma nic wspólnego z obowiązującym dziś podziałem. Pojawiały
się już pomysły aby stosownie do zasięgu
terytorialnego dzielnic urzędy mieściły
się przy radach i tam obsługiwały swych
mieszkańców. Wiązałoby się to jednak
z potężną reorganizacją i należałoby
w tym celu uruchomić nową machinę
urzędniczą. Jest to zapewne przyszłość
tyleż odległa, co mało realna.
Reasumując nie ulega wątpliwości,
że to radni dzielnic będą zawsze najbliżej
mieszkańców. Dlatego piszący te słowa
gorąco zachęca wszystkich P.T. Czytelników Kuriera i zarazem Obywateli Zwierzyńca, do udziału w najbliższych dzielnicowych wyborach, które odbędą się
2 grudnia 2018 roku.
Krzysztof Jakubowski
Kurier Zwierzyniecki
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PIĘKNIEJĄCY ZWIERZYNIEC
Zbliżający się wielkimi krokami, koniec
kadencji 2014-2018 Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec, stanowi asumpt do podsumowania działań infrastrukturalnych,
jakie Rada przedsięwzięła w kilku ostatnich miesiącach swojej aktywności.

I tak, w ciągu tegorocznego lata znacząco zmieniła się estetyka oraz funkcjonalność rejonu skrzyżowania ul.
Salwatorskiej oraz ul. Kraszewskiego.
Przyczyną takiego stanu rzeczy był remont chodnika przy ul. Kraszewskiego po
prawej stronie, na odcinku od ul. Salwatorskiej do ul. Fałata (zdjęcia nr 1 i nr 2)
oraz remont chodnika przy ul. Salwatorskiej po prawej stronie, na odcinku od ul.
Kraszewskiego do ul. Prusa (zdjęcia nr 3
i nr 4). Wyczekiwane przez mieszkańców
Półwsia Zwierzynieckiego inwestycje, sfinansowane ze środków znajdujących się
w dyspozycji Rady Dzielnicy VII, w znaczącym stopniu poprawiły komfort życia
w tym rejonie.

nawierzchni asfaltowej i miejsc postojowych na ul. Skibowej w bezpośrednim
sąsiedztwie ogródka jordanowskiego przy
ul. Jodłowej (zdjęcia nr 6 i nr 7).

fot.1 Chodnik przy ul. Kraszewskiego
przed remontem
fot.6 Ul. Skibowa przed remontem

fot.2 Chodnik przy ul. Kraszewskiego po remoncie

fot.3 Chodnik przy ul. Salwatorskiej
przed remontem

fot.4 Chodnik przy ul. Salwatorskiej po remoncie
Kurier Zwierzyniecki

Równie istotnymi, choć znajdującymi się w mniej eksponowanej lokalizacji
inwestycjami, były wykonane ze środków Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec we
wrześniu bieżącego roku: naprawa nawierzchni tłuczniowej na ul. Astronautów
przy garażach (zdjęcie nr 5) oraz remont

fot.5 Naprawiona nawierzchnia tłuczniowa
na ul. Astronautów przy garażach

fot.7 Ul. Skibowa po remoncie

Znaczącym wsparciem dla działań infrastrukturalnych finansowanych przez
Radę Dzielnicy, była w miesiącach jesiennych aktywność remontowa Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie podejmowana ze środków
miejskich. Dzięki wspólnym staraniom
ZIKiT, Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
oraz radnych miejskich, zrealizowane
zostały w tym okresie: kompleksowy remont ul. Królowej Jadwigi na odcinku od
al. Focha do ul. Kościuszki (zdjęcie nr 8)
oraz remont nakładki na ul. Złotej (zdjęcie nr 9). Szczególnie pierwsza z tych
inwestycji – z uwagi na charakter ulicy
Królowej Jadwigi, istotna nie tylko dla
mieszkańców Dzielnicy VII, ale w skali
całego Krakowa – stanowi świadectwo
efektywnej współpracy na linii Rada
Dzielnicy VII – władze miasta, dającej
wymierne rezultaty w zakresie, stale poprawiającego się, stanu infrastruktury
drogowej na terenie naszej dzielnicy.
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fot. W. Górny

mentach ul. Szyszko-Bohusza (zdjęcie
nr 10) i ul. Bodziszkowej (zdjęcie nr 11).
Uzgodnione zostały ponadto projekty –
planowanych na rok 2019 – dobudów
oświetlenia na ul. Powstania Styczniowego, ul. Księcia Józefa bocznej, ul. Astronautów (przy garażach), ul. Skibowej oraz
ul. Sokolej.

fot.11 Dobudowane oświetlenie na ul. Bodziszkowej

fot.8 Ul. Królowej Jadwigi (odcinek między al. Focha a ul. Kościuszki) po kompleksowym remoncie

fot.10 Dobudowane oświetlenie
na ul. Szyszko-Bohusza

fot.9 Wyremontowana nakładka na ul. Złotej

Poza remontami dróg i chodników
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec tradycyjnie prowadziła w ostatnich miesiącach
także działania polegające na finansowaniu dobudowy brakującego oświetlenia
ulicznego na terenie dzielnicy. W omawianym zakresie wykonana została dobudowa oświetlenia na końcowych frag-

Opisane powyżej inwestycje to nie
koniec działań Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w zakresie rozwoju infrastruktury lokalnej w 2018 roku. W toku są
bowiem remonty: chodnika przy ul. Wyczółkowskiego (wnioskowana przez Radę
Dzielnicy VII inwestycja miejska), zapadniętej skarpy wraz z zatoką autobusową
przy ul. Księcia Józefa na wysokości przystanku pn. „Zaskale” (wnioskowana przez
Radę Dzielnicy VII inwestycja miejska)
oraz nakładki na ul. Za Skłonem (inwestycja dzielnicowa). Relacja z wykonania
tych działań ukaże się w kolejnych numerach „Kuriera Zwierzynieckiego”, już
w nowej kadencji Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec na lata 2018-2023.

Korzystając z okazji, pragnę serdecznie zachęcić wszystkich Państwa do
udziału w wyborach do Rad Dzielnic, które odbędą się 2 grudnia 2018 r. Przed nowym składem Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec już dziś rysuje się szereg wyzwań,
w tym wyzwań infrastrukturalnych (m.in.
zabieganie o: dokończenie przebudowy
ul. Królowej Jadwigi – V i VI etap, przebudowę górnego odcinka ul. Jodłowej,
przebudowę ul. Starowolskiej, budowę
chodnika przy ul. Rzepichy, kompleksowy
remont ul. Kościuszki, a także wykonanie: remontu chodnika przy ul. Olszanickiej, remontu al. Kasztanowej i innych).
Zadbajmy o to, aby każdy okręg w dzielnicy, każde w niej osiedle, reprezentował
skuteczny radny, świadomy okolicznych
niedostatków i potrzeb mieszkańców. To
właśnie ten moment, kiedy przyszłość naszej najbliższej okolicy rzeczywiście i wymiernie leży w naszych rękach.
Witold Górny

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Rady Dzielnicy VII

Oświetlenie
Bulwaru Rodła

fot. P. Kajfasz

Dzielnica VII Zwierzyniec jest jedną
z siedmiu dzielnic Krakowa położonych
wzdłuż Wisły, która jest najdłuższą Polską rzeką i jedną z głównych rzek Europy Środkowej. Cała południowa granica
Zwierzyńca o długości około 10 km biegnie środkiem Wisły, a znajdująca się tu linia brzegowa, w przeważającej większości
pokryta jest dziko rosnącą roślinnością.
Znaczna część tego obszaru, rozciągnięta pomiędzy wałami a rzeką, określana
Widok z poziomu górnego chodnika Bulwaru Rodła w kierunku wschodnim
Kurier Zwierzyniecki
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tego obszaru stanowi wał przeciwpowodziowy pokryty trawą, stromo opadający ku Wiśle. Wzdłuż bulwaru, nad samą
rzeką, prowadzi asfaltowa alejka pieszo-rowerowa, która wskutek przebudowy
magistrali wodociągowej w 2013 r. została całkowicie wymieniona, dzięki czemu
stanowi dziś doskonalą nawierzchnię.
Jej dodatkowym atutem jest położenie
bezpośrednio przy uregulowanym brzegu
rzeki, niemal na wysokości lustra wody, co
wyróżnia bulwar Rodła od wszystkich pozostałych. Oprócz tej alejki znajduje się tu
również 350 metrowy odcinek traktu pieszego, wyłożonego płytami chodnikowymi, znajdujący się na koronie wału, który
położony jest na poziomie wysokości miasta. Chodnik ten rozciąga się pomiędzy
ulicami Dojazdową a Bulwarową i przylega bezpośrednio do muru przeciwpowodziowego, stanowiącego zwieńczenie
i dominantę bulwaru. Potężna konstrukcja stylowego muru, wzniesionego w latach 1907-1913 według projektu Romana Ingardena, stanowi skuteczną ochronę
Zwierzyńca w czasie powodzi. Na teren
bulwaru można dostać się czterema przejściami, czyli schodami tuż obok Mostu
Dębnickiego oraz pochylniami w rejonie
Skweru Konika Zwierzynieckiego (na wysokości wylotu ul. Włóczków), w rejonie
ul. Dojazdowej i w rejonie ul. Flisackiej.
Przemieszczając się bulwarem Rodła
od klasztoru ss. Norbertanek w kierunku
centrum miasta, możemy podziwiać piękną panoramę zachodniej części Zamku
Królewskiego na Wawelu w całej jego
okazałości. Wspomniana powyżej nowa
asfaltowa nawierzchnia bulwaru Rodła
stanowi doskonałe warunki do rekreacji
i uprawiania różnych dyscyplin sportowych, takich jak biegi czy kolarstwo oraz
do poruszania się na wszelkich urządzeniach napędzanych siłą własnych mięśni

fot. P. Kajfasz

jest jako las łęgowy, który jest unikatowym w skali kraju miejscem o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Jedynie niewielki odcinek zwierzynieckiego wybrzeża, o długości około
1 km, został zurbanizowany i dostosowany do swobodnej komunikacji. Obszar
ten nazwany został Bulwarem Rodła.
Krakowskie bulwary wiślane zostały
urządzone w trakcie regulacji rzeki w jej
obecnym korycie w latach 1905-1909,
według projektu Romana Ingardena.
Przez długi czas bulwary uważano za
jedność, ewentualnie dzieląc je na lewo
i prawobrzeżne, krakowskie i podgórskie.
Z czasem poszczególne ich odcinki zyskały nazwy wzięte od nazwisk krakowskich prezydentów: M. Zyblikiewicza,
B. Drobnera i Z. Sakiewicza. Pomysł ten
został zarzucony w 1991 roku, kiedy to
bulwary znajdujące się w centrum Krakowa podzielono na mniejsze odcinki
i nadano im nowe nazwy, które w żaden
sposób nie są związane z rzeką czy historią miasta. Jedyny wyjątek od tej reguły
stanowi właśnie bulwar Rodła, którego
nazwa nawiązuje do symbolu graficznego przedstawiającego bieg rzeki Wisły,
z zaznaczonym Krakowem jako kolebką
kultury polskiej oraz symbolem trwania i ciągłości Państwa Polskiego. Znak
ten oraz nazwa Rodło powstały w kręgach Związku Polaków w Niemczech,
gdzie jest używany od 3 grudnia 1932 r.
do dnia dzisiejszego, jako swoista odpowiedź na wprowadzenie zakazu użytkowania wszelkich symboli nie związanych
z III Rzeszą, wobec wszystkich organizacji politycznych, kulturalnych i społecznych działających na jej terytorium.
Bulwar Rodła rozciąga się na odcinku pomiędzy Mostem Zwierzynieckim,
a ujściem rzeki Rudawy do Wisły w pobliżu klasztoru ss. Norbertanek. Większość

Widok z poziomu asfaltowej alejki pieszo-rowerowej Bulwaru Rodła w kierunku Wzgórza Wawelskiego
Kurier Zwierzyniecki

jak np. rolki, deskorolki, czy hulajnogi.
Jedną z głównych dyscyplin sportowych
nierozerwalnie związanych z Zwierzynieckim nabrzeżem jest jednak wioślarstwo.
Przy bulwarze Rodła rozmieszczone są
przystanie i budynki dwóch klubów sportowych, czyli KS Nadwiślan oraz Akademickiego Związku Sportowego przy
AWF. Znajduje się tu również przystań
Krakowskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, z siedzibą przy
ul. Dojazdowej 4. Wzdłuż linii brzegowej bulwaru rozstawione zostały liczne
pachołki cumownicze, zwane polerami,
które umożliwiają cumowanie różnych
jednostek pływających. Wyznaczone tu
zostały także dwa przystanki Krakowskiego Tramwaju Wodnego, przy moście
Dębnickim oraz przy pochylni prowadzącej do ul. Flisackiej. Wszystkie te czynniki
sprawiają, że atrakcyjnie położony bulwar
Rodła jest niezwykle często odwiedzanym
miejscem, nie tylko przez mieszkańców
naszej dzielnicy, ale także przez szerokie
grono osób, które chętnie spędzają swój
czas w sposób aktywny, w niezwykle uroczej scenerii.
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec dostrzegając potencjał tego obszaru postanowiła dołożyć wszelkich starań, aby
uczynić bulwar Rodła miejscem jeszcze
bardziej przyjaznym dla jego użytkowników. Staraniem radnych „siódemki"
ustawiono na górnym tarasie bulwaru,
wzdłuż muru przeciwpowodziowego kilkanaście ławek z oparciami oraz kosze na
śmieci. Ze względu na dostrzegalne spore
zainteresowanie użytkowania tych ławek
wystosowany został wniosek do Zarządu
Zieleni Miejskiej o dostawienie większej
ich ilości na tym obszarze i obecnie oczekujemy na realizację zadania.
Najważniejszym jednak problemem
jaki należało rozwiązać na terenie Zwierzynieckiego bulwaru było podniesienie
poziomu bezpieczeństwa na jego obszarze, którego zagrożenie występowało tu
zwłaszcza po zmroku. Od samego początku istnienia bulwaru był on zupełnie
pozbawiony oświetlenia, co przez długie
lata budziło uzasadnione obawy przed
jego użytkowaniem po zmroku. Pod osłoną nocy dochodziło tu niejednokrotnie
do aktów wandalizmu, a także do przestępstw takich jak kradzieże, rozboje oraz
naruszanie nietykalności cielesnej. Aby
skutecznie walczyć z tymi zjawiskami
oraz zachęcić mieszkańców i turystów do
korzystania z uroków bulwaru także po
zmierzchu, należało podjąć akcję iluminacji tego obszaru, a docelowo zapewne
także włączyć go do sieci ogólnomiejskiego monitoringu. Podczas ostatniej
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W ostatnim czasie zakończono wszystkie
prace i od początku października Bulwar
Rodła zyskał długo oczekiwane oświetlenie. Głównymi jego elementami są
latarnie na wysokich słupach, zamontowane wzdłuż alejki spacerowej, od strony wału oraz przy przejściach w murze
przeciwpowodziowym. Oprócz samych
latarni, zostały również zamontowane
lampy naziemne wzdłuż muru przeciwpowodziowego, które oświetlają jego
potężną konstrukcję, ozdobioną kratkowaną okładziną kamienną. Zastosowana
tu technologia ledowa przynosi korzyści
ekonomiczne w postaci niskich kosztów
utrzymania poboru prądu do oświetlenia. Dodatkowym atutem tej technologii
są również walory estetyczne, uzyskane

dzięki odpowiedniemu natężeniu światła, które nie razi swoim nadmiarem i nie
rozprasza iluminacji panoramy Wawelu.
Już w pierwszych dniach funkcjonowania oświetlenia na bulwarze
Rodła można było dostrzec wyraźny
wzrost liczby osób korzystających z jego
uroków, w nowej scenerii po zmroku.
Wierzymy, że zamierzony efekt podniesienia poziomu bezpieczeństwa tego
obszaru został skutecznie osiągnięty,
a nowy etap zwierzynieckiego bulwaru będzie się skutecznie przyczyniał do
jego dalszego rozwoju, między innymi dzięki planowanej budowie kładki
pieszo-rowerowej, łączącej Zwierzyniec
z Dębnikami.
Paweł Kajfasz

TURNIEJ SZACHOWY

rający w naszej szkole edukację dzieci
poprzez szachy oraz pomysłodawczyni
projektu Kamila Kałużna, członkini zarządu Polskiego Związku Szachowego.
Rozgrywki przebiegały w przyjaznej atmosferze, zgodnie z zasadami i duchem
fair play. Sędziowie pod przewodnictwem
IA Jarosława Pietraszewskiego sprawnie
przeprowadzili rozgrywki.
Drużyna gospodarzy w składzie: Maciej Nowak, Bartek Cumber, Samek Hodur i Kasia Rusiecki bezapelacyjnie pokonała gości, zdobywając komplet punktów.
Kolejne miejsca zajęły SP nr 123 i SP nr
62. Awans do finału wojewódzkiego uzyskała też reprezentacja SP nr 31. Warto
podkreślić, że w gronie czterech finalistów znalazły się zespoły dwóch zwierzynieckich placówek: SP nr 48 oraz SP
nr 31. Indywidualnie na szachownicy
pierwszej i trzeciej zwyciężyli uczniowie
SP nr 48: Maciej Nowak i Samuel Hodur.
Na wyróżnienie zasługuje doskonała postawa naszych szkolnych zawodników,
wielu z nich ze świetnymi wynikami indywidualnymi uplasowało się na miejscach w ścisłej czołówce: Maciek Nowak
(7 pkt) – I miejsce indywidualnie, Samuel Hodur (6,5 pkt) – III
miejsce indywidualnie,
Maria Przybyło, Bartosz
Cumber i Jaś Strumiński
(6 pkt), Igor Więckowski
(5,5 pkt), Kasia Rusiecki
i Tosia Przybyło (5 pkt).
Nagrody w postaci sprzętu szachowego
otrzymały wszystkie drużyny. Główne trofeum,
magnetyczna tablica demonstracyjna
posłuży
do szlifowania umiejętności uczniom naszej

bielańskiej podstawówki. Dzielnica VII
Zwierzyniec ufundowała puchary, medale
oraz pamiątkowe kubki dla uczestników
i opiekunów.
„Niegościnność” gospodarzy ograniczyła się tylko do rozgrywek. Wszyscy
uczestnicy podczas turnieju zajadali się
pysznymi ciastami upieczonymi przez
rodziców, popijając je gorącą czekoladą
z automatu użyczonego przez firmę AutomatSpec państwa Przybyłów. W czasie przerw między rundami, korzystając
z przepięknej, jesiennej pogody pod czujnym okiem szkolnego trenera toczyły się
towarzyskie mecze piłkarskie. Do dyspozycji szachistów był też plac zabaw oraz
napowietrzna siłownia.
Serdecznie dziękujemy osobom z grona nauczycielskiego, rodzicom, uczniom,
opiekunom, sponsorom i wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia. W imieniu organizatorów zachęcamy do dalszego, aktywnego wspierania
młodych pasjonatów w zdobywaniu kolejnych sukcesów i zwiększaniu umiejętności
szachowych .
Sylwia Nowak
Jacek Przybylski
Koordynatorzy projektu

Ligi amatorskiej

W październiku, w ramach projektu
Małopolskiego Związku Szachowego, realizowanego przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego – „Małopolscy Mistrzowie w szachach”, w Szkole Podstawowej nr 48 w Krakowie odbył
się półfinałowy turniej Amatorskiej Ligi
Dziecięcej. Liga, to turniej drużynowy
dla dzieci reprezentujących małopolskie
jednostki oświatowe. 20 listopada br.
w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej
odbędzie się finał rozgrywek.
W półfinale przy szachowych stolikach
na Bielanach spotkało się 144 uczestników z 18 krakowskich podstawówek.
Naszym zamiarem jako organizatorów było potwierdzenie w praktyce założenia, że szachy nie są celem samym
w sobie, a środkiem do wszechstronnego rozwoju. Pierwszy nieoficjalny mistrz
świata Paul Morphy powiedział kiedyś
„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich
przyszłość możecie być spokojni”. Realizując to założenie, jeszcze przed rozpoczęciem zawodów część młodych adeptów
królewskiej gry odwiedziła sąsiadujący
ze szkołą oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – „Thesaurus Cracoviensis”. Dzięki życzliwości pani kustosz
Bożeny Urbańskiej dzieci obejrzały artefakty zgromadzone z muzeum i związane
z szachami. Bardzo duże wrażenie zrobił
komplet szachów ręcznie wykonanych
z chleba. Powstały one w więzieniu przy
ul. Montelupich w okresie II światowej.
Uczestników i gości przywitał dyrektor SP nr 48 Artur Wierzba, od lat wspie-
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sesji ubiegłej VI kadencji, 10 listopada
2014 r., Radni Zwierzyńca podjęli uchwałę (LXI/674/2014) z wnioskiem do Rady
Miasta Krakowa o wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego zadania pod nazwą
„Budowa oświetlenia Bulwaru Rodła".
Miejscy urzędnicy podeszli do problemu
braku oświetlenia nabrzeża Wisły w sposób kompleksowy i postanowili stworzyć
plan iluminacji wszystkich bulwarów. W
rezultacie tej koncepcji kolejne odcinki linii
brzegowej, poczynając od okolic Wawelu,
zyskiwały systematycznie infrastrukturę potrzebną do montażu oświetlenia.
W 2018 roku nadszedł wreszcie czas
na Zwierzyniec i już pod koniec wiosny
rozpoczęto pierwsze roboty instalacyjne.

Zwycięzcy turnieju Amatorskiej Ligi Dziecięcej
Kurier Zwierzyniecki
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Glinik – czy będą nowe ustalenia?

Przy ulicy Bruzdowej rozpoczęły się prace archeologiczno-badawcze

Na terenie miejsca pamięci (cmentarza wojennego) przy ul. Bruzdowej,
czyli tzw. Glinika, rozpoczęły się prace
archeologiczno-badawcze, prowadzone
przez Instytut Pamięci Narodowej.
Pracownicy pionu Poszukiwań i Identyfikacji IPN, kontynuują badanie tego
miejsca, rozpoczęte w 2013 r. z inicjaty-

wy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez zespół archeologów, kierowany
przez dr. Krzysztofa Tunię z Instytutu Etnologii i Archeologii PAN.
Prace terenowe poprzedziła wielokierunkowa kwerenda w materiałach
archiwalnych, szczególnie fotograficznych
(zdjęciach lotniczych). Bezspornie teren
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wydarzeń, jakie przez wieki spotykały
nasz kraj, świadomi milionów ofiar –
prześladowanych, cierpiących, a w końcu
poległych za wolność i niepodległość Oj-

ten uległ bardzo dużym zmianom w stosunku do stanu z lat 30. i 40. XX wieku.
Aktualnie prowadzone są prace terenowe. Należy mieć nadzieję, że w tym
lub przyszłym roku, ponownie zostanie
dokładnie przebadany rejon zachodni
i północno-zachodni działki nr 154/1.
Przypuszczam, że w tym rejonie mogą
ew. znajdować się jeszcze niewielkie lub
wręcz pojedyncze jamy grobowe. Do tej
pory większość jam grobowych została
odnaleziona na stosunkowo niedużym
obszarze, w części wschodniej działki
oznaczonej nr 154/1, w tym w rejonie
graniczącym z sąsiednią działką oznaczoną nr 126/1. Widząc zakres prac, można
spodziewać się, że badaniami zostanie
objęty szerszy obszar niż dotychczas –
także działki sąsiadujące z 154/1. Mam
nadzieję, że wyniki tych prac pozwolą ze
100% pewnością określić liczbę osób zamordowanych przez niemieckiego okupanta, spoczywających na tym terenie (do
tej pory ekshumowano ciała 125 osób).
Podjęcie tych prac przez Instytut Pamięci
Narodowej jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem. Głęboko wierzę, że dzięki
nim poznamy ponad wszelką wątpliwość
liczbę ofiar pogrzebanych w tym miejscu.
Marcin Kapusta
czyzny, pamiętajmy i uczmy młode pokolenia wdzięcznej pamięci dla naszych
przodków, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju.
Marzena Garzeł

ciąg dalszy ze str. 1

W imieniu Prezydenta i Rady Miasta Krakowa Pan Sławomir Pietrzyk,
w imieniu Rady Dzielnicy VII radne Julia Mach i Marzena Garzeł, w imieniu
IPN dyrektor krakowskiego oddziału –
Filip Musiał, w imieniu Ogólnopolskiego
Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Panie Jadwiga Duda, Lidia Nowak i Pan
Bolesław Stefan, w imieniu Kółka Rolniczego „Wola” Pani Halina Waligórska
oraz Panowie Piotr Chechelski i Maciej
Waligóra, w imieniu Związku Harcerstwa
Rzeczpospolitej Krzysztof Badura, Artur
Hydzik i Jan Machalica. Szczególnym
momentem tej podniosłej uroczystości
było odczytanie Apelu Poległych i oddanie
salwy honorowej. Pomimo tragicznych

Kwiaty w imieniu Rady Dzielnicy VII złożyły radne, Marzena Garzeł i Julia Mach
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