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KRAKÓW GRUDZIEŃ 2017

Zdaniem Przewodniczącego

Organizacja ruchu
Przez centrum miasta oraz część
naszej dzielnicy przetacza się spór, który można by nazwać sporem pomiędzy
prawami pieszych a prawem do parkowania samochodów. Całość odbywa się
w atmosferze poszukiwania kto za tym
stoi.

Abym nie był podejrzewany o stronniczość nie poruszę kwestii związanych
z ustalaniem kto zainicjował wszystkie
te zmiany i z jakich przyczyn, bo teraz
nie ma to już większego znaczenia.
Natomiast co robić dalej? Faktem
jest, że w naszej dzielnicy zlikwidowano
dziesiątki miejsc postojowych, a oznakowanie nowych rozwiązań pozostawia
wiele do życzenia.
Oczywiście spotykamy się z mieszkańcami, postulujemy do zarządcy drogi

"Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie".
Cyprian Kamil Norwid

ABY TEN KRUCHY OPŁATEK ZJEDNOCZYŁ NAS
PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE, A JEDNOŚĆ WIGILIJNEJ
WIECZERZY TRWAŁA JAK NAJDŁUŻEJ.
WRAZ Z CICHYM GŁOSEM KOLĘDY NIECHAJ SPŁYNIE
CISZA I POKÓJ, DAJĄC UKOJENIE ZATROSKANYM SERCOM.
WZAJEMNE ZROZUMIENIE I PRZEBACZENIE
NIECHAJ PROSTUJĄ ŚCIEŻKI NASZEGO ŻYCIA,
A NADCHODZĄCY ROK PRZYNIESIE
NOWE NADZIEJE I MOŻLIWOŚCI.

RADA DZIELNICY VII
ZWIERZYNIEC

o poprawę sytuacji, lecz patrząc na tempo podejmowanych decyzji i prac czuję,
że finał zobaczymy wiosną.
Według mnie, zmian tych należało
dokonać mniej boleśnie i przy większej
akceptacji społecznej. Wystarczyło rozłożyć je w czasie i poświęcić chwilę na
rozmowy z mieszkańcami. Myślę, że kilka zmian jest zrozumiałych, niektóre nawet były konieczne, ale niestety poprzez
pośpiech wiele z nich jest po prostu źle
wykonanych.
ciąg dalszy na str. 9

MIESZKAŃCY O DZIELNICY
VII ZWIERZYNIEC
Pod koniec marca tego roku ukazał się raport badania „Diagnoza krakowskich dzielnic” opracowany przez
ekspertów z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Celem tego
przedsięwzięcia było zbadanie potencjału krakowskich dzielnic, odpowiadając na pytania o to: kim są mieszkańcy
poszczególny dzielnic, jakie są potrzeby
dzielnicy, jak oceniane są rady dzielnic?
W trakcie projektu rozmawiano
z mieszkańcami, radnymi dzielnicowymi, przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa czy Rady Miasta. Jednak
głównym źródłem informacji badaczy
były wyniki ankiet przeprowadzonych
z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Ankieterzy odwiedzali wylosowane
adresy w Krakowie, pod którymi przeprowadzali wywiady z mieszkańcami.
Przeprowadzono 3222 takie wywiady.
ciąg dalszy na str. 5
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY VII
24 października br.
odbyła się XXXVII
sesja Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała
nr XXXVII/337/2017
w sprawie sprawie opinii dotyczącej dzierżawy części nieruchomości nr 155/1, obręb 23 Krowodrza (Rada pozytywnie zaopiniowała
zamiar wydzierżawienia części działki,
o powierzchni około 390 m², celem wykorzystywania terenu jako zieleń przydomowa, niska nieogrodzona).
Uchwała nr XXXVII/338/2017
w sprawie opinii dla ustanowienia strefy
zamieszkania na ul. Na Błoniach (Rada
wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr XXXVII/339/2017
w sprawie opinii dotyczącej ustalenia
warunków zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego przy ul. Olszanickiej
w Krakowie (Rada negatywnie zaopiniowała zamiar budowy pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych).
Uchwała nr XXXVII/340/2017
w sprawie opinii dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek
ogólnodostępnych na lata 2018-2020
(Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną, wnioskując jednocześnie
o rozważenie możliwości wprowadzenia
całodobowej działalności jednej z istniejących aptek na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec).
Uchwała nr XXXVII/341/2017
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017
(Rada dokonała następujących zmian:
» zmieniono zakres rzeczowy zadania
realizowanego w Szkole Podstawowej
nr 72 z: „wymiana 6 okien” na: „wymiana okien i inne prace remontowe”,
» zmniejszono do kwoty 113 400 zł wysokość środków przeznaczonych na zadanie pn. „Dobudowa oświetlenia w ulicach: Bodziszkowej, Szyszko-Bohusza,
Jeleniowej – dokończenie opracowania
dokumentacji projektowej i realizacja
zadania”, a pozyskaną kwotę 6 600 zł
przeznaczono na nowe zadanie pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 –
zakup wraz z montażem rolet elektrycznych na holu II piętra”,
» zmniejszono do kwoty 23 000 zł wysokość środków przeznaczonych na zadanie pn. „Montaż urządzeń bezpieczeńKurier Zwierzyniecki

stwa ruchu drogowego według wskazań
Dzielnicy”, a pozyskaną kwotę 13 300 zł
przeznaczono na nowe zadanie pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 –
remont holu II piętra”).
Uchwała nr XXXVII/342/2017
w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa
Dzielnic” w 2017 r. (zawnioskowano
o przeniesienie środków w kwocie 400 zł
z § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych na § 4210 zakup
materiałów i wyposażenia).
Uchwała nr XXXVII/343/2017
w sprawie opinii dotyczącej zmiany
organizacji ruchu na ulicy Łowieckiej
w Krakowie (Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
dotyczącą:
▶ oznakowania ul. Łowieckiej (droga
wewnętrzna) znakami D-52 i D-53
strefa ruchu, w celu umożliwienia
Straży Miejskiej i Policji podejmowania interwencji w przypadkach niestosowania się kierowców do Prawa
o ruchu drogowym,
▶ ustawienia znaku B-35 zakaz postoju umożliwiającego parkowanie do
1 minuty, celem wyeliminowania możliwości zawężania przejazdu przez parkujące samochody na początkowym
odcinku ul. Łowieckiej, od wjazdu z ul.
Dunin-Wąsowicza po lewej stronie).
21 listopada 2017 r. odbyła się
XXXVIII sesja Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XXXVIII/344/2017
w sprawie opinii dotyczącej zbycia
projektowanych działek nr 550/2/B,
550/2/C, 550/2/D, 550/2/E, 550/2/F,
obręb 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Sokolej w Krakowie (Rada
pozytywnie zaopiniowała zamiar sprzedaży działek w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych).
Uchwała nr XXXVIII/345/2017
w sprawie opinii dotyczącej ponownego
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mirowskiej (Rada
wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr XXXVIII/346/2017
w sprawie wniosku o znalezienie rozwiązania zmierzającego do poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy

przystanku „Przegon” (Rada zawnioskowała o znalezienie i zastosowanie
rozwiązania służącego poprawie bezpieczeństwa pieszych na ww. przejściu).
Uchwała nr XXXVIII/347/2017
w sprawie uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Armii Krajowej – Piastowska”
(Rada zgłosiła następujące uwagi do projektu planu:
1) Rada Dzielnicy podtrzymuje swoją uwagę wyrażoną w Uchwale nr
XXVI/244/2016 z 15 listopada 2016
roku, że na terenie określonym obecnie
symbolem U8 należy ograniczyć funkcje
usług wiodących do usług o charakterze
kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym,
z równoczesnym dopuszczeniem innych
usług na maksymalnym poziomie 30%
powierzchni użytkowej,
2) w przypadku nieuwzględnienia punktu 1., poprzez dopuszczenie na terenie U8
na 100% powierzchni dowolnych usług,
wnosimy o ograniczenie wysokości zabudowy maksymalnie do 9 m).
Uchwała nr XXXVIII/348/2017
w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy” (Rada
nie zgłosiła żadnych uwag do projektu
planu, uznając, że wszystkie newralgiczne obszary leżące na terenie Dzielnicy
VII są ww. planem chronione w sposób
właściwy).
Uchwała nr XXXVIII/349/2017
w sprawie oceny stanu nawierzchni ul.
Księcia Józefa w Krakowie (Rada skierowała wniosek w powyższej sprawie
do Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu).
Uchwała nr XXXVIII/350/2017
w sprawie informacji o działaniach jednostek miejskich, odnoszących się do Dzielnicy VII Zwierzyniec (Rada zawnioskowała do Prezydenta Miasta Krakowa
o zobowiązanie jednostek miejskich do
informowania jej w najwcześniejszym
możliwym terminie o wszelkich działaniach, mogących mieć istotne znaczenie
dla społeczności lokalnej Dzielnicy VII
Zwierzyniec, w tym w szczególności o:
▶ inwestycjach i remontach infrastrukturalnych, a także o bieżących pracach
infrastrukturalnych na terenie Dzielnicy VII,
▶ zmianach organizacji ruchu na terenie
Dzielnicy VII,
▶ zmianach w trasach linii komunikacji
miejskiej prowadzących przez Dzielnicę
VII,
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▶ pracach w istotny sposób wpływających na funkcjonalność oraz estetykę terenów zielonych na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec).
Uchwała nr XXXVIII/351/2017
w sprawie wniosku dotyczącego rozwiązań ruchu komunikacyjnego na ul.
Powstania Styczniowego w Krakowie
(Rada zawnioskowała do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
o sprawdzenie zgodności istniejących
wjazdów do nieruchomości na działkach
nr: 85/10, 85/20, 85/8, 85/7, 85/6,
85/5, 85/4, 85/3, 85/2, 85/1, 85/16,
obręb 53, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie, ze wskazaniami zarządcy drogi, na podstawie których inwestorzy uzyskali pozwolenie na budowę bądź
decyzję o warunkach zabudowy).
opracowała: Grażyna Rojek
Pełny tekst uchwał dostępny jest na
stronie internetowej dzielnicy VII
www.dzielnica7.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta
Krakowa: www.bip.krakow.pl

INTERWENCJE
MIESZKAŃCÓW
Mieszkaniec dzielnicy poruszył problem
drogi wewnętrznej na Błoniach, biegnącej
wzdłuż wału Rudawy do KS Juvenia, stanowiącej przedłużenie ciągu pieszego wokół Błoń Krakowskich. W okresie letnim,
i nie tylko, korzystają z niej całe rzesze
rolkarzy, pieszych i rowerzystów. Zgodnie z ustawionym znakiem zakazu ruchu
mogą z niej korzystać wyłącznie pojazdy
zaopatrzenia, służb miejskich oraz pojazdy z wydanym przez KS Juvenia zezwoleniem. Niestety po drodze tej poruszają się
też inne samochody, a na wale przeciwpowodziowym parkują osoby korzystające
z lokalu gastronomicznego, funkcjonującego na terenie klubu. Mieszkaniec uważa, że należy niezwłocznie podjąć działania uniemożliwiające dojazd do ww.
lokalu i urządzanie parkingu na wałach
Rudawy. Wg mieszkańca jednym z możliwych rozwiązań byłoby ustawienie betonowych donic wzdłuż drogi, tam gdzie
jeszcze ich nie ma, co uniemożliwiłoby
parkowanie samochodów.
W wyniku wniosku mieszkańców (również w tej sprawie interweniował mieszkaniec al. Skrzyneckiego), Rada Dzielnicy, na wniosek Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu, podjęła 24 października br. uchwałę pozytywnie opiniującą ustanowienie strefy zamieszkania na ul. Na Błoniach. W opinii Rady

wprowadzenie przedmiotowej organizacji ruchu w istotny sposób przyczyni się
do wyeliminowania części poruszanych
przez mieszkańca problemów. Koncepcja ustanowienia strefy zamieszkania na
ww. ulicy stanowi w opinii Rady Dzielnicy zasadną zmianę organizacji ruchu,
dającą istotną szansę wyeliminowania
nieprawidłowości w ruchu na odcinku ul.
Na Błoniach – KS Juvenia, polegających
na kolidowaniu ze sobą ruchu pieszych,
rolkarzy, rowerzystów oraz samochodów.
Mieszkanka dzielnicy zawnioskowała o zainstalowanie progów zwalniających w rejonie przejścia dla pieszych w okolicach SP
nr 32 i Przedszkola nr 78. Wg mieszkanki
kierowcy nie mają zwyczaju ograniczać
tam prędkości do 40 km/h, a przejście
jest bardzo niebezpieczne. W wyniku tej
interwencji Rada Dzielnicy VII podjęła 21
listopada br. uchwałę w sprawie wniosku
o znalezienie rozwiązania zmierzającego
do poprawy bezpieczeństwa na przejściu
dla pieszych przy przystanku „Przegon”,
w uzasadnieniu podając, że spowoduje to
polepszenie bezpieczeństwa w tych okolicach, gdyż jest to miejsce dużego ruchu
samochodowego, powodującego niebezpieczne sytuacje drogowe.
Przedszkole nr 18 z ul. Łowieckiej w Krakowie
interweniowało w sprawie organizacji
ruchu na tej ulicy, wnioskując o montaż
znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się)
na ul. Łowieckiej (droga wewnętrzna) po
stronie przedszkola.
ZIKiT poinformował, że: po przeprowadzeniu wizji w terenie nie przychyla się
do wniosku z uwagi na to, że sposób parkowania pojazdów (po stronie ogrodzenia) oraz pozostająca szerokość jezdni
pozwala na zachowanie dostępności dla
służb. ZIKiT proponuje, aby przedmiotową ulicę oznakować znakami D-52
(strefa ruchu) i D-53 (koniec strefy ruchu), w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji podejmowania interwencji
w przypadkach niestosowania się kierowców do Prawa o Ruchu drogowym
oraz wyeliminować możliwość zawężania przejazdu przez parkujące samochody na początkowym odcinku od wjazdu
z ulicy Dunin-Wąsowicza po lewej stronie, stosując znak B-35 (zakaz postoju),
umożliwiający parkowanie do 1 minuty.
Rada Dzielnicy w podjętej 24 października br. uchwale, pozytywnie zaopiniowała
proponowane przez ZIKiT rozwiązanie.
Po sporządzeniu projektu organizacji
ruchu i po jego zatwierdzeniu, zmiany
w oznakowaniu będą mogły zostać zrealizowane w terenie.
opracowała: Teresa Machowska

Ciąg dalszy interwencji w kolejnym numerze

Wykaz dzielnicowych w obszarze
Dzielnicy VII Zwierzyniec:
sierż Grzegorz Frąckiewicz – KP IV Kraków
ul. Radzikowskiego 29, pok. 11 » tel. 12-61- 51-043
kom. 600-932-606 » Ulice: Anczyca Władysława, Bąkowskiego Klemensa, Benedyktowicza
Ludomira, Białe Wzgórza, Bielaka Franciszka,
Borowego Piotra, Św. Bronisławy, Bruzdowa,
Ciechanowskiego Stanisława, Czeremchowa,
Do Przystani, Drożyna, Emaus od nr 37-dk, Fabijańskich Erazma i Stanisława, Gandhiego Mahatmy, Gontyna, Hofmana Vlastimila, Jesionowa nr nieparzyste, Kamedulska 1-9 i 2-10, Koło
Strzelnicy nr nieparzyste, Kopery Feliksa, Korbutowej Ludmiły, Korzeniowskiego Józefa, Kopiec
Kościuszki Tadeusza, Królowej Jadwigi od 2-220
i 109-225, Krzywickiego Ludwika, Księcia Józefa
1-115 i 6-54, Kudlińskiego Tadeusza, Lajkonika,
Malczewskiego Jacka, Małeckiego Mieczysława, Muzyczki Ludwika, Mydlnicka nr parzyste,
Odyńca Antoniego, Owcy-Orwicza, Pajęcza nr
parzyste, Panoramiczna, Pększyca-Grudzińskiego Franciszka, Piastowska 2-20, Pod Sikornikiem,
Podłącze, Polnych Kwiatów, Robla Jana Zygmunta, Rogalskiego Tadeusza, Romera Eugeniusza,
Rybna nr nieparzyste, Sawickiego Jana, Słonecznikowa, Strzelnica, Tondosa Stanisława, Ukryta,
Waszyngtona Jerzego, Węgierskiego Ludwika,
Winowców nr parzyste, Wioślarska, Wodociągowa, Wyrobka Zygmunta, Wyrwy-Furgalskiego
Tadeusza, Zaścianek, Zimorodków, Złota.
sierż. Daniel Urbaniak – KP IV Kraków
ul. Radzikowskiego 29, pok. 8 » tel. 12-61-51-232
kom. 600-943-811 » Ulice: Błonia Krakowskie,
Dunin Wąsowicza Zbigniewa – nr nieparzyste,
Emaus – nr 1-36 c, Fałata Juliana,Filarecka, Focha
Ferdynanda, Gryfity Jaxy, Kałuży, Kasztelańska,
Krasińskiego 34, Kraszewskiego Józefa Ignacego,
Królowej Jadwigi 1-107 c, Leszczynowa, Łowiecka, Mlaskotów, Na Błoniach, Piastowska 1-15,
Prusa Bolesława, Przegon, Salwatorska, Senatorska nr nieparzyste, Wyczółkowskiego Leona.
asp.sztab. Grzegorz Kalemba – KP IV Kraków
ul. Radzikowskiego 29, pok. 4 » tel. 12-61-51-012
kom. 600-936-038 » Ulice: Borelowskiego-Lelewela, Bulwar Rodła, Dojazdowa, Flisacka,
Jaskółcza, Krasińskiego Zygmunta – nr 2-32,
Komorowskiego, Kościuszki Tadeusza, Morawskiego Kazimierza nr 5, 8-12, Most Dębnicki,
Senatorska nr parzyste, Stachowicza, Syrokomli,
Tatarska, Ujejskiego, Włóczków, Pl. Na Stawach.
ast. sierż. Marcin Cyrulik – KP IV Kraków
ul.Radzikowskiego29, pok.11 » tel. 12-61- 51-043
kom. 600-921-537 » Ulice: Agrestowa, Amazonek, Baranieckiego, Becka Józefa, Bodziszkowa,
Chełmska nr parzyste, Chwistka Leona, Czecha
Bronisława, Dolina, Estraicherów, Głogowiec,
Grabowa, Insurekcji Kościuszkowskiej, Jagiełka,
Jantarowa, Jesionowa nr parzyste, Jontkowa
Górka, Jurowicza Jerzego, Kasztanowa nr nieparzyste, Kogucia, Korzeniaka Grzegorza, Kosmowskiej Ireny, Kotlarczyków Jana i Józefa, Królowej
Jadwigi od 227-dk i od 268-dk, Krzyżówka, Leśmiana Bolesława, Łazarskiego Jana, Majówny
Jadwigi, Malownicza, Marynarska, Migdałowa,
Modrzewiowa nr 1-17 oraz 6-14, Morelowa,
Na Borach, Na Polankach, Na Wierzchowinach,
Nad Zalewem, Nad Źródłem, Niezapominajek,
Nitscha Kazimierza, Olszanicka, Panieńskich
Skał, Pod Skałą, Pod Stokiem, Pod Szańcami,
Podkamyk, Podłużna, Porzecze, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Przyszłości, Pylna, Raczkiewicza Władysława, Rogoziny
Zjazd, Rysi Stok, Rzepichy nr parzyste, Sarnie
Uroczysko, Skargi Piotra, Sosnowa, Stryjeńskiej
Zofii, Szaserów, Wilczy Stok, Wiosenna, Wyżgi
Kazimierza.
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DARMOWE Zadbajmy
o bezdomne koty!
PORADY
Szacuje się, że w Krakowie może egzyPRAWNE
stować nawet kilkanaście tysięcy wolno
W listopadzie Gmina Miejska Kraków
oraz Okręgowa Rada Adwokacka i Okręgowa Izba Radców Prawnych podpisały porozumienie dotyczące realizacji w 2018 r.
zadania, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Adwokaci i radcy
prawni świadczyć będą nieodpłatną pomoc
prawną, tym razem w 31 punktach rozlokowanych na terenie Krakowa. W tym
roku takich punktów było 30.
Przypomnijmy, że organizując system
nieodpłatnej pomocy prawnej, miasto realizuje obowiązek wynikający z uchwalonej
w 2015 r. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Komu
przysługuje darmowa pomoc prawna?
Uprawnieni to: młodzież do 26. roku życia,
rodziny wielodzietne, seniorzy powyżej 65.
roku życia, osoby korzystające z pomocy
społecznej, weterani i kombatanci, osoby
dotknięte klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub poszkodowane w wyniku awarii technicznej, kobiety będące w ciąży.
Nieodpłatna pomoc prawna ma charakter konsultacyjny, a jej zakres wyznacza ustawa. Obejmuje ona:
▶ poinformowanie osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
▶ wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego,
▶ udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa
powyżej, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i sądowo-administracyjnym,
▶ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna
nie obejmuje spraw:
▶ podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
▶ z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego,
▶ związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
źródło:
do rozpoczęcia tej działalności.
krakow.pl

Kurier Zwierzyniecki

żyjących kotów. Populacja stale rozrasta się. Zwierzakom coraz trudniej jest
znaleźć schronienie. Każdej zimy umiera
wiele bezpańskich czworonogów. Dlatego bezdomne koty potrzebują naszej
pomocy!

W większości budynków okienka
piwniczne są szczelnie zamykane. Z krajobrazu miasta znika wiele miejsc, w których koty często znajdowały schronienie.
Dlatego zwierzaki nie mają gdzie się
ogrzać. Łatwo można pomóc. Wystarczy
zostawiać uchylone okienko od piwnicy
lub innego pomieszczenia gospodarczego. Jeden otwarty lufcik nie powinien
znacząco wychłodzić budynku. Warto
pamiętać, że obecność kotów jest najskuteczniejszą metodą walki ze szczurami. Powinien to być argument, który
przekona ,,opornych” sąsiadów. Takim
drobnym uczynkiem można uratować
wiele stworzeń.
Sporo mieszkańców opiekuje się
wolno żyjącymi kotami. Wielu ludzi dokarmia zwierzaki i zapewnia im opiekę
weterynaryjną. Często dzieje się to kosztem sporych wyrzeczeń. Powstało dużo
organizacji pozarządowych, których
celem jest niesienie pomocy bezdomnym czworonogom. Jednak potrzeby są
ogromne. Stowarzyszenia i fundacje często mają problem, żeby związać koniec
z końcem, dlatego każde wsparcie jest
bardzo potrzebne.
Pomoc samorządu jest dosyć skromna. Opieka nad bezpańskimi zwierzętami niestety nie należy do priorytetów dla
władz naszego miasta. Dlatego zgłosiłem
projekt ,,Zadbajmy o bezdomne koty!”
do ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego. Mój wniosek znalazł się wśród
pozycji, które wygrały głosowanie. Duże
poparcie krakowian dla pomysłu jest
dobrym prognostykiem na przyszłość.
Widać, że wielu mieszkańcom zależy na
poprawie losu zwierząt.
Projekt zakłada zakup 350 specjalnych budek dla kotów. Schronienia zostaną ocieplone. Dzięki temu zwierzaki
będą mogły przetrwać zimę. Mały rozmiar otworu uniemożliwi dostęp psom.
Domki zostaną rozmieszczone na terenach należących do miasta. Skupiska kotów będą doglądane przez weterynarzy.
W ramach zadania zostanie również za-

fot. K. Kwarciak

W 31 PUNKTACH

kupiona spora ilość karmy. Dystrybucją
budek zajmą się organizacje pozarządowe. Każdy mieszkaniec będzie mógł
zgłosić swoją propozycję lokalizacji.
Szczegóły są jeszcze ustalane. Realizacja
projektu powinna rozpocząć się w pierwszej połowie 2018 r. O starcie akcji poinformujemy na łamach ,,Kuriera”.
Krzysztof Kwarciak

15 GRUDNIA
GODZ. 1700

KLUB KULTURY PRZEGORZAŁY

ZAPRASZA NA
WERNISAŻ WYSTAWY

„KRESOWE ANIOŁY”
malowanych na drewnie aniołów,
autorstwa pracowni artystycznej
„Pod Frasobliwym Aniołem”
z Płonki (Lubelskie).
W trakcie wydarzenia fundacja
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
otrzyma od autorów jedną z prac.
Wystąpi też podopieczny fundacji,
Grzegorz Dowgiałło.
NY
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Wystawa potrwa do połowy stycznia
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Na terenie Dzielnicy Zwierzyniec –
u zbiegu al. Focha i ul. Królowej Jadwigi – powstaje prawdopodobnie pierwszy w Polsce Skwer im. Papcia Chmiela. Przypomnijmy, chodzi o Henryka
Chmielewskiego (rocznik 1923), legendarnego dla kilku już pokoleń młodzieży
rysownika, autora komiksów o Tytusie
Romku i A’Tomku, jakie ukazują się bez
przerwy od 1957 roku. Skwer będzie
kolorowy, z szafą z książkami i pnącym
się chmielem. Mimo niesprzyjającej
aury, od listopada br. trwają prace nad
urządzeniem 16-arowego, zaniedbanego dotąd zieleńca. Prowadzi je Zarząd
Zieleni Miejskiej, a koszt rewitalizacji
szacowany jest na ok. 120 tys. zł.
Tę oryginalną propozycję zgłosiła
w ub. roku radna Julia Mach, a Rada
Dzielnicy podjęła stosowną uchwałę.
Radnej udało się – za pośrednictwem
wydawnictwa, w którym ukazują się
komiksy z przygodami Tytusa i jego
przyjaciół – zapytać Henryka Chmielewskiego o opinię. Do rysownika trafiło

MIESZKAŃCY O DZIELNICY
VII ZWIERZYNIEC
ciąg dalszy ze str. 1

Mieszkańców pytano m.in. o to czy
czują się związani z dzielnicą, czy znają
jej nazwę i numer, jak oceniają działania rady dzielnicy, jakie potrzeby dzielnicy zauważają oraz jak oceniają relacje
sąsiedzkie.
Według danych GUS struktura wiekowa mieszkańców dzielnicy VII jest zbliżona do innych dzielnic – średnia wieku
to 41,8 lat, dominującą grupą wiekową są
osoby w wieku 35-64 lata (41%). Ponad
połowa mieszkańców Zwierzyńca mieszka od urodzenia w Krakowie (55%), przy
czym tylko jedna czwarta mieszka od urodzenia w samej dzielnicy (25%). Oznacza
to, że większość mieszkańców przeprowadziła się do dzielnicy, na którymś etapie swojego życia.
62% mieszkańców to osoby aktywne
zawodowo. Blisko połowa mieszkańców
wskazuje, że „z łatwością wiążą koniec
z końcem” (49%).
Mieszkańców pytano również o znajomość numeru i nazwy swojej dzielnicy.
60% mieszkańców dzielnicy VII wskazało

fot. K. Jakubowski

KOLEJNY
„PARK KIESZONKOWY”

Mimo niesprzyjającej aury, od listopada br. trwają prace nad urządzeniem 16-arowego,
zaniedbanego dotąd zieleńca

zdjęcie skweru, mapka z zaznaczeniem
terenu, a także zapytanie, czy lepszy
byłby skwer im. Papcia Chmiela, Henryka Jerzego Chmielewskiego, czy może
skwer Tytusa. Twórca wyraził zgodę
na nazwanie skweru jego imieniem,
a dokładniej – pseudonimem artystycznym, bo tę wersję wybrał. Po obejrzeniu

zdjęcia powiedział, że już mu się tam
podoba, bo jest zielono i dużo drzew –
relacjonuje Julia Mach. Skwer będzie
zaaranżowany w stylu komiksów Papcia
Chmiela. Jest też zgoda Wydawnictwa
Prószyński Media na wykorzystanie
grafik i wizerunków postaci.

poprawny numer swojej dzielnicy, a 57%
poprawnie wskazało jej nazwę.
Mieszkańcy Zwierzyńca częściej niż
mieszkańcy innych dzielnic wskazują,
że są dumni ze swojej dzielnicy (63%)
oraz że czują się krakowianinami (80%).
Mieszkańcy częściej wskazywali, że czują się związani ze swoją dzielnicą (77%)
oraz rzadziej wskazywali zainteresowanie
zmianą miejsca zamieszkania (14%).
Wyniki wskazują na to, że w dzielnicy VII panują dobre relacje sąsiedzkie:
79% mieszkańców wskazało, że świadczy sobie drobne przysługi z sąsiadami, 82% wyraziło zaufanie do sąsiadów
a 31% zaufanie do przypadkowo spotkanych osób w okolicy. Są to jedne z najwyższych wyników w Krakowie.
Ponad połowa mieszkańców dzielnicy wskazała, że chciałaby mieć wpływ na
sprawy miasta (61%).
Mieszkańcy dzielnicy częściej wskazywali, że znają przynajmniej jednego
radnego swojej dzielnicy (38% w porównaniu do 25% wszystkich mieszkańców
Krakowa). Ponad jedna czwarta wskazała, że jest zorientowana w działaniach
rady (27%). Rada Dzielnicy VII została
oceniona pozytywnie przez 33% mieszkańców. Respondentów pytano również,
czy uważają, że radny to społecznik repre-

zentujący mieszkańców przed urzędem,
czy urzędnik reprezentujący urząd przed
mieszkańcami. Ponad połowa badanych
z dzielnicy Zwierzyniec wskazała, że postrzega swoich radnych jako społeczników (57%).
Badani mogli wskazać największe
problemy swojej dzielnicy. W przypadku
dzielnicy VII najczęściej wskazywano: zanieczyszczenie powietrza (9%), trudności
z parkowaniem samochodu (8%), zły stan
chodników (7%), zły stan dróg (6%), zły
stan okolicznej zieleni (4%).
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem Diagnozy Dzielnic oraz
Barometru Krakowskiego na stronie:

Krzysztof Jakubowski

www.barometrkrakowski.pl.

Michał A. Chrzanowski
Ekspert CEAPP UJ
w zakresie badań i polityki miejskiej
autor m.in. badania Barometr Krakowski
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89%

Zaufanie do sąsiadów

Kurier Zwierzyniecki

Na Rynek

po najpiękniejszą choinkę
Dziś krakowski Rynek Główny jest jedynym w swoim rodzaju otwartym salonem. Jednak od niepamiętnych czasów, aż do
połowy minionego niedawno stulecia, był to przede wszystkim
wielki, tętniący życiem plac targowy. Po przebudowie Sukiennic,
zakończonej w 1880 roku ów handel w znacznym stopniu ograniczono i niejako „ucywilizowano”. W tradycyjne w Galicji dni
handlowe – wtorek i piątek – naprzeciw ul. Szewskiej rozciągał
się targ, nazwijmy to, nabiałowo-drobiarski. Po drugiej stronie
Sukiennic handlowano na ogół owocami i kwiatami, jednak dwa
razy do roku były od tej reguły odstępstwa. I tak każdej wiosny
bliżej ulic św. Jana i Floriańskiej rozkładały się niewielkie kramy
z wielkanocnymi akcesoriami, a u kwiaciarek królowały palmy,
bazie i żonkile. Wygląd tej części Rynku Głównego – szczególnie
w okolicach ul. Siennej i kościoła św. Wojciecha – zmieniał się
znów i to diametralnie, na kilkanaście grudniowych dni. Pojawiały się wtedy stragany zapełnione bombkami i wszelkimi świątecznymi ozdobami, a towarzyszył im, niczym leśny zagajnik, targ
z bożonarodzeniowymi drzewkami.

Oto jak opisuje tamte czasy Eleonora z Cerchów Gajzlerowa –
autorka uroczych wspomnień z początków XX wieku: Jak pięknie
wówczas, w okresie świąt Bożego Narodzenia wyglądał rynek
krakowski od strony ul. Siennej! Już na parę tygodni wcześniej
zwożono choinki, jodełki i świerki – zielone, pachnące, duże, małe
i maciupeńkie, proste jak świeca. Stawiano je tak, że tworzyły gęsty las. Między drzewkami pozostawiano ścieżki, po których chodzili kupujący. Każdy sprzedawca zachwalał swój towar, nieraz
trudno było się zdecydować na wybór. Naturalnie ustawiano
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i kramy z banieczkami
i innymi świecidełkami,
łańcuchami, świeczkami i wszelkim innym towarem potrzebnym do
przystrojenia drzewka.
Przypomnieć warto,
że tradycja bożonarodzeniowej choinki pojawiła się na ziemiach
polskich już na przełomie XVIII i XIX stulecia, przywieziona tu
przez niemieckich protestantów. Początkowo
zyskiwała popularność
zwłaszcza na terenach
dawnego zaboru pruskiego, w Wielkopolsce,
a dopiero później w innych częściach kraju,
w tym również rzecz
jasna na terenie Galicji.
Trudno doprecyzować od kiedy na krakowskim rynku rozpoczęła się sprzedaż
choinek, ale prawdopodobnie popyt na nie rósł wraz z powszechniejącą modą, w latach 70.
XIX wieku. Co ciekawe, w okresie międzywojennym ceny wigilijnych
drzewek ustalał magistrat, a sprzedawano je ponadto na Rynku Kleparskim oraz Podgórskim. Cena – jak dziś – uzależniona była głównie od wysokości. Za choinkę 2-3 metrową płacono 2 doKurier
3 Zwierzyniecki
złotych,

za mierzącą ponad 3 metry od 3 do 4 złotych. Nie było to aż tak wiele zważywszy,
że na przykład za kilogram cukru płacono wtedy 1 złoty.
Choinkami handlowano na Rynku
Głównym także podczas niemieckiej
okupacji i jeszcze wiele lat później, ostatni raz w grudniu 1962 roku. Kres tej
tradycji przyniósł rozpoczęty wówczas
i ciągnący się niemal dwa lata, nieszczęsny remont nawierzchni. Choinkowych
zakupów z tamtych lat krakowianie
nie wspominali jednak ciepło, bo drzewek dostarczanych na krakowski rynek
z centralnego rozdzielnika PSS zwykle
brakowało i nierzadko dochodziło do
dantejskich scen. Mimo, że drzewka oferowano już wtedy na kilkunastu innych
targowiskach, wszyscy siłą tradycji ciągnęli na rynek w przekonaniu, że to tam
oferowane są te najładniejsze (dziś podobną renomę ma Nowy Kleparz).
W latach 60., dorodna 3-metrowa
jodła kosztowała 50-60 złotych. Było
to relatywnie – stosując cukrowy przelicznik – niemal dwukrotnie drożej niż
w okresie międzywojennym. Na pocieszenie pozostawała możliwość kupna
niższego drzewka (do 2 metrów), za
mniej więcej połowę tej kwoty. Nieco
tańsze były świerki i z wolna zyskujące
popularność drzewka robione z gałązek.
Trudno oprzeć się refleksji, że dzisiejsze odniesienia cenowe przedstawiają
się zdecydowanie mniej korzystnie i nie
wiadomo czy to choinki są za drogie czy
może cukier zbyt tani...
Kariera bożonarodzeniowej jodły
załamała się zdecydowanie po wprowadzeniu w latach 70. dość rygorystycznie
przestrzeganej ochrony tego gatunku.
Ponieważ życie jak wiadomo nie znosi próżni pojawiły się wówczas choinki
plastikowe. Dla jednych szczyt bezguścia
i profanacja, dla innych przedmiot praktyczny, bo przecież wielokrotnego użytku.
Na koniec jeszcze jedna uwaga natury
fundamentalnej. Prawdziwi krakowianie
nie używali dawniej prawie nigdy – zastosowanego powyżej ze względów wyłącznie semantycznych – kosmopolitycznego
terminu „choinka”. U nas było to po prostu zwyczajne, swojskie „drzewko”...

XIII Wojewódzki

Konkurs Poezji
Śpiewanej
W listopadzie, w naszej bursie, odbył się XIII Wojewódzki Konkurs Poezji
Śpiewanej Dla Młodzieży Burs Szkolnych i Internatów. Uczestników oceniało
znamienite Jury w składzie: Pan Karol
Wróblewski – muzyk, dyrektor Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Lwowskiej
i „Bałaku” Lwowskiego, prezes Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej Chawira,
Pan Jan Migała – śpiewak, artysta Opery Krakowskiej, Pan Zbigniew Pawlisz –
multiinstrumentalista, kompozytor, nauczyciel muzyki, wydawca. Trzynaścioro
wykonawców oceniano za wrażenie artystyczne, interpretację utworu, muzykalność i warunki głosowe. Utwory między
innymi Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Marioli Platte, Zbigniewa Książka do

Zdobywca I miejsca – Mateusz Hojniak

fot. M. Garzeł
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Miło było usłyszeć, jak zdolną mamy młodzież

muzyki Krzesimira Dębskiego, Jerzego
Satanowskiego, Seweryna Krajewskiego
i Andrzeja Sikorowskiego, w interpretacji
młodych ludzi, pokazały piękno i różnorodność naszego języka, naszej kultury.
Jury przyznało następujące nagrody:
I miejsce – Mateusz Hojniak,
II miejsce – Daria Michalska
III miejsce – ex aequo – Dominika Burzawa
i Adrianna Ćwiertnia
I wyróżnienie – ex aequo – Julia Makulska
i Patrycja Słodowska
II wyróżnienie – ex aequo – Karolina Mróz
i Daniel Grzesik
III wyróżnienie – Oliwia Żegień
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za chwile pełne wzruszenia, nostalgii
i piękna. Gratulujemy odwagi, że w dzisiejszych niełatwych czasach dajecie
świadectwo mądrego postrzegania kultury, historii i dziedzictwa narodowego.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Marzena Garzeł

Pamiętamy!
fot. S. Malik

Krzysztof Jakubowski

Zamieszczone w tekście pocztówki
pochodzą ze zbiorów autora, a fotografie z lat 1932-1934 z zasobów NAC.

Kurier Zwierzyniecki

Jak co roku przedstawiciele Rady Dzielnicy VII oraz dzieci i młodzieży ze zwierzynieckich szkół złożyli w miejscach pamięci kwiaty. Zapłonęły też znicze.

Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello
Od 2003 roku w Willi Decjusza wręczana jest Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello,

która przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na
rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.
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Laureatami tegorocznej, 14. edycji
zostali: abp. Alfons Nossol – w kategorii
Osoba, a w kategorii Organizacja Pozarządowa nagrodę otrzymała Fundacja
Charytatywna im. Barzaniego z irackiego Kurdystanu.
Nagrody przyznaje kapituła, w skład
której wchodzą przedstawiciele: Prezydenta RP, Ambasadora Federacyjnej
Republiki Brazylii, Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, ambasad
i konsulatów, wspierających działania
Stowarzyszenia Willa Decjusza w zakresie praw człowieka, Instytutu Pamięci
Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundatorów Nagrody oraz Prezesa Fundacji ZNAK, przewodniczącego
i dyrektora Stowarzyszenia Willa Decjusza.
Laudacje wygłoszone przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz Henryka Woźniakowkiego,
Wiceprezesa Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK można przeczytać na
stronie Stowarzyszenia Willa Decjusza

www.villa.org.pl.
Abp. Alfons Nossol – laureat tegorocznej nagrody w kategorii Osoba

Szczęsny Filipiak

Sérgio Vieira de Mello, Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (2002-2003), Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ
ds. Iraku (od maja 2003). Podczas pełnienia tej funkcji został zabity w zamachu bombowym na siedzibę placówki ONZ.

ciąg dalszy ze str. 1

Długo będziemy się zastanawiać dlaczego ulice Krakowa stały się czerwono-białe lub biało-czerwone, choć nie piszę
tu teraz o barwach narodowych. Dlaczego
zdjęcia, które będą robili turyści, upamiętniając swoją wizytę w naszym mieście, na każdym planie będą miały słupki
i dodatkowo słupki. Być może pomiędzy
nimi dostrzegą jeszcze jakieś zabytki.
Przy tej okazji warto zastanowić się
skąd biorą się tak skrajne poglądy pomiędzy uczestnikami sporu, choć pamiętajmy, że kierowcy pojazdów to też piesi.
Co zmusiło zarządcę do zasłupkowania
miasta? Pozwolę sobie na proste uzasadnienie tego „konfliktu”. Zawdzięczamy to
przede wszystkim egoistom i ignorantom,
tym wszystkim kierowcom, dla których
ważniejsze jest ich dobre samopoczucie
kosztem wszystkich innych. Stawianie
pojazdów bez pozostawiania miejsca dla
pieszych, bywa że nawet żadnego miejsca
(przykład ze zdjęcia), parkowanie na zieleńcach, przed przejściami dla pieszych
czy wręcz na samym przejściu, to właśnie
przejaw tej ignorancji. W następstwie ta-

kich zachowań musiał przyjść czas, kiedy
druga strona upomni się o swoje prawa.
Jak to w negocjacjach, należy zażądać
maksymalnego przestrzegania zasad, bo
a nuż spotkamy się gdzieś w pół drogi.
Ale niestety, w tej sytuacji stało się
tak, że nie ma kompromisu. Przepisy są
jasne, określają co do centymetra jak
należy unormować kwestie organizacji
ruchu i choć istnieją pewne odstępstwa,
musimy dla nich znaleźć merytoryczne
uzasadnienie, takie które obronimy nie
tylko przed innymi mieszkańcami, ale
również przed prawnikami.
I niestety, jak często bywa przez –
mam nadzieję – garstkę nieodpowiedzialnych osób, dziś mieszkańcy stanęli
po dwóch stronach barykady, choć jak
spokojnie rozmawiamy, zdecydowana
większość potrafi się porozumieć i rozumie te zagadnienia lepiej aniżeli opisuje
to prasa i tzw. eksperci komentujący całą
sytuację.
Na koniec mogę Państwa zapewnić, że każdą wątpliwość co do sposobu
oznakowania i sposobu organizacji ruchu
będziemy w najbliższych miesiącach analizować i wnioskować do zarządcy drogi
o jak najefektywniejsze z punktu widzenia obu umownych stron oznakowanie.

Liczę przy tym na wyrozumiałość
z Państwa strony oraz pomoc w wyszukiwaniu rozwiązań ułatwiających nam
życie. Oczywiście wszystkim Państwu,
którzy już uczestniczą w tym procesie i są
aktywni bardzo dziękuję za zaangażowanie i wiele mądrych podpowiedzi.
Przy tej okazji życzę Wszystkim
Mieszkańcom cudownych Świąt Bożego Narodzenia, podczas których warto
zapomnieć o troskach, a cieszyć się rodzinną atmosferą oraz jak najlepszego
2018 Nowego Roku. Życzę aby przyszły
rok był dla Państwa czasem sukcesów
i satysfakcji z życia rodzinnego, towarzyskiego oraz zawodowego.
Szczęsny Filipiak

fot. Sz. Filipiak

Organizacja ruchu
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CO NOWEGO
U SENIORÓW
W

Klubie Seniora przy al. Focha

39 jak zwykle dużo się dzieje. We wrześ-

Warsztaty twórcze dla seniorów i młodzieży

dawnej kopalni kruszców srebronośnych. Odwiedziliśmy również Zamek
Tarnowice Stare, bogato wyposażony

fot. K. Wojciechowska

niu uczestniczyliśmy we wspaniałej imprezie plenerowej pt. „Cygańska Jesień”
w Olsztynie koło Częstochowy, podczas
której bawiliśmy się w rytm cygańskiej
muzyki; koneserzy grzybiarstwa zaopatrzyli się wówczas w pobliskim lesie
w pokaźne zbiory grzybów, a dla wszystkich ciekawą atrakcją okazała się także
wizyta w chatce Baby Jagi!
W październiku z kolei udaliśmy się
do Tarnowskich Gór, gdzie zwiedziliśmy zabytkową Kopalnię Srebra, wpisaną w lipcu br. na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, która jako jedyna w Polsce posiada podziemną trasę
turystyczną umożliwiającą zwiedzanie

Pamiątkowe, wspólne zdjęcie z wycieczki do Tarnowskich Gór

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy VII
Akcja SOS – Uczelnie Schroniskom

zaprasza do
przekazywania darów rzeczowych (koce i materiały na
posłania, karma sucha i puszkowana) dla schronisk, dla
zwierząt – psów i kotów.

w zabytkowe meble i sprzęty codziennego użytku.
Oprócz udanych wojaży spotykamy się na miejscu, w Klubie przy al.
Focha. Od września uczestniczymy
wspólnie z młodzieżą Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w projekcie „Warsztaty twórcze dla seniorów
i młodzieży”: w ramach prowadzonych
zajęć wykonujemy ozdoby, biżuterię
oraz przedmioty użytkowe z surowców
wtórnych, filcu oraz ceramiki. Prace
te wymagają skupienia i dokładności,
a ich efekty są źródłem dużej satysfakcji. Nieoceniona dla nas jest, jak zawsze,
możliwość współpracy z wychowankami Bursy, którzy swoją postawą oraz
zaangażowaniem pokazują, jak ważny
jest dla nich kontakt ze starszym pokoleniem.
Karolina
Wojciechowska

Akcja SOS

Uczelnie Schroniskom

Na terenie „siódemki” można je przekazać organizatorom Akcji prowadzonej przez Uniwersytet Rolniczy
im. H. Kołłątaja (ul. Podłużna 3) oraz Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN (ul. Niezapominajek 21).

Termin zbiórki:

do 17 grudnia 2017 r.

Zachęcamy szkoły, biura, organizacje i osoby prywatne.
Każda stara kołdra i każda puszka karmy się przyda!
Szczegóły i historia Akcji: www.akcjasos.org.
W razie wątpliwości odnośnie darów lub dojazdu, kontakt telefoniczny do koordynatora Akcji na terenie Dzielnicy VII: 600 355 365.
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Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów

fot. A. Janikowski/MHK

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
zaprasza do nowych magazynów

Thesaurus Cracoviensis – Centrum Interpretacji Artefaktów to
nowoczesne magazyny i pracownie
konserwatorskie, które Muzeum Historyczne Miasta Krakowa otwarło przy
ul. Księcia Józefa 337. To, co czyni tę
nową placówkę MHK wyjątkową, to
udostępnienie jej zwiedzającym, którzy
nie tylko będą mogli zobaczyć muzealia,
które do tej pory nie były wystawiane,
ale również będą mieć możliwość poznania tajników konserwacji zabytków.
Na takie rozwiązanie zdecydowały się
nieliczne muzea na świecie, a w Polsce
jest to rozwiązanie nowatorskie. Podobne, choć nie identyczne rozwiąza-

nia zastosowano w Muzeum Stanowym
Colorado w Denver, Muzeum Biblioteki
Kongresu w Waszyngtonie, muzeum miejskim
w Antwerpii i Muzeum
Żydowskim w Wiedniu.
Udostępnienie zbiorów możliwe jest dzięki
specjalnie zaprojektowanym, w dużej części
przeszklonym meblom
magazynowym oraz niestandardowo zaprojektowanym wnętrzom.
Co zatem będzie można
zobaczyć w Krakowskim

Skarbcu? Niemal wszystko, co przez lata
gromadzono w Muzeum Historycznym
Miasta Krakowa, a co nie jest prezentowane na wystawach stałych, a tylko
okazjonalnie pojawia się na wystawach
czasowych. Będzie więc malarstwo, grafika, numizmaty, militaria, szopki krakowskie, rzemiosło artystyczne, meble.
Poszczególnym magazynom nadano
nazwy, które nie tylko informują, ale
przede wszystkim nadają magazynom
muzealny klimat. I tak magazyn grafiki
to Stara biblioteka, magazyny tkanin to
Skład bławatny i Garderoba babci, magazyn broni to Arsenał, a magazyn numizmatów to oczywiście Skarbiec.
W magazynach przygotowano również specjalną salę multimedialną,
gdzie zwiedzający będą mogli przeglądać zdigitalizowaną – w ramach projektu Cyfrowy Thesaurus – część muzealnej kolekcji.
Centrum Interpretacji Artefaktów
będzie miejscem, w którym prowadzony będzie szeroki program edukacyjny
dla dzieci, a także dla dorosłych. W jego
ramach organizowane będą pokazy,
warsztaty i spotkania z wybranymi muzealiami.
Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa

„Jeśli zapytamy „Krakusa” jak dostać się „na Rakowice”, to większość wskaże nam cmentarz lub ul. Rakowicką, co jest oczywiście
błędne, bo ani cmentarz nie leży w Rakowicach, ani ul. Rakowicka
nie prowadzi do Rakowic!”

Zapraszamy na wystawę

Zwierzyniec zaprasza Rakowice
Autorzy próbują przywrócić zacierającą się obecnie
lokalną tożsamość, utrwalić właściwe Rakowice w historii
oraz świadomości, a także przestrzeni Krakowa.
Jest ona kolejną odsłoną z cyklu wystaw zatytułowanych
Zwierzyniec zaprasza…, prezentowanych w Domu Zwierzynieckim przy ulicy Królowej Jadwigi 41.
Wystawa potrwa do 25 lutego 2018 roku
Kurier Zwierzyniecki

Interwencja radnego, poetyka odpowiedzi
i subtelny zapach kawy...

Stacja transformatorowa w tym stanie nie jest dziś najlepszą wizytówką
dzielnicy

fot. K. Jakubowski

Stacja transformatorowa stojąca nieopodal skrzyżowania ulicy
Królowej Jadwigi z ulicą 28 lipca 1943 roku,
wpisana jest w pejzaż
Woli Justowskiej już
od niemal 80 lat. Stacja
ta – w typie zwanym
„wieżowym” – jest jedną
z kilku podobnych, sytuowanych na obrzeżach
miasta na przełomie lat
20. i 30. ubiegłego wieku. Ich projekty wychodziły zwykle spod ręki
Czesława Boratyńskiego, pełniącego w okresie
międzywojennym funkcję architekta miejskiego Krakowa. Wspólną
cechą tych oryginalnych
budowli jest modernistyczny charakter bryły
i elementy dekoracyjne
wykonane z cegły klinkierowej. Elementy te,
to zwykle portal głównego wejścia oraz umieszczony ponad nim znak
błyskawicy, który ozna-

Miejmy nadzieję że stacja doczeka się odnowienia, podobnie jak pawilon mieszczący dziś sklep wypełniony
zapachem kawy

czał nie tylko symbol wysokiego napięcia, ale także ówczesne godło Elektrowni Miejskiej w Krakowie.
Niestety, stojąca w eksponowanym
miejscu stacja transformatorowa w obecnym dość opłakanym stanie, pokryta
w dodatku niestosownymi napisami, nie
jest najlepszą wizytówką miasta i dzielnicy, a przede wszystkim jej właściciela.
Dlatego, we wrześniu br. pozwoliłem sobie wystosować w imieniu Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec, pismo do tegoż właściciela – czyli Spółki Akcyjnej „Tauron” –
z prośbą o odnowienie elewacji zabytkowego budynku stacji oraz uporządkowanie terenu wokół obiektu.
W odpowiedzi Tauron grzecznie
podziękował za zainteresowanie sprawą, obiecując że w przyszłym roku zaplanuje przeprowadzenie prac związanych z odnowieniem elewacji budynku,
prosząc jednocześnie o wyrozumiałość.
Pismo z Tauronu nabrało niezamierzonej poetyki dzięki malowniczemu
passusowi jaki wtrącony został w następnym zdaniu: „Dodatkowo informujemy, że pojawiające się na elewacji stacji nielegalne napisy i graffiti nie mają
żadnego wpływu na bezpieczeństwo
zabudowanych w budynku stacji pracujących urządzeń elektroenergetycznych
średniego i niskiego napięcia”.
Uspokojeni powyższą informacją wierzymy na słowo i pozostaje nam
cierpliwie czekać co najmniej kilka miesięcy na odnowienie stacji. Tymczasem,
w ostatnich dniach udało się wreszcie
wybrukować biegnący w jej sąsiedztwie
fragment chodnika, którego standard
dalece odbiegał od oczekiwań mieszkańców Woli Justowskiej. Odnowiony został
również stojący obok niewielki pawilon,
który nie miał dotąd szczęścia do najemców. Jego nowym gospodarzem została
największa w kraju sieć ekskluzywnych
sklepów z kawą i pijalni, kojarzona powszechnie z tytułem najpiękniejszej opowieści o Afryce. Miejmy nadzieję, że pozostanie tam na dłużej.
Krzysztof Jakubowski
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