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Zdaniem Przewodniczącego
Wandalizm, chamstwo
i prostactwo?

ciąg dalszy na str. 11

fot. Sz. Filipiak

Dopiero co cieszyłem się wraz z mieszkańcami otwarciem nowej wystawy rzeźby oraz malarstwa Pana profesora Bronisława Chromego. Wysłuchaliśmy znakomitego koncertu, odbyliśmy wiele
dyskusji i wszyscy odczuliśmy jak ważna
w naszym życiu jest sztuka i ile determinacji oraz zaangażowania wykazały córki Pana Bronisława, które reaktywowały
Galerię w Parku Decjusza.
Autorska Galeria Rzeźby Prof. Bronisława Chromego w Parku Decjusza. Na pierwszym planie - kolarze (brąz)

fot. S. Malik

SKWER
GUSTAWA HOLOUBKA
NA ZWIERZYŃCU

Odsłonięcia tablicy z nazwą dokonał Prezydent Jacek Majchrowski oraz Pani Magdalena Zawadzka–Holoubek

w numerze:

→ Z działalności Rady

Dzielnicy VII Zwierzyniec
str. 2

Od 25 października 2019 roku skwer
u zbiegu ulic Fałata i Kraszewskiego jest
już Skwerem Gustawa Holoubka. Stosowny wniosek o nadanie takiej nazwy,
w formie uchwały, jednogłośnie podjęła
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec w maju
tego roku, co zapoczątkowało uruchomienie całej procedury.
Odsłonięcia tablicy z nazwą dokonał
Prezydent Jacek Majchrowski oraz Pani
Magdalena Zawadzka-Holoubek, która
przybyła na to wydarzenie wraz z synem
Janem Holoubkiem.
ciąg dalszy na str. 11

→ Budżet 2020
podział środków
str. 4

→ Parking przy nowej
siedzibie „Wodociągów”
str. 7

→ Kraków
bez plastiku
str. 9

→ Piękniejący
Zwierzyniec
str. 6

→ Spotkania
z mieszkańcami
str. 8

→ Plan
dla Półwsia Zwierzynieckiego
str. 12
Kurier Zwierzyniecki
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY VII
27 sierpnia 2019 r.
odbyła się X sesja
Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr X/108/2019
w sprawie wniosku o włączenie
lokalizacji z terenu Dzielnicy VII
do prowadzonego przez MPWiK
S.A. w Krakowie programu inwestycyjnego pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej” (Rada skierowała do MPWiK S.A.
wniosek o włączenie do programu wskazanych działek przy ul. Naszej).
Uchwała nr X/109/2019
w sprawie ujęcia zadań w budżecie Miasta
Krakowa na 2020 r. (Rada zawnioskowała o ujęcie w przyszłorocznym budżecie
miasta Krakowa następujących zadań:
1) remont ul. Vlastimila Hofmana, 2) budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 32, ul. Królowej Jadwigi,
3) remont chodników na al. Kasztanowej,
4)budowa chodnika przy ul. Korzeniaka
na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Majówny, 5) rozbudowa (poszerzenie) alejki na
Błoniach wzdłuż Rudawy na odcinku od
al. Focha do ul. Piastowskiej, 6) budowa
chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż
ul. Rzepichy, 7) renowacja samolotu Jak23 na Bielanach, 8) przebudowa ul. Starowolskiej, 9)budowa ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, 10) 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), 11) odwodnienie Zakamycza
(zgodnie z opracowaną koncepcją), 12)
remont nawierzchni jezdni wraz z poboczami ul. Emaus na odcinku pomiędzy
al. Focha i ul. Piastowską, 13) budowa
chodnika na niektórych odcinkach: ul.
Emaus, ul. Jeleniowej, ul. Księcia Józefa,
ul. Leśmiana, ul. Leśnej, ul. Mirowskiej,
ul. Modrzewiowej, ul. Olszanickiej, ul.
Orlej, ul. Podłużnej, 14) budowa kładki
pieszo-rowerowej łączącej Zwierzyniec
z Dębnikami, 15) budowa mostu na rzece
Rudawie w ciągu ulic Podłużna/Zakliki
z Mydlnik, 16) budowa ścieżki rowerowej
na wałach rzeki Rudawy, 17) budowa
ronda na skrzyżowaniu ulic Mirowska/
Księcia Józefa, 18) remont nawierzchni
jezdni ulic Dunin-Wąsowicza i Senatorskiej, 19) utworzenie domu kultury na
obszarze Półwsia Zwierzynieckiego).
Uchwała nr X/110/2019
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Kurier Zwierzyniecki

Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020
(Rada na wniosek Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia UMK dopisała
zadanie pn. ”Organizacja wydarzeń,
zajęć, wyjazdów o charakterze integracyjnym, rehabilitacyjnym czy terapeutycznym dla osób niepełnosprawnych
z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec” do
listy zadań w dziedzinie J) Współpraca
z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy – w celach porządkowych).
Uchwała nr X/111/2019
w sprawie zgłoszenia zadań do miejskiego programu budowy chodników (Rada
zawnioskowała o ujęcie w programie
budowy chodników następujących lokalizacji (w kolejności alfabetycznej): » ul.
Emaus (od al. Focha do ul. Piastowskiej)
» ul. Jeleniowa (na całej długości) » ul.
Korzeniaka (na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Majówny) » ul. Księcia Józefa
(od przystanku Glinnik do skrzyżowania
z ul. Kamedulską) » ul. Księcia Józefa (na
odcinku pomiędzy budynkami nr 291,
a nr 297) » ul. Księcia Józefa (na odcinku pomiędzy budynkami nr 255 a nr
287) » ul. Leśmiana (na całej długości)
» ul. Leśna (od skrzyżowania z ul. Starowolską do budynku nr 23) » ul. Mirowska (od skrzyżowania z ul. Księcia Józefa do budynku nr 157b) » ul. Mirowska
(okolice przystanków MPK) » ul. Modrzewiowa (od Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji do skrzyżowania z ul. Jeleniową) » ul. Olszanicka (pomiędzy pętlą
autobusową, a wejściem do cmentarza)
» ul. Orla (od ul. Marszałka Wolskiego
do ul. Rzepichy) » ul. Orla (od ul. Księcia
Józefa do ul. Bielańskiej) » ul. Podłużna
» ul. Rzepichy (na całej długości) » ul.
Starowolska (na całej długości)).
Uchwała nr X/112/2019
w sprawie opinii dotyczącej ponownego
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ulicy Mirowskiej
(Rada wydała w powyższej sprawie
opinię pozytywną).
Uchwała nr X/113/2019
w sprawie opinii do dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej
na odcinku od ul. Mirowskiej do granicy
miasta Krakowa (Rada pozytywnie zaopiniowała dokumentację projektową
wykonaną na zlecenie Zarządu Dróg
Miasta Krakowa).
Uchwała nr X/114/2019
w sprawie opinii do projektu przebudowy ulicy Morelowej w Krakowie (Rada
pozytywnie zaopiniowała przedstawio-

ny projekt, wnioskując jednocześnie,
aby w przypadku braku możliwości zaprojektowania normatywnego chodnika, zaprojektować go w sposób umożliwiający najazd samochodów w trakcie
manewru mijania się).
Uchwała nr X/115/2019
w sprawie opinii do projektu przebudowy ulicy Księcia Józefa w Krakowie
(Rada pozytywnie zaopiniowała projekt, opracowywany celem poprawienia płynności i bezpieczeństwa ruchu
oraz obsługi komunikacyjnej i dojazdu
do istniejącej i planowanej zabudowy,
zwracając uwagę na konieczność skoordynowania ww. projektu z inwestycją
obejmującą budowę ścieżki rowerowej
pomiędzy ul. Wioślarską a ul. Jodłową;
równocześnie rada zawnioskowała,
aby słupy oświetleniowe (i inne) usytuowane wzdłuż planowanej inwestycji,
po północnej stronie, znajdowały się
poza obszarem chodnika).
Uchwała nr X/116/2019
w sprawie opinii dotyczącej zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Prusa w Krakowie na następny okres (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr X/117/2019
w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki nr 810, obręb 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Skalnej w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie
opinię pozytywną).
Uchwała nr X/118/2019
w sprawie uwag do części projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik” (Rada nie wniosła uwag do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu).
Uchwała nr X/119/2019
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa
dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę
Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji
w latach 2020-2021 (uchwała dotyczy
zadania pn. „Budowa chodnika – ul.
Mirowska w rejonie skrzyżowania z ul.
Skalną”).
Uchwała nr X/120/2019
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019
(zmniejszono o 7 500 zł kwotę przeznaczoną na organizację lokalnych imprez
sportowo-rekreacyjnych, a pozyska-
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ne środki przeznaczono na wykonanie
oświetlenia stołówki i inne prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 32).
Uchwała nr X/121/2019
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019
(zmniejszono o 4 200 zł kwotę przeznaczoną na „Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych”,
a pozyskane środki przeznaczono na
zadanie pn. „Pomoc w powrocie do
zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych”).
17 września 2019 r. odbyła się XI
sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XI/122/2019
w sprawie umieszczenia słupków na terenie zielonym w Parku Decjusza (Rada
zawnioskowała o zamontowanie słupków przy parkingu).
Uchwała nr XI/123/2019
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta
Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach
2020-2021 (uchwała dotyczy zadania
pn. „Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową
schodów łączących ul. Fabijańskich i ul.
Sawickiego”).
Uchwała nr XI/124/2019
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019
(zmniejszono o 5 019 zł kwotę przeznaczoną na rewitalizację „Łąki Męczeństwa” przy ul. 28 Lipca 1943 r., a pozyskane środki przeznaczono dodatkowo
na zadanie pn. „Doposażenie ogródków
jordanowskich, zakup i montaż ławek,
koszy na śmieci, tabliczek informacyjnych oraz zakup i montaż kwietników,
nasadzenia i wycinka krzewów i drzew
według wskazań Dzielnicy”).
Uchwała nr XI/125/2019
w sprawie podziału środków finansowych
na „Obsługę Dzielnic” w 2020 r. (Rada
zawnioskowała o następujący podział
środków w łącznej kwocie 34 000 zł:
• 1 300 zł – składki na ubezpieczenia
społeczne • 7 200 zł – wynagrodzenia
bezosobowe • 7 900 zł – zakup materiałów i wyposażenia • 500 zł – zakup środków żywności • 4 100 zł – zakup energii
• 10 500 zł – zakup usług remontowych
• 800 zł – zakup usług pozostałych

• 1 200 zł – opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych • 500 zł – opłaty
na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego).
Uchwała nr XI/126/2019
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020
(na wniosek Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty zmieniono zakres rzeczowy
zadań dotyczących remontów w szkołach; po zmianie nazwy zadań brzmią
następująco: „Szkoła Podstawowa
nr 31 – modernizacja placu zabaw”,
„Szkoła Podstawowa nr 72 – ocieplenie
ścian w salach (projekt i realizacja)”).
Uchwała nr XI/127/2019
w sprawie opinii do wprowadzenia zakazu postoju na ul. Emaus na odcinku od
ul. Słonecznikowej do ul. Piastowskiej
(Rada wydała w powyższej sprawie
opinię negatywną).
Uchwała nr XI/128/2019
w sprawie opinii do proponowanych
zmian w dokumencie „Studium podstawowych tras rowerowych miasta Krakowa” w zakresie nowych przebiegów tras
rowerowych na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec (Rada pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany, z następującymi uwagami:
1) wyraża się wątpliwość, czy na odcinku wału Rudawy po stronie al. Focha
jest możliwość utworzenia normatywnej drogi dla rowerów, przy jednoczesnym zachowaniu ciągu pieszego,
2) proponuje się analizę możliwości poprowadzenia trasy rowerowej po stronie prawobrzeżnej – wzdłuż oświetlonej
ul. Emaus, jako alternatywy szczególnie
dla kontraruchu na jednokierunkowym
odcinku ul. Królowej Jadwigi, gdzie
występują miejsca niebezpieczne).
Uchwała nr XI/129/2019
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa
dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę
Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji
w latach 2020-2021 (uchwała dotyczy
dobudowy oświetlenia w następujących lokalizacjach: • przy ul. Kościuszki
w rejonie Rudawy, oświetlającego schody przy Klasztorze ss. Norbertanek,
• przy ul. Mirowskiej, oświetlającego
przystanek autobusowy pn. „Skalna”,
• na ul. Zakręt (sięgacz do posesji nr 8A),
• na ul. Jesionowej, doświetlającego planowane przejście dla pieszych).
Uchwała nr XI/130/2019
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji

Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019
(zmniejszono o 61 015 zł kwotę przeznaczoną na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie
przystanku na Krępaku – opracowanie
dokumentacji projektowej i realizacja”,
a pozyskane środki przeznaczono dodatkowo na remonty dróg i chodników realizowanych przez firmę utrzymania bieżącego do wyczerpania środków finansowych na terenie Dzielnicy VII według
kolejności wskazanej przez Dzielnicę).
Uchwała nr XI/131/2019
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020
(z rezerwy utworzonej Uchwałą nr
IX/101/2019 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z 9.07.2019 r. przeznaczono
środki w kwocie 14 100 zł na obsługę administracyjno-biurową Rady Dzielnicy).
Uchwała nr XI/132/2019
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII na rok 2019 (zmniejszono
o 99 071 zł kwotę przeznaczoną na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz ze
schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanciej”,
a pozyskane środki przeznaczono dodatkowo na remonty dróg i chodników realizowanych przez firmę utrzymania bieżącego do wyczerpania środków finansowych na terenie Dzielnicy VII według
kolejności wskazanej przez Dzielnicę).
Uchwała nr XI/133/2019
w sprawie opinii dotyczącej propozycji
lokalizacji stacji ładowania pojazdów
elektrycznych (pozytywnie zaopiniowano lokalizację przy al. Kasztanowej;
negatywnie zaopiniowano następujące
lokalizacje: » ul. Księcia Józefa/Jodłowa – teren zieleni urządzonej, jako
proponowaną lokalizację wskazuje się
„stary” odcinek ul. Księcia Józefa na
wschód od ul. Jodłowej » ZOO – parking
nie jest ogólnodostępny, proponowana
lokalizacja rejon przystanku pn. „Baba
Jaga” » ul. Niezapominajek – proponuje się lokalizację stacji przy ul. Podłużnej
w rejonie skrzyżowania z ul. Niezapominajek (działki nr 192/4 i 51/6 obr. 7
Krowodrza) » ul. Kościuszki – utrudniony dojazd od strony ul. Księcia Józefa
w związku z planowanym po przebudowie ulicy wyłączeniem możliwości zawracania w rejonie skrzyżowania z ul.
Senatorską, proponowana lokalizacja
ul. Wodociągowa w rejonie przystanku
autobusowego „Aleja Waszyngtona” »
Plac Na Stawach – miejsce w ślepym odcinku drogi, z niedogodnym dojazdem,
proponowana lokalizacja na parkingu
Kurier Zwierzyniecki
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naprzeciwko urzędu pracy przy Placu
Na Stawach » al. Focha – rejon Instytutu Reumatologii, z bardzo ograniczoną
liczbą miejsc parkingowych, proponuje
się lokalizację stacji przy al. Focha przy
skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego lub na
samej ul. Kraszewskiego, zawnioskowano rozważenie utworzenia kolejnej stacji
przy al. 3 Maja w rejonie ul. Reymana).
opracowała: Grażyna Rojek
Pełny tekst uchwał dostępny jest na stronie internetowej dzielnicy www.dzielnica7.krakow.pl
oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta
Krakowa: www.bip.krakow.pl.

BUDŻET 2020
podział środków
* Rada rozdysponowała środki w łącznej kwocie 2 394 746 zł na następujące zadania:
Roboty budowlane przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach, których prowadzenie stanowi zadania własne gminy:
» SP 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) – 73 000 zł,
» SP nr 32 – wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i inne prace remontowe – 70 000 zł,
» SP nr 31 – wymiana zużytego urządzenia/eń
zabawowego/ych – 30 000 zł,
» SP nr 72 – ocieplenie ścian w salach (projekt
+realizacja) i inne prace remontowe – 40 000 zł,
» Szkoła Podstawowa nr 48:
● montaż zaworów grzejnikowych wraz z głowicami termostatycznymi – 7 000 zł,
● wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz
wewnętrznej przy sali gimnastycznej oraz inne
prace remontowe – 25 000 zł,
» Przedszkole nr 9:
● podniesienie wysokości poręczy oraz zabezpieczenie przestrzeni między biegami schodów – 20 000 zł,
● malowanie sal i inne prace remontowe – 30 000 zł,
» Przedszkole nr 76 – remont pomieszczenia archiwum (piwnica) – 25 000 zł,
» Przedszkole nr 78:
● opracowanie koncepcji wraz z odwodnieniem terenu przedszkola (WPF: 2020 r. –
wykonanie dokumentacji projektowej 10 000 zł,
2021 r. – realizacja zadania 80 000 zł) – 10 000 zł,
● malowanie sali i inne prace remontowe –15 000 zł,
» Przedszkole nr 78 (filia na ul. Jodłowej):
● wymiana parkietu w sali i inne prace remontowe – 25 000 zł,
● malowanie klatki schodowej i inne prace remontowe – 15 000 zł,
» ZSO nr 18 (dla SP 19):
● wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej –
48 000 zł,
● remont ścian korytarza I piętra – 22 000 zł.
Kurier Zwierzyniecki

Roboty budowlane związane z: ogródkami
jordanowskimi, zieleńcami i skwerami:
» Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chełmie (wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z realizacją zadania) – 70 000 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.
Roboty budowlane w zakresie dróg wewnętrznych
oraz dróg gminnych klasy dojazdowej:
» budowa oświetlenia:
● dobudowa oświetlenia na ul. Rogalskiego (WPF:
2019 – dokumentacja projektowa 11 000 zł,
2020 – 48 000 zł),
● dobudowa oświetlenia na ul. Czajek (WPF:
2019 – rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej 0 zł, 2020 – zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej 12 000 zł
oraz realizacja inwestycji 32 000 zł).
Łączna kwota na 2020 r. – 92 000 zł.
» budowa oświetlenia:
● dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki w rejonie Rudawy oświetlającego schody przy Klasztorze ss. Norbertanek (WPF: 2020 – dokumentacja projektowa 11 000 zł, 2021 – realizacja
zadania 15 000 zł),
● dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej
oświetlającego przystanek autobusowy pn. „Skalna” (WPF: 2020 – dokumentacja projektowa
11 000 zł, 2021 – realizacja zadania 35 000 zł),
● dobudowa oświetlenia na ul. Zakręt (sięgacz
do posesji nr 8A) (WPF: 2020 – dokumentacja
projektowa 11 000 zł, 2021 – realizacja zadania
25 000 zł),
● dobudowa oświetlenia na ul. Jesionowej doświetlającego planowane przejście dla pieszych
(WPF: 2020 – dokumentacja projektowa 11 000
zł, 2021 – realizacja zadania 15 000 zł),
Łączna kwota na 2020 r. – 44 000 zł.
» budowa oświetlenia parkowego:
● budowa oświetlenia (lampy parkowe) na alejce spacerowej (ul. Malczewskiego na odcinku od
Diabelskiego Mostu w kierunku północnym do
istniejącego oświetlenia) (WPF: 2020 – uzgodnienia/koncepcja 0 zł, 2021 – dokumentacja
projektowa 15 000 zł, 2022 – realizacja zadania
55 000 zł),
● dobudowa oświetlenia (lampy parkowe) –
alejka łącząca ul. Jodłową i Księcia Józefa (WPF:
2020 – uzgodnienia/koncepcja 0 zł, 2021 – dokumentacja projektowa 10 000 zł, 2022 – realizacja
zadania 48 000 zł),
● dobudowa oświetlenia (lampy parkowe) – chodnik wzdłuż Skweru Papcia Chmiela łączący ul. Królowej Jadwigi i al. Focha (WPF: 2020 – uzgodnienia/koncepcja 0 zł, 2021 – dokumentacja projektowa 10 000 zł, 2022 – realizacja zadania 24 000 zł),
Łączna kwota na 2020 r. – 0 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

1 001 646 zł: • ul. Olszanicka – remont chodnika
(po prawej stronie) na odcinku od ul. Korzeniaka
do ul. Insurekcji Kościuszkowskiej • ul. Orla –
remont chodnika (po prawej stronie) na odcinku
pomiędzy ul. Księcia Józefa a ul. Zaogrodzie • ul.
Salwatorska – remont chodnika po lewej stronie na
odcinku od ul. Prusa do ul. Mlaskotów • ul. Żemaitisa – remont nakładki • ul. Księcia Józefa – remont
chodnika po prawej stronie na odcinku od posesji nr
245 do nr 249 • ul. Grabowa – remont nakładki • ul.
św. Bronisławy – remont bezpiecznika oraz chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do drugiego skrzyżowania z ul. Gontyna • ul. Mlaskotów – remont
chodnika po lewej stronie na odcinku od posesji nr
23 do drogi do garaży • ul. Pod Szańcami – remont
nakładki • ul. Orla – remont nakładki na odcinku od
ul. Bielańskiej do ul. Sępiej • ul. Emaus – remont
nakładki na odcinku od ul. Piastowskiej do al. Focha
wraz z utwardzeniem pobocza • ul. Stachowicza –
remont chodnika po lewej stronie na odcinku od ul.
Lelewela do ul. Włóczków.
» Budowa chodnika – ul. Mirowska w rejonie
skrzyżowania z ul. Skalną (WPF: 2020 – dokumentacja projektowa 20 000 zł, 2021 – realizacja zadania 120 000 zł) – 20 000 zł,
» Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul.
Fabijańskich i ul. Sawickiego (WPF: 2020 – koncepcja 20 000 zł, 2021 – projekt wraz z realizacją
80 000 zł) – 20 000 zł.
Roboty budowlane związane z lokalną
infrastrukturą sportową i rekreacyjną:
» KS Zwierzyniecki – remont dachu budynku szatniowo-gospodarczego i inne prace remontowe (II
etap) – 15 000 zł,
» KS Nadwiślan – remont ogrodzenia przystani –
10 000 zł.
Lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne:
» organizacja oraz współorganizacja imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy VII – 45 000 zł
» organizacja koncertów muzyki kameralnej –
20 000 zł,
» Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich –
20 000 zł.
Program poprawy bezpieczeństwa dla
Gminy Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków”
» Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 – zakup podestu ratowniczego (współfinansowanie) – 10 000 zł,
» Straż Miejska:
● zakup materiałów profilaktycznych (kamizelki,
opaski i breloki odblaskowe oraz książki) dla uczestników zajęć prowadzonych przez profilaktyków
SMMK Oddział II Krowodrza – 4 700 zł,
● zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i festynów organizowanych przez strażników
w ramach działań profilaktycznych oraz edukacyjnych
dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VII – 800 zł,
● zakup latarek na wyposażenie strażników Sekcji
Ekologicznej – 1 000 zł,
» Policja:
● zakup radiowozu nieoznakowanego, segment C
(współfinansowanie z Dzielnicami V i VI) dla Komisariatu Policji IV – 15 500 zł,
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● zakup materiałów profilaktyczno-dydaktycznych
dla Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich
i Patologii IV Komisariatu Policji (np. elementy odblaskowe, książeczki edukacyjne itp.) – 3 000 zł.
Dzielnicowe programy wspierania osób
niepełnosprawnych:
» Dofinansowanie zajęć z hipoterapii i rehabilitacji ruchowej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec 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” –
4 000 zł,
» Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z hipoterapii w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej
„Tabun” – filia MDK „Dom Harcerza” – 4 000 zł,
» rewitalizacja ścieżek do hipoterapii w Ośrodku
Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” – filia MDK
„Dom Harcerza” – 3 000 zł,
» spotkanie integracyjne wielkanocne i wigilijne
dla niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców
Dzielnicy VII – 3 600 zł,
» zasiłki celowe lub celowe specjalne na zakup
leków dla osób niepełnosprawnych i przewlekle
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,
» Biblioteka Kraków (filie na Zwierzyńcu) – zakup
sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem przeznaczonego dla osób niedowidzących –
4 700 zł,
» KS Cracovia 1906 – zakup/dostawa sprzętu sportowego (wózki do szermierki) dla osób z niepełnosprawnościami – 20 000 zł,
» organizacja wydarzeń, zajęć, wyjazdów o charakterze integracyjnym, rehabilitacyjnym czy terapeutycznym dla osób niepełnosprawnych z terenu
Dzielnicy VII Zwierzyniec – otwarty konkurs ofert
z zakresu osób niepełnosprawnych – 15 000 zł,
» Kolejowy Klub Wodny 1929 – budowa platformy i podjazdu dla osób z niepełnosprawnością (WPF: 2020 – opracowanie dokumentacji
projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych
40 000 zł, 2021 – dokończenie prac budowlanych 40 000 zł) – 40 000 zł,
Dzielnicowe programy ochrony zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej:
» program profilaktyki wad postawy u dzieci –
15 000 zł,

» program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych – 8 000 zł.
Dzielnicowe programy wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu,
pomocy społecznej i zdrowia:
» Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 – remont kuchni i inne prace remontowe – 35 000 zł,
» RKS Juvenia – zakup/dostawa bramek do rugby
na boisko treningowe – 10 000 zł,
» KKW 1929 Kraków – zakup/dostawa stojaków
rowerowych – 5 000 zł,
» Wielofunkcyjne boiska w Olszanicy – wynajem przenośnej toalety z umywalką (toi-toi) –
1 500 zł,
» ZSO nr 18 – zakup nagród w dzielnicowym konkursie literackim „Moja mała Ojczyzna” – 500 zł,
» Lotny Uniwersytet Historyczny – projekt edukacyjny dla szkół z terenu Dzielnicy VII – 4 000 zł,
» ZSO nr 18 – dofinansowanie działalności Klubu Europejskiego – 1 000 zł,
» Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana – projekt edukacyjny „Uczeń – Obywatel” realizowany
wśród młodzieży Dzielnicy VII – 1 000 zł,
» Muzeum Krakowa – Oddział ul. Królowej Jadwigi 41 – działalność bieżąca – 10 000 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 Klubie Kultury „Chełm” – 4 000 zł,
» Dofinansowanie działalności klubu seniora
przy Klubie Kultury „Wola” – 4 000 zł,
» Dofinansowanie działalności klubów seniora
przy Klubie Kultury „Przegorzały” wraz z filią na
Bielanach – 5 000 zł,
» Dofinansowanie działalności Klubu Seniora
działającego przy al. Focha 39 b – 6 000 zł,
» Zasiłki celowe lub celowe specjalne na zakup
przyborów i podręczników szkolnych dla dzieci
potrzebujących pomocy, zamieszkałych na terenie
Dzielnicy VII – 7 000 zł,
» Zasiłki celowe lub celowe specjalne na dofinansowanie kosztów ogrzewania w okresie zimowym dla
mieszkańców Dzielnicy VII (w szczególności ogrzewania energią elektryczną i gazem) – 8 000 zł,
» Zakup narzędzi do diagnozy i terapii SI oraz szaf
do ich przechowywania (współfinansowanie z Dzielnicą IV, V, VI) – 5 000 zł,
» Dofinansowanie programu edukacyjnego dla
młodzieży „Pamięć i Troska”, realizowanego przez
Krakowski Oddział Stowarzyszenia Szarych Szeregów – 2 000 zł,
» ZSO nr 18:
● zakup nagród w konkursach – 2 000 zł,
● zakup nagród w Zwierzynieckim Konkursie Literackim – 500 zł,
» SP nr 31:
● zakup nagrody w konkursie „Milowy krok” –
700 zł,

● zakup nagród w konkursach – 3 000 zł,
» SP nr 32:
● zakup nagrody w konkursie „Milowy krok”–
700 zł,
● zakup nagród w konkursach – 2 000 zł,
» SP nr 48:
● zakup nagrody w konkursie „Milowy krok”–
700 zł,
● zakup nagród w konkursach – 2 000 zł
» SP nr 72:
● zakup nagrody w konkursie „Milowy krok”–
700 zł,
● 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” – 1 500 zł,
» Przedszkole Samorządowe nr 78 – zakup nagród
w konkursach – 1 000 zł,
» Przedszkole Samorządowe nr 78 (filia) – zakup
nagród w konkursach – 1 000 zł,
» Spotkania okolicznościowe i świąteczne –
4 000 zł,
» SP nr 48 – zakup nagród w międzyszkolnym
turnieju szachowym – 2 000 zł,
» Klub Kultury „Przegorzały” z filią w Bielanach –
działalność bieżąca – 9 000 zł,
» Klub Kultury „Wola” – działalność bieżąca –
6 000 zł,
» Klub Kultury „Chełm” – działalność bieżąca –
6 000 zł,
» Zwierzyniecki Dzień Sportu – 10 000 zł.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy:
» wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych (z pominięciem otwartego konkursu
ofert w oparciu o art. 19 a ustawy z 24.04.2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – 20 000 zł.
Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy:
» redakcja gazetki lokalnej
(WPF: 2020 – 4 800 zł, 2021 – 4 800 zł, 2022 –
4 800 zł) – 4 800 zł,
» druk gazetki lokalnej
(WPF: 2020 – 16 000 zł, 2021 – 16 000 zł,
2022 – 16 000 zł) – 16 000 zł,
» obsługa strony internetowej – 3 000 zł,
» fotografowanie wydarzeń w dzielnicy – 1 500 zł,
» wykonanie odbitek fotograficznych – 200 zł
» wykonanie gadżetów promocyjnych – 2 500 zł
» kolportaż gazetki lokalnej i ulotek o charakterze informacyjnym – 6 000 zł,
» obsługa tablic informacyjnych na terenie dzielnicy – 2 000 zł,
» Zakup statuetek „Lajkonika” – 5 000 zł.
Środki nierozdysponowane (rezerwa) –
100 000 zł
* Na podstawie uchwały nr IX/101/2019.

Kurier Zwierzyniecki
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PIĘKNIEJĄCY ZWIERZYNIEC
W okresie wiosenno-letnim bieżącego roku
na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec wykonanych zostało wiele prac remontowych infrastruktury drogowej.

Pierwszym z tego typu zadań sfinansowanych przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec był – stanowiący kontynuację
prac wykonanych w 2018 roku – remont
kolejnych fragmentów chodnika przy ul.
Salwatorskiej (zdjęcia nr 1 i 2). Nową,
równą nawierzchnię z kostki zyskał chodnik po lewej stronie jezdni na odcinku od
ul. Filareckiej do ul. Kraszewskiego oraz
od ul. Kraszewskiego do ul. Prusa. Zaplanowane na przyszły rok, analogiczne
prace na odcinku od ul. Prusa do ul. Mla-

fot. W. Górny

fot.1 Chodnik przy ul. Salwatorskiej
przed remontem

skotów (po obu stronach)
spowodują, iż po kilku latach starań Rady Dzielnicy,
ul. Salwatorska w pełnym
zakresie będzie bardziej
estetyczna i komfortowa.
Istotnym działaniem Rady Dzielnicy był również
wykonany w maju tego roku
kompleksowy remont części ul. Szyszko-Bohusza na
odcinku od ul. Przegorzalfot.3 Ulica Szyszko-Bohusza przed remontem
skiej do pierwszego sięgacza
wraz z nim (zdjęcia nr 3 i nr
4). Nowe chodniki po obu
stronach jezdni, a przede
wszystkim równa nakładka, niewątpliwie skutecznie wyeliminują potężne
kałuże, tworzące się przed
remontem na tym odcinku,
po każdych większych opadach deszczu. Precyzyjnie
zaplanowana koordynacja
prac remontowych z wymianą sieci i przyłączy gazowych oraz z kontrolą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pozwala sądzić, że
fot.4 Ulica Szyszko-Bohusza po remoncie
poczyniona inwestycja będzie służyć mieszkańcom osiedla Prze- stanowiący spójną enklawę układ tych
ulic został skutecznie i kompleksowo
gorzały przez długie lata.
Równie szeroki zakres miał współ- uporządkowany.
W połowie sierpnia, dzięki efektywfinansowany przez Radę Dzielnicy oraz
Zarząd Dróg Miasta Krakowa remont nym działaniom nadzorczym Zarządu
zachodniej części ul. Sawickiego (na od- Dróg Miasta Krakowa nad inwestycją
cinku pomiędzy ul. Owcy-Orwicza a ul. w postaci budowy budynku wielorodzinFabijańskich). Wykonane wiosną bieżą- nego, powstałego niedawno przy ul. Salcego roku prace, zmieniły tę od wielu lat watorskiej, ze środków inwestora przenieremontowaną ulicę w zdecydowanie prowadzony został remont nakładek ul.
bardziej estetyczną i funkcjonalną prze- Salwatorskiej (na odcinku od ul. Prusa
strzeń drogową (zdjęcia nr 5 i nr 6). do ul. Mlaskotów), ul. Mlaskotów (na odW powiązaniu z wykonanym niedawno, cinku od ul. Salwatorskiej do ul. Fałata)
staraniem ZDMK, remontem nakładki oraz ul. Fałata (na odcinku od ul. Mlaul. Owcy-Orwicza, spowodowało to, iż skotów do ul. Prusa). Wykonane pra-

fot.2 Chodnik przy ul. Salwatorskiej po remoncie
Kurier Zwierzyniecki

fot.5 Ulica Sawickiego przed remontem

fot.6 Ulica Sawickiego po remoncie
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ce skutecznie usunęły zniszczenia nawierzchni jezdni, poczynione w związku
z prowadzoną inwestycją, przyczyniając
się równocześnie do podniesienia komfortu jazdy po tych bardzo istotnych
w skali Półwsia Zwierzynieckiego ulicach (zdjęcie nr 7).
Wymienione prace nie wyczerpują jeszcze działań infrastrukturalnych
na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec
w roku 2019. Obecnie trwa, finansowany przez Radę Dzielnicy, remont fragmentu chodnika przy ul. Olszanickiej
w rejonie skrzyżowania z ul. Korzeniaka.
Cały czas procedowane są także inwestycje Rady Dzielnicy w postaci budowy
miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej (trwa przetarg), budowy chodnika
wraz ze schodami, łączącego ul. Skalną
ze skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanciej
oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej,
łączącej ul. Księcia Józefa boczną (tzw.
kolejkę) z przystankiem autobusowym

fot.7 Ulica Mlaskotów po remoncie nakładki

pn. „Na Krępaku” (obie realizacje w I połowie 2020 r.).
W tym roku wykonane zostały także
dobudowy oświetlenia w ulicach: Sokolej
(na odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego), Księcia Józefa bocznej, Skibowej, Powstania Styczniowego oraz Astronautów (przy garażach). Trwająca od
kilku miesięcy, finansowana ze środków

PARKING PRZY NOWEJ SIEDZIBIE ,,WODOCIĄGÓW”
Jesienią zeszłego roku został otwarty park kieszonkowy przy ulicy Senatorskiej.
Skwer znajduje się na tyłach nowej siedziby miejskich wodociągów. Dzięki swojemu położeniu jest to ciche i spokojne miejsce. Gdyby nie mobilizacja mieszkańców,
to zamiast urokliwego zakątka powstałby parking dla pracowników spółki.

W budynku przy ulicy Senatorskiej

9 przez wiele lat funkcjonowała szkoła
specjalna. W 2012 roku placówka zosta-

fot. K. Kwarciak

ła przeniesiona w inne miejsce, a miasto
wynajęło obiekt prywatnemu gimnazjum. Po dwóch latach kamienicę wraz
z przyległym terenem przekazano miejskim wodociągom. Zdecydowano, że
w budynku zostaną ulokowane biura
oraz punkt obsługi klientów. Zaczęły się
przygotowania do adaptacji budynku
i jego otoczenia.
W projekcie przebudowy przewidziano, że dziedziniec ma pełnić funkcję parkingu. Większość miejsc postojowych miała być zarezerwowana dla
pracowników spółki. Teren z każdej
strony jest otoczony wysokimi budyn-

kami. Zabudowa ogranicza cyrkulację
powietrza, dlatego spaliny samochodowe kumulowałyby się na niewielkim
obszarze. Stanowiska postojowe dzieliłoby tylko kilkanaście metrów od okien.
Trudno się dziwić, że koncepcja parkingu zelektryzowała okolicznych mieszkańców. Wiele osób protestowało przeciwko planom spółki. Dzielnica również
bardzo stanowczo sprzeciwiała się inwestycji. Staraliśmy się wywierać presję na władze wodociągów. Temat stał
się głośny. Sprawą zainteresowały się
liczne media. Naciski zaczęły przynosić
efekty. Wreszcie po wielu rozmowach
MPWiK wycofało się z zamiaru budowy dużego parkingu. Zdecydowano, że
powstanie mniej niż dziesięć miejsc postojowych, a reszta terenu będzie parkiem
kieszonkowym.
Otwarcie zieleńca
nastąpiło jesienią zeszłego roku. Mieszkańcy zyskali urokliwy zakątek. Teren
znajduje się z dala
od ulicy. Otaczające budynki stanowią
barierę dla miejskie-

miejskich, przebudowa górnego odcinka ul. Jodłowej
(koniec prac planowany jest
na drugą połowę listopada)
oraz przewidziana na późną
jesień tego roku, budowa
kanalizacji w ul. Borowego
(stanowiąca punkt wyjścia
do podjęcia właściwych
prac przy przebudowie ul.
Królowej Jadwigi), dopełniają obraz bardzo intensywnych prac remontowych
w zakresie infrastruktury
drogowej, jakie w bieżącym roku wykonywane są na terenie naszej dzielnicy.
O ich dalszych efektach będziemy Państwa sumiennie informować w kolejnych
numerach „Kuriera Zwierzynieckiego”.
Witold Górny

Wiceprzewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec

go zgiełku, dlatego miejsce jest zaciszne.
W parku kieszonkowym zainstalowanych zostało sporo wygodnych ławek
i krzeseł ogrodowych. Znajduje się tam
także kilka stolików. Koncepcja skweru
nie jest zamknięta. Warto pomyśleć jak
jeszcze można wykorzystać potencjał
tego miejsca. Być może przydałyby się
jakieś dodatkowe nasadzenia lub elementy małej architektury.
W początkowym okresie dostęp do
parku kieszonkowego był bardzo ograniczony. Na teren dało się wejść tylko
w godzinach pracy MPWiK. Jednak
wskutek interwencji Dzielnicy czas otwarcia skweru został wydłużony. Teraz jest on dostępny od 7:00 do 20:00
w dni powszednie oraz od 9:00 do
20:00 w weekendy i święta.
Krzysztof Kwarciak

Informacja

Mieszkańcy ulicy Kościuszki
rozważający kwestię przyłączenia
budynku do sieci MPEC, powinni
niezwłocznie zgłosić się do działu
ds. Przygotowania Inwestycji.
Dodatkowych informacji w tej sprawie
udziela
dział ds. Przygotowania Inwestycji
pod numerami telefonu:
12 64 65 544, 12 64 65 487

Park kieszonkowy na tyłach nowej siedziby „Wodociągów” przy ul. Senatorskiej 9

Kurier Zwierzyniecki

Święto Plonów!
Dożynki Miejskie – czy taka tradycja
w drugim największym mieście w Polsce jest zasadna?
Od lat słyszę różne opinie, od skrajnie krytycznych po szczyty euforii. Jako
że również miałem stanowisko dość
sceptyczne, postanowiłem od kilku lat
uczestniczyć w tych wydarzeniach i zrozumieć dlaczego ktoś chce organizować,
a tak wielu pragnie uczestniczyć w dożynkach, pomimo że żyjemy w mieście.
Zatem skąd klimaty wsi i rolnictwa w tak
silnie zurbanizowanym terenie?
Po wielu obserwacjach, rozmowach
i dobrze spędzonym czasie z mieszkańcami Krakowa, a szczególnie Zwierzyńca,
mogę krótko i stanowczo potwierdzić, że
Święto Plonów czyli Dożynki powinny
nadal gościć w Krakowie. Dopóki komukolwiek starcza zaangażowania w organizację takich świąt, dopóty wszyscy urzędnicy i samorządowcy mają obowiązek
pomagać i współorganizować to wspólne
świętowanie. W zasadzie po co argumentować potrzebę świętowania? Skoro jest
tak wiele osób chcących bawić się i wspólnie celebrować zebranie plonów, to nikogo nie powinno takie świętowanie dziwić.
Każdy ma prawo świętować to, co dla niego ważne.
Na ostatnim Święcie Plonów zorganizowanym na Błoniach, podczas kilku
godzin, bawiło się i biesiadowało oraz
uczestniczyło w warsztatach kilka tysięcy krakowian. Nie zabrakło chętnych
do zdobywania wiedzy o płodach rolnych i o ich przetworach, a szczególnym

zainteresowaniem cieszyło się stoisko z miejskiej pasieki – wielu intrygowało to miejskie podejście do pszczelarstwa.
Osoby wierzące miały
okazję uczestniczyć we
mszy świętej, którą celebrowali proboszczowie
ze Zwierzyńca (z Salwatora, Woli Justowskiej
oraz z Olszanicy) pod
przewodnictwem Biskupa Damiana Muskusa.
Zgodnie z tradycją mie-

fot. W. Gryboś
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Stoisko Dzielnicy VII Zwierzyniec

Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim osobom, dzięki którym
nasza dzielnica tak
pięknie zaprezentowała się na Błoniach.
Dużą atrakcją była
prezentacja wieńców
dożynkowych, przygotowanych przez kilkanaście grup reprezentujących praktycznie
wszystkie zakątki Krakowa, w tym wieniec
Starostowie: Barbara i Grzegorz Jędrysowie z dziećmi oraz bp Damian Muskus
ze Zwierzyńca przyliśmy Starościnę i Starostę. Byli to praw- gotowany przez Centrum Edukacji
dziwi rolnicy z Olszanicy, Państwo Barba- Agrarnej z Woli Justowskiej, za co rówra i Grzegorz Jędrysowie, którzy również nież pięknie dziękujemy.
zaprojektowali i wykonali stoisko dzielniReasumując, po uczestnictwie w kocy, cieszące się olbrzymim powodzeniem. lejnych dożynkach pozwoliłem sobie
Dożynkowym chlebem i koszem z pło- zaproponować, aby na Błoniach Święto
dami rolnymi powitali Pana Prezydenta Plonów zagościło na stałe, a mój sceptyAndrzeja Kuliga, będącego gospoda- cyzm to już przeszłość.
rzem miasta Krakowa.
Szczęsny Filipiak

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
6 czerwca w Szkole Podstawowej nr

48 przy ul. Księcia Józefa 337 odby-

fot. M. Mardyła

ło się zebranie osiedlowe. W spotkaniu
z mieszkańcami Bielan uczestniczyli:
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VII – Szczęsny Filipiak, wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

Zebranie osiedlowe w Bielanach
Kurier Zwierzyniecki

VII – Witold Górny oraz radni z osiedla
Bielany – Magdalena Mardyła (członkini Zarządu Dzielnicy VII) i Jakub Markowski, a także przedstawiciele Straży
Miejskiej Miasta Krakowa.
Podczas spotkania poruszony został
szereg istotnych dla lokalnej społeczności
kwestii. Radni przybliżyli mieszkańcom bieżące działania Rady
Dzielnicy podejmowane
w odniesieniu do osiedla
Bielany, a więc m.in. uregulowanie parkowania
na ul. Bielańskiego, doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Na
Górkach oraz planowane: dobudowę oświetle-

nia ulicznego na ul. Sokolej (na odcinku
od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego)
i ul. Astronautów (przy garażach), a także
budowę chodnika wraz ze schodami, łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ulic
Zakręt i Bażanciej.
Szczególne zainteresowanie mieszkańców wzbudził temat planu budowy –
równoległej do autostrady – drogi łączącej rondo w Bielanach z lotniskiem w Balicach. Radni zobowiązali się do zaczerpnięcia w tej – znajdującej się na wczesnym
etapie koncepcyjnym – sprawie informacji u właściwych, prowadzących ją jednostek państwowych i samorządowych,
a następnie do niezwłocznego przekazania ich mieszkańcom Bielan.
Innymi kwestiami omawianymi podczas spotkania były m.in. problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
na ul. Księcia Józefa oraz na południowym
odcinku ul. Orlej. W odniesieniu do dru-

giej z tych lokalizacji mieszkańcy postulowali w szczególności o wprowadzenie
rozwiązań uniemożliwiających parkowanie samochodów po prawej stronie ulicy,
na odcinku od ul. Księcia Józefa do ul. Zaogrodzie. Radni zadeklarowali w tym kontekście dogłębne rozeznanie tematu oraz
ujęcie w uchwale budżetowej Dzielnicy
na rok 2020 zadania polegającego na dobudowie brakującego odcinka chodnika
w rejonie dawnego kiosku tak, aby przejście tym krótkim odcinkiem ulicy Orlej
było w niedalekiej przyszłości bezpieczne
i komfortowe (stosowna uchwała Rady
Dzielnicy została podjęta na lipcowej
sesji, w efekcie czego w przyszłym roku
chodnik pomiędzy ulicami Księcia Józefa
i Zaogrodzie zostanie dobudowany).

—●—

W piątkowe popołudnie 11 października 2019 roku w Sali Fortepianowej KK
„Wola” odbyło się zebranie osiedlowe
mieszkańców Woli Justowskiej poświęcone działaniom Rady Dzielnicy, odnoszącym się do rejonu ul. Starowolskiej.
W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VII –
Szczęsny Filipiak, wiceprzewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII – Witold
Górny oraz radni z osiedla Wola Justowska – Krzysztof Kwarciak (członek Zarządu Dzielnicy VII) Julia Mach i Grzegorz
Naprawski, a także przedstawicielka Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
Wiodącym tematem spotkania była
kwestia potrzeby przebudowy ul. Starowolskiej. Mieszkańcy zgodnie opowiedzieli się za postulatem kompleksowej
(uwzględniającej wymianę istniejących instalacji oraz budowę kanalizacji opadowej)
przebudowy tej ulicy, wnosząc aby w miarę
możliwości posiadała ona docelowo parametry analogiczne do przebudowywanego
aktualnie górnego odcinka ul. Jodłowej.
Obecna na spotkaniu przedstawicielka
ZDMK wyjaśniała zebranym prawne oraz
techniczne uwarunkowania ewentualnej
inwestycji, wskazując równocześnie, że
przy przychylności Rady Miasta odnoszącej się do finansowania przedsiębranych
w tym zakresie działań, mogłaby ona zostać
wykonana w perspektywie czasowej 20202022 (2020-2021 – projektowanie oraz
uzyskiwanie rozstrzygnięć administracyjnoprawnych; 2022 – realizacja inwestycji).
W toku dyskusji mieszkańcy postulowali,
aby do czasu realizacji ewentualnej inwestycji Rada zajęła się odnoszącymi się do ul.
Starowolskiej problemami bieżącymi, jak
m.in. poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Starowolskiej, Leśnej i 28
Lipca 1943 r. (w listopadzie odbędzie się
w tym zakresie wizja lokalna z przedstawi-

cielami Miejskiego Inżyniera Ruchu), brak
Poza zagadnieniami infrastrukturalnyjakichkolwiek poboczy ul. Starowolskiej mi poruszone zostały także tematy zato(Rada Dzielnicy zwróciła się już w tym za- rów, tworzących się na ul. Leśnej i 28 Lipkresie do ZDMK ws. ich prowizorycznego ca 1943 r. w związku z dojazdem do ZOO
utwardzenia) oraz brak oświetlenia w ul. (Radni przedstawili mieszkańcom poCedrowej (Rada Dzielnicy podejmie kro- dejmowane, w porozumieniu z Miastem
ki, prowadzące do uwzględnienia zadania oraz operatorem parkingu przy przystanw planach finansowych na lata 2021-22). ku pn. „Baba Jaga”, działania mające na
Poza kwestią przebudowy ul. Starowol- celu poprawę sytuacji) oraz poprawy koskiej przedmiotem spotkania były także munikacji Rady Dzielnicy z mieszkańcainne – nie mniej ważne – lokalne tematy. mi (obietnica posadowienia dzielnicowej
Odnosząc się do problemu deficytu miejsc tablicy ogłoszeń przy przystanku pn. „Staparkingowych w rejonie skrzyżowania ul. ra Wola” w kierunku centrum miasta).
Jeleniowej i al. Modrzewiowej, mieszkańcy
Witold Górny
zdecydowanie opowiedzieli się za budową
Wiceprzewodniczący
miejsc postojowych przy drugiej z tych
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec
lokalizacji (miejsca postojowe
na odcinku od wjazdu na teren
Miejskiego Centrum Rehabilitacji do ul. Jeleniowej oraz kontynuacja chodnika po prawej
stronie alei). Radni zobowiązali
się do rozeznania możliwości
realizacji tej inwestycji oraz do
zawnioskowania jej do planów
finansowych Miasta na najbliższe lata.
Zebranie osiedlowe na Woli Justowskiej

Z roku na rok
produkujemy coraz
więcej śmieci. Niestety ma to zdecydowanie negatywny
wpływ na nasze środowisko i naszą planetę. Ogromne ilości plastiku pływają
w morzach i oceanach, tworząc wyspy wielokrotnie większe od Polski.
Bardzo często odpady te trafiają również na nasze stoły w wyłowionych
z akwenów rybach. Czas rozkładu plastiku wynosi kilkaset lat, co znaczy, że
od momentu jego wymyślenia jeszcze
żadna plastikowa rzecz nie uległa rozkładowi, a produkujemy ich z roku na
rok coraz więcej.
W trosce o środowisko i nasze zdrowie musimy jak najszybciej podjąć
działania. Podczas sesji 10 kwietnia
2019 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła przygotowany przeze mnie projekt
uchwały „Kraków bez plastiku”. Zakłada on m.in. wyeliminowanie z użycia
w Urzędzie Miasta Krakowa jednorazowych naczyń, sztućców i słomek oraz
stosowanie w jednostkach miejskich
papieru makulaturowego do drukarek.

To jednak nie wystarczy. Musimy
działać wszyscy! Dlatego zachęcamy
Państwa do włączenia się w tę akcję i podjęcia kroków w celu ograniczenia zużycia
plastiku oraz produkcji śmieci. Poniżej
dziesięć porad jak można zacząć i w dość
prosty sposób zmienić swoje nawyki dla
dobra naszej planety.
1. Pij wodę z kranu, korzystając z bidonów lub kubków wielokrotnego użytku.
2. Na zakupy bierz ze sobą bawełnianą
torbę. Nie używaj plastikowych torebek
ani siatek.
3. Nie używaj jednorazowych plastikowych sztućców i talerzyków.
4. Kupuj produkty w opakowaniach
szklanych lub metalowych.
5. Kupuj produkty w zbiorczych opakowaniach.
6. Kupuj odzież z naturalnych materiałów.
7. Jedzenie na wynos pakuj do własnych
pojemników.
8. Nie używaj plastikowych słomek do
napojów.
9. Wybieraj zabawki z naturalnych materiałów.
10. Unikaj kosmetyków ze sztucznymi
składnikami.
Bieżące informacje o działaniach znajdziecie Państwo na stronie internetowej

www.krakowbezplastiku.pl.

Aleksander Miszalski
Radny Miasta Krakowa
Kurier Zwierzyniecki

fot. G. Naprawski
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POZNAJ SWOICH
REPREZENTANTÓW

BUDŻET OBYWATELSKI
MIASTA KRAKOWA

WYNIKI

część 4

28.09
– 7.10
2019
2019

Prezentujemy sylwetki kolejnych radnych
Dzielnicy Zwierzyniec. W najbliższych wydaniach będziemy publikować informacje
o następnych samorządowcach.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA DZIELNICOWE
W RAMACH VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Dzielnicy VII Zwierzyniec:
Nr
projektu

Tytuł

Maciej
Tumidajski

Suma punktów

Szacunkowy
koszt (w zł)

1

ZIELONY OGRÓD ZABAW PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 78

1239

140 000,00

7

Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!

1003

393 880,00

21

Rekonstrukcja Al. Kasztanowej

922

290 000,00

4

OWOCOWY SAD MIEJSKI NAD RUDAWĄ

905

70 000,00

6

NOWA STUDNIA MIEJSKA ORAZ ŁAWKI PRZY PLACU NA STAWACH

832

100 000,00

3

Oko na śmieciarzy

729

10 540,00

11

Budowa mini skateparku przy ul. Jodłowej

666

393 800,00

23

Ścieżka zdrowia – żyj zdrowo i aktywnie

595

87 000,00

16

AKTYWNIE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU - SIŁOWNIA PLENEROWA

498

90 000,00

28

Wybieg dla psów na Zwierzyńcu

485

265 000,00

25

Bielany - doposażenie placu zabaw ul. Orla

443

83 200,00

10

Siłownia pod chmurką przy Kopcu Kościuszki

414

180 000,00

8

Kwitnące Przegorzały

393

62 000,00

24

Kulturalny Zwierzyniec

373

43 000,00

26

CZYSTE WAŁY RUDAWY

318

10 000,00

5

BEZPIECZNA ULICA EMAUS – NOWA NAWIERZCHNIA

311

393 880,00

22

Mali Ratownicy

307

4 000,00

19

Strefa wolnej książki pod muralem w Przegorzałach

178

14 000,00

9

Toaleta na ogródku jordanowskim

153

5 000,00

* Kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostaną zrealizowane w ramach VI edycji BO

Spośród projektów ogólnomiejskich
najwięcej punktów zdobyło zadanie:
„Tak dla Parku przy Karmelickiej”.
Sfinansowane zostaną także projekty:
„Jasne, że Bulwary – piękne
i bezpieczne bulwary nad Wisłą”
„Młynówka Królewska –
najdłuższy park w Polsce!”
„Samochód dla schroniska
dla zwierząt”
„Centrum Sportów Miejskich”
„Aleja Róż na nowo”
„Bezpiecznie nad wodą”
„Śmieciomaty z nagrodami”
„Stop dzikim wysypiskom śmieci”
„Natura dla Podgórza”
Najwięcej głosów oddali mieszkańcy
w wieku 26-35 lat (15 211) i 36-45 lat
(12 185).
Kurier Zwierzyniecki

Najliczniej do głosowania
poszli mieszkańcy:
Podgórza – 5621
Dębnik –5045
Prądnika Białego – 4381
Najmniej licznie:
Bieńczyc – 1045
Podgórza Duchackiego – 1419
Swoszowic – 1513
Najchętniej wybierane projekty:
zieleń i ochrona środowiska – 34%
infrastruktura – 15%
sport i infrastruktura sportowa – 14%
Na etapie składania projektów
najczęściej pojawiały się:
infrastruktura – 27%
zieleń i ochrona środowiska – 20%
sport i infrastruktura sportowa – 18%

Urodzony w 1959
roku na krakowskim
Zwierzyńcu. Inżynier mechanik, projektant. Ukończył SP
nr 31, absolwent V
LO i AGH. Harcerz –
od 1968 roku. Jego misja to zachowanie
szeroko rozumianego ładu przestrzennego w dzielnicy. Pracuje w Komisji Infrastruktury, Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury oraz w Komisji
Edukacji.
Kontakt: tel.: 792 425 525;
e-mail: maciej@tumidajski.pl
Okręg numer 18 obejmuje następujące ulice lub ich
fragmenty: Dojazdowa, Flisacka, Jaskółcza, Komorowskiego, Kościuszki i Syrokomli.

—●—

Grzegorz Bała
Urodzony w 1974
w Krakowie. Absolwent wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki Akademii
Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Po ukończeniu studiów pracował w dużej firmie w branży motoryzacyjnej. Obecnie od 10 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Rodowity
mieszkaniec Olszanicy. Od kilku lat, będąc członkiem Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Olszanica, intensywnie
zaangażowany w życie osiedla Olszanica. Po raz pierwszy wybrany na radnego. Żonaty, ojciec trójki dzieci. Interesuje się historią, szczególnie XIX i XX
wiekiem oraz zabytkową motoryzacją
i rowerami. Członek Komisji Planowania oraz Komisji Infrastruktury.
Kontakt: tel.: 509 716 559;
e-mail: grzegorz1574@wp.pl

Okręg numer 1 obejmuje następujące ulice lub ich
fragmenty: Amazonek, Jantarowa, Korzeniaka, Krzyżówka, Majówny, Na Borach, Podkamyk, Porzecze,
Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego,
Raczkiewicza, Stryjeńskiej, Szaserów, Becka, Niezapominajek, Olszanicka, Podłużna.
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Urodzony w 1992
roku, jest absolwentem Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Na radnego został wybrany w ostatnich wyborach w 2018 roku.
Działa przede wszystkim na rzecz poprawy stanu infrastruktury, zwiększenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
wzmocnienia komunikacji zbiorowej na
terenie Dzielnicy VII. W trwającej kadencji pełni funkcję przewodniczącego
Komisji Infrastruktury.
e-mail: tjakub256@gmail.com
Okręg numer 9 obejmuje następujące ulice lub ich
fragmenty: Becka, Czecha, Królowej Jadwigi, Malownicza, Marynarska, Nad Zalewem, Pod Stokiem, Podłużna, Pylna, Bodziszkowa, Dolina, Migdałowa, Morelowa,
Na Wierzchowinach.

Nowa dyrektor SP nr 31

Mgr
Anna Bojda

Mgr Anna Bojda od 1 września 2019
roku jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Bolesława Prusa 18
w Krakowie. Wcześniej przez siedemnaście lat uczyła w niej matematyki,
a w ciągu ostatniego roku pełniła funkcję
zastępcy dyrektora. Ukończyła: Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Matematyka i Informatyka, studia podyplomowe
na Akademii Górniczo-Hutniczej, na Wydziale Fizyka i Informatyka Stosowana
oraz Akademię Ignatianum, na Wydziale
Pedagogicznym. Od 2008 roku jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze i piec ciasta. Od dziecka
marzyła żeby zostać nauczycielem. Pragnie aby szkoła, której jest dyrektorem,
była miejscem przyjaznym uczniom.

SKWER
GUSTAWA HOLOUBKA
NA ZWIERZYŃCU
ciąg dalszy ze str. 1

Cieszy nas fakt zabiegania
w przeszłości o upamiętnienie
postaci Gustawa Holoubka, lecz
niezmiernie miło było usłyszeć,
że forma i miejsce jakie przyjęła Rada Dzielnicy została przez
Małżonkę Pana Gustawa, panią
W imieniu „Siódemki” przemawiał Szczęsny Filipiak
Magdalenę przyjęta z radością.
Gustaw Holoubek od urodzenia miesz- Holoubka”. Jakże byłoby pięknie, gdybykał na ul. Kraszewskiego, a do końca życia, śmy umawiając się w tym miejscu z inną
pomimo przeprowadzki do innego miasta, osobą, mogli powiedzieć: „spotkajmy się
kibicował Cracovii. Stąd też ta lokalizacja przy Holoubku”.
natychmiast stała się, dla nas radnych,
Szczególne podziękowania dla Dzieci
najbardziej predestynowana.
z Przedszkola nr 9 oraz Młodzieży z SP
Nie ukrywamy, że dopełnieniem by- nr 31 i ZSO nr 18.
łoby, gdyby w bliskiej przyszłości postaSzczęsny Filipiak
wić na skwerze tzw. „Ławeczkę Gustawa

Wandalizm, chamstwo
i prostactwo?
ciąg dalszy ze str. 1

Kilka dni temu dotarła do mnie (do
nas) wiadomość o zniszczeniu w Parku
Decjusza rzeźb Bronisława Chromego.
W sieci przeczytałem kilka tekstów o tym
zniszczeniu, pojechałem zobaczyć skalę destrukcji i poza ogarniającymi mnie
smutkiem i złością pomyślałem, że artykuły opisujące ten wandalizm są zbyt delikatne.
Jaką kanalią trzeba być, aby dopuścić się takiego czynu? To jedna z moich
pierwszych myśli, i to ta najlżejszego kalibru. W którym momencie życia Ci osobnicy (wg monitoringu i doniesień prasowych były to dwie osoby) stali się kimś,
kim żaden normalny rodzic, nauczyciel
czy po prostu bliski nie chciałby, aby się
stali. Czy rodzina tak ich ukształtowała?
Gdyby tak było, to czy mieliby usprawiedliwienie dla tego czynu?
Zniszczyli przedmioty (rzeźby), dzięki którym wyrabiamy sobie wrażliwość;
na piękno ale i brzydotę (choć nie tym
razem), dzięki którym pobudzamy wyobraźnię; często widząc w bryle wyobrażenia artysty, ale i elementy które nie były
jego zamysłem. Dzięki którym po prostu
stajemy się lepsi. Będąc najlepiej rozwiniętym stworzeniem na świecie, człowiek
swój rozwój zawdzięcza między innymi
sztuce. Czy wandalizm, którego się dopuścili właśnie oznacza, że nie dotyczy to
wszystkich ludzi?

Każdy przypadek pozwala mi sądzić,
że bez względu na wyniesione z domu
wartości, takimi podłymi ludźmi stali się
sami. Iluż znałem kolegów, którzy nie
mieli możliwości odebrać wychowania
z miłującego ich domu. Ilu kolegów miało wręcz tragiczne relacje z rodzicami, ale
środowisko, szkoła, książki, a nawet radio
i telewizja całe życie dają nam możliwości
poznania co dobre a co złe.
Oczywiście pomimo otwartego dostępu do skarbnicy mądrości i ludzkich
emocji, pomiędzy nami żyją osobnicy
o prostackiej proweniencji. Zniszczenie
rzeźb, których piękno podziwiamy od 25
lat jest przykładem skrajnego prostactwa.
Zatem, dlaczego i co tym razem w życiu
tych osób nie zadziałało?
Jednym z powodów braku wrażliwości na sztukę, jako swoistego eliksiru na
bycie lepszym człowiekiem jest niekorzystanie z dobrodziejstw sztuki, co zapewne spotkało naszych sprawców. Dlatego
zabierajmy na wystawy swoje dzieci,
wnuki i przyjaciół, czerpmy z twórczości
osób, które zostały obdarzone talentami.
Odwiedzajmy Galerię Bronisława Chromego w parku Decjusza jak najczęściej!
Drodzy Mieszkańcy, liczę, że policja
ujmie tych złych ludzi i marzę, aby pomimo surowej kary, ktoś podał im rękę,
aby zrozumieli jaką krzywdę wyrządzili
nam i tak dzielnie walczącym o trwałość
twórczości Bronisława Chromego córkom wraz z rodziną.
Szczęsny Filipiak

Kurier Zwierzyniecki

fot. S. Malik

Tomasz
Jakubowski

Półwsie Zwierzynieckie to teren rozciągający się pomiędzy Aleją Krasińskiego, rzekami Wisłą i Rudawą a Błoniami. Mieszkania w okolicy cieszą się
dużym zainteresowaniem. W nowych
budynkach ceny osiągają nawet kilkanaście tysięcy złotych za metr kwadratowy. Dlatego presja inwestycyjna jest
olbrzymia.
Obszar stopniowo zamienia się w betonową pustynię. Deweloperzy próbują
upchnąć nowe bloki wszędzie gdzie tylko się da. Ostatnie skrawki zieleni stają
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Rusza procedura sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego dla ,,Półwsia Zwierzynieckiego". Daje to szansę
na ochronę terenu przed niekontrolowaną zabudową. Inwestorzy przymierzają się
jednak do kolejnych inwestycji. Dlatego
czeka nas prawdziwy wyścig z czasem, żeby
uratować ostatnie oazy zieleni w okolicy.
Najbliższe lata mogą przesądzić o przyszłości najbardziej zurbanizowanej części
Zwierzyńca.

Rada Dzielnicy od dawna wnioskowała o objęcie ,,Półwsia Zwierzynieckiego” planem. Nasze apele długo
jednak nie były wysłuchiwane, dlatego
zdecydowaliśmy się skorzystać z prawa
inicjatywy uchwałodawczej na radzie
miasta. Na początku roku zgłosiliśmy
projekt uchwały kierunkowej, zobowiązującej prezydenta do przygotowania
dokumentów, służących rozpoczęciu
działań planistycznych. Nasza propozycja została przyjęta przez miejskich radnych. Następnie urząd miasta zajął się
stosownymi formalnościami, a w połowie października ,,kropkę nad i” postawiła rada miasta, podejmując uchwałę
o przystąpieniu do sporządnia planu.
W najbliższym czasie powinno rozpocząć się przyjmowanie wniosków.
Każdy będzie mógł wnieść postulaty,
dotyczące zapisów procedowanego dokumentu.
W założeniu, głównym celem planu,
ma być ochrona ostatnich terenów zielonych, które jeszcze znajdują się na
obszarze ,,Półwsia Zwierzynieckiego”.
Dokument ma zapobiec także zabudowaniu podwórek i skwerów. Konieczne
jest również pilne uregulowanie kwestii
nadbudówek.
Czas pokaże czy
plan spełni pokładaGO
ne w nim nadzieje.
DSKIE
PIŁSU
Kluczowe jest również tempo prac.
Jeżeli procedura będzie przeciągać się,
to regulacje w wielu
przypadkach mogą
pozostać tylko na paPOW
IŚLE
pierze. Dużo będzie
zależało od mobilizacji mieszkańców.
Musimy wspólnie zawalczyć o przyszłość
okolicy!

się placami budów. Podobny los może
czekać niektóre podwórka. W miejscach
gdzie nie ma już wolnej przestrzeni istniejące budynki są nadbudowywane.
Ciągle pojawiają się kolejne ,,punkty zapalne”. Ostatnio duże kontrowersje wywołały plany budowy wysokiego
budynku przy ul. Senatorskiej. Przewidywana wysokość konstrukcji to 23
metry. Blok ma mieć aż 60 metrów długości. Nową i starą zabudowę dzieliłaby
niewielka odległość. Dystans wynosiłby
tylko około dziesięciu metrów. Nie są
planowane żadne prześwity. Dlatego
wiele obecnych kamienic może zostać
pozbawionych dostępu do światła słonecznego. Aktualnie procedowane są
warunki zabudowy dla inwestycji. Plany dewelopera budzą opór lokalnej społeczności. Wyrazem tego jest inicjatywa
,,Zieleń Na Stawach”. Stowarzyszenie
zebrało ponad 1000 podpisów pod
petycją z apelem o wykup terenu przez
miasto. Mieszkańcy zawnioskowali, żeby na działce powstał park. Rada Dzielnicy podjęła uchwałę wszczynającą procedurę. Dalsze decyzje zależą już jednak
od prezydenta. Pozyskiwanie terenów
dla miasta jest kompetencją organu wykonawczego gminy.
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PLAN DLA PÓŁWSIA
ZWIERZYNIECKIEGO

Krzysztof
Kwarciak

granice obszaru objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
„Półwsie Zwierzynieckie”
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