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Zdaniem Przewodniczącego:

Czy tylko pieniądze są problemem?
Czytając projekt budżetu dla naszego miasta czuję
się rozczarowany. Nasza najważniejsza inwestycja, która została skutecznie zatrzymana na 7 lat, odsuwa się
w dalej nieznaną nam przyszłość.
W tamtym roku rozpierała nas radość, ulica Królowej Jadwigi nareszcie znalazła się w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). W 2013 roku do
końca czerwca mieliśmy mieć zakończony projekt wraz
z pozwoleniem na przebudowę V etapu (od ul. Jesionowej do ul. Korbutowej), a w WPF zapisano środki na jej

realizację w 2013 oraz 2014 roku.
Niektórzy mieszkańcy nie cieszyli się, gdyż rozumieli, jak nadal jest daleko, aby zakończyć przebudowę całej ulicy. Przed nami etap VI od ul. Korbutowej do
ul. Piotra Borowego oraz remont w kierunku centrum
miasta. Oznaczać to może tylko jedno: najprawdopodobniej dopiero w 2020 pojedziemy ulicą, która przestanie być udręką dla naszych pojazdów oraz wstydem
przed turystami jadącymi z lotniska.

Dokończenie na str. 6

„Kopce” w „Willi”
Dzielnica VII Zwierzyniec ma swoje legendy, zwyczaje i tradycje. Jedne z nich funkcjonują od pokoleń,
inne dopiero kształtują się na naszych oczach. Myślę,
że bez większego sprzeciwu do zwierzynieckich tradycji
można już zaliczyć wydarzenie, jakim jest uroczystość
wręczenia „Kopców”, wyróżnień przyznawanych przez
Radę Dzielnicy VII, jako wyraz uznania dla działalności osób zasłużonych, propagujących naszą dzielnicę.
Tegoroczna uroczystość miała miejsce w Willi Decjusza
13. listopada, jak co roku w terminie bliskim Narodowemu Świętu Niepodległości. Sama statuetka „kopca”
przedstawia Kopiec Piłsudskiego wraz z podobizną
Marszałka, tym samym nie ma właściwszego czasu na
organizację tego wydarzenia niż rocznica odzyskania
niepodległości. W tym roku to szczególne wyróżnienie
otrzymali: Pani Beata Malczewska-Starowieyska oraz
Pan Michał Kozioł.

Wesołych Świąt
Narodzenia Pańskiego
życzy
Zarząd i Rada
Dzielnicy VII
Zwierzyniec

Dokończenie na str. 4

Szanowni Państwo,
W numerze nr 6 Kuriera
Zwierzynieckiego
zamieściliśmy wykaz telefonów,
do wykorzystania w interesujących sprawach.
Nastąpiła zmiana instytucji,
która zajmuje się sprzątaniem terenów gminnych.
Obecnie zajmuje się tym
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania - telefon
12 646-23-81 lub 82.
Statuetki Kopców. Fot. S. Malik
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Z bieżącej działalności Rady
W dniu 23.10.2012 r.
odbyła się XXXI sesja Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto
uchwały:

następujące

Uchwała nr XXXI/315/2012
w sprawie zmiany w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec (do składu komisji
powołany został radny Jakub Markowski)
Uchwała nr XXXI/316/2012 w sprawie zmiany
w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec (ze
składu komisji odwołana została radna Magdalena Mardyła)
Uchwała nr XXXI/317/2012 w sprawie zmiany
w składzie Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec (do składu komisji powołany został radny
Jakub Markowski)
Uchwała nr XXXI/318/2012 w sprawie odwołania
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec (radny Paweł Kowalski został odwołany z funkcji przewodniczącego komisji)
Uchwała nr XXXI/319/2012 w sprawie nadania
nazwy „Skwer Konika Zwierzynieckiego” działce
gminnej nr 373/9 znajdującej się przy ul. Tadeusza Kościuszki (w powyższej sprawie zawnioskowano do Prezydenta Miasta Krakowa)
Uchwała nr XXXI/320/2012 w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu „modernizacja ogródków jordanowskich” oraz „tworzenie
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą” na
2013 r. (ustalono następującą listę zadań: 1) bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą:
ogródki jordanowskie: ul. Prusa, ul. Prusa przy
Szkole Podstawowej nr 31, os. Przegorzały –
ul. Kamedulska, ul. Bielańska/ul. Orla (Na Górkach), os. Bielany-Celiny, ul. Księcia Józefa,
ul. Kosmowskiej (wraz ze skarpą), ul. Chełmska
(przy Klubie Kultury „Chełm”), al. Focha, ul. Korzeniaka 18, na terenie szkoły Sióstr Pijarek, zieleńce i skwery: ul. Kamedulska przy przychodni,
ul. Królowej Jadwigi przy przychodni, ul. Pajęcza – ul. Księcia Józefa, ul. Jodłowa – Skibowa,
al. Focha – teren pomiędzy ogródkiem jordanowskim i wałem rzeki Rudawy, al. Focha – pobocze,
strona lewa, za mostem na rzece Rudawie, przejście dla pieszych pomiędzy ulicami Królowej Jadwigi i Ciechanowskiego, ul. Senatorska – działka
po stronie parzystej, na wysokości budynku nr 23,
2) uzupełnienie doposażenia istniejących ogród-
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ków jordanowskich według wskazań Dzielnicy,
3) pielęgnacja i nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej według wskazań Dzielnicy, 4) realizacja
kolejnego etapu budowy ogródka jordanowskiego i placu zabaw przy ul. Jodłowej, 5) wykonanie ogrodzeń zieleńców w obrębie chodników,
według wskazań Dzielnicy, 6) zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci według wskazań Dzielnicy, 7) porządkowanie zieleni według wskazań
Dzielnicy (w tym na terenach po osiedlowych),
8) montaż tablic edukacyjno-informacyjnych (na
terenie ogródków jordanowskich oraz w miejscach wskazanych przez Dzielnicę), 9) Park Decjusza- remont alejek wg wskazań przy uwzględnieniu stanu prawnego działek, 10) utwardzenie
i wyrównanie ścieżki na wałach Rudawy na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po stronie
ul. Kasztelańskiej oraz ul. Emaus, 11) organizacja
akcji „Wiosenne sprzątanie wałów Rudawy”)

tonicznych dla osób niepełnosprawnych według
wskazań dzielnicy” (do wcześniej ustalonej listy
prac dodano obniżenie krawężników na przejściu
dla pieszych na ul. Dunin-Wąsowicza w rejonie
skrzyżowania z ul. Kałuży (przy terenie KS Cracovia) – po obu stronach ulicy)
Uchwała nr XXXI/323/2012 w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu
na zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 108/4 obręb 14 jednostka ewidencyjna
Krowodrza (pozytywnie zaopiniowano ustanowienie prawa trwałego zarządu na działce przy ul.
Senatorskiej 35 w Krakowie dla Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 18)

Uchwała nr XXXI/321/2012 w sprawie rozszerzenia listy zadań powierzonych z zakresu „modernizacja ogródków jordanowskich” oraz „tworzenie
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą”
na 2012 r. (do wcześniej ustalonej listy zadań
dodano remont alejek w Parku Decjusza, według
wskazań Dzielnicy, przy uwzględnieniu stanu
prawnego działek; zakres zadania zostanie dostosowany do wysokości posiadanych środków)

Uchwała nr XXXI/324/2012 w sprawie zmiany
podziału środków przeznaczonych na zadania
powierzone z zakresu budowy, modernizacji,
prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 r.
(ustalono następującą listę zadań: 1) modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 31 –
16 500 zł, 2) prace remontowe na obiekcie przy
ul. Na Błoniach 1, użytkowanym przez KS „Zwierzyniecki” i jego podnajemców – 11 000 zł; straciła moc uchwała Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
nr XXVIII/279/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.)

Uchwała nr XXXI/322/2012 w sprawie wskazania prac w ramach realizacji zadania powierzonego na 2012 r. pn. „Obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla
pieszych oraz usuwanie innych barier architek-

Uchwała nr XXXI/325/2012 w sprawie opinii
dotyczącej przeniesienia samolotu Jak-23, znajdującego się na osiedlu Bielany, do jednostki
wojskowej w Balicach (Rada negatywnie zaopiniowała propozycję przeniesienia samolotu)

Wszystkich Świętych. Glinnik. Kwiaty składają radni Dzielnicy VII Zwierzyniec: Magdalena Mardyła, Łukasz Filipiak i Jakub Markowski./ fot. S. Malik
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Uchwała nr XXXI/326/2012 w sprawie wyrażenia uznania zasług dla osób szczególnie zasłużonych w propagowaniu Dzielnicy VII Zwierzyniec (postanowiono uhonorować następujące
osoby: 1) Pana Michała Kozioła – za działalność
publicystyczną propagującą historię Zwierzyńca
i Krakowa, 2) Panią Beatę Malczewską-Starowieyską – za promocję Dzielnicy VII Zwierzyniec
poprzez organizację przedsięwzięć artystycznych)
Uchwała nr XXXI/327/2012 w sprawie podziału środków przeznaczonych na remonty szkół
w ramach zadań priorytetowych na 2013 r. (postanowiono przeznaczyć kwotę 60 000 zł na
montaż termoregulatorów przygrzejnikowych, remont kotłowni i wymianę trzech pieców gazowych
w Szkole Podstawowej nr 32)
Uchwała nr XXXI/328/2012 w sprawie podziału środków przeznaczonych na remonty
placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych na 2013 r. (ustalono następującą listę zadań: 1) Szkoła Podstawowa nr 32
– dofinansowanie zadania pn. montaż termoregulatorów przygrzejnikowych, remont kotłowni, wymiana trzech pieców gazowych (inwestycja) - 5 000 zł, 2) Szkoła Podstawowa
nr 31 – ocieplenie ścian zewnętrznych sali
komputerowej i pomieszczeń Rady Dzielnicy
VII, remont elewacji (inwestycja) - 47 500 zł,
3) Szkoła Podstawowa nr 72 – termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej (inwestycja) 41 000 zł, 4) Szkoła Podstawowa nr 72 –
kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej (inwestycja) - 65 000 zł, 5) Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 18 – Gimnazjum 20 –
termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej
i stolarki/ślusarki drzwiowej (inwestycja) – 30
000 zł, 6)Przedszkole nr 76 – remont tarasów i
schodów zewnętrznych, wykonanie izolacji (inwestycja) - 24 600 zł)
Uchwała nr XXXI/329/2012 w sprawie przystąpienia i przeznaczenia środków finansowych
w ramach zadań powierzonych dzielnicom z
zakresu problematyki osób niepełnosprawnych
w 2013 roku do dzielnicowego konkursu ofert
w ramach „Rocznego programu współpracy
samorządu Miasta Krakowa z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (w ramach zadań powierzonych dzielnicom z zakresu
problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 r.
przeznacza się środki w wysokości 23 000 zł na
realizację ofert składanych na I i II etap konkursu
w zakresie: organizacja imprez integracyjnych,
wyjazdów rehabilitacyjnych i terapeutycznych,
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy VII)
Uchwała nr XXXI/330/2012 w sprawie przedłużenia linii autobusowej nocnej 605 z Salwatora
do Bielan (zawnioskowano do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o przedłużenie linii autobusowej nocnej 605 z Salwatora do
Bielan od dnia 7 grudnia 2012 r. (dwa kursy w
nocy z piątku na sobotę i dwa kursy w nocy z

Kolejna udana inwestycja drogowa Rady Dzielnicy VII/ fot. K. Kowalski

soboty na święto) oraz o zlikwidowanie pozostałych trzech kursów na trasie Dworzec Główny –
Salwator)

idea budowy obwodnicy Bielan, a co za tym idzie,
odpowiednio dostosowane wjazdy i wyjazdy ze
stacji)

Uchwała nr XXXI/331/2012 w sprawie podziału środków na zadania powierzone realizowane
w ramach programu „Bezpieczny Kraków” na
2012 rok (zrezygnowano z realizacji zadania:
„Montaż progu wyspowego przed przejściem
dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi przy Szkole
Podstawowej nr 32 – dofinansowanie” i przeznaczono pozyskane środki w kwocie 3 229 zł na zadanie: „Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego według wskazań Dzielnicy – współfinansowanie”)

Uchwała nr XXXII/334/2012 w sprawie opinii dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji pn.:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 39 obr.
14 Krowodrza wraz z budową zjazdu z al. Focha
(działki drogowej 411/2) i z ul. Prusa (działki drogowej 384) oraz infrastruktury technicznej na
działce nr 39 obr. 14 Krowodrza przy ul. Focha
i ul. Prusa w Krakowie” (Rada negatywnie zaopiniowała zamierzoną inwestycję)

Uchwała nr XXXI/332/2012 w sprawie zadań
powierzonych Dzielnicy przeznaczonych na
remonty placówek oświatowych (zmieniono realizatora zadania „Gimnazjum nr 20 – wymiana
drewnianej stolarki okiennej – etapowanie” w zakresie niewykorzystanej kwoty 332,24 zł; nowym
realizatorem zadania jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18)

W dniu 12.11.2012 r. odbyła się XXXII
nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XXXII/333/2012 w sprawie opinii dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji pn.:
„Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz
z infrastrukturą techniczną na dz. nr 481/5, 480/5,
479/1, 460/1, 461/1, 495/24, 495/16, 427/14,
427/20, 461/2, obr. 21 Krowodrza oraz 21/1, 10/8,
10/7, 11/11, obr. 22 Krowodrza, przy ul. Mirowskiej w Krakowie” (Rada pozytywnie zaopiniowała
zamierzoną inwestycję; zdaniem Rady przy planowanej inwestycji winna być wzięta pod uwagę

Uchwała nr XXXII/335/2012 w sprawie opinii
dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania na
nieruchomościach oznaczonych jako działki nr
203/6 i 203/8, obręb 51, jednostka ewidencyjna
Krowodrza, położonych przy ul. Majówny (Rada
wydała pozytywną opinię w powyższej sprawie;
prawo użytkowania zostanie wydane na rzecz
Handlowej Spółdzielni „Jubilat”)
Uchwała nr XXXII/336/2012 w sprawie uzupełnienia listy rankingowej zadań do realizacji
w 2012 roku w ramach zadania powierzonego
„prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”, ustalonej Uchwałą nr XXI/201/2012 z dnia
7 lutego 2012 r. (uzupełniono listę zadań o remont chodnika przy ul. Kościuszki w zakresie
wskazanym przez Dzielnicę)
Pełny tekst uchwał dostępny na stronie internetowej Dzielnicy VII www.dzielnica7.krakow.pl oraz
w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl.
Opracowała Grażyna Rojek
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„Kopce” w „Willi”
Dokończenie ze str. 1
Pani Beata to aktorka Teatru Starego w Krakowie, współzałożycielka kabaretu „Loch Camelot”, związana z wydawanym niegdyś pismem
lokalnym „Salwator i Świat”, wspierająca lokalne
więzi społeczne poprzez zaangażowanie i organizację święta 100-lecia Osiedla Salwator oraz
poprzez działalność dobroczynną i kulturalną
sławiąca dobre imię dzielnicy. Pan Michał, jest
natomiast znanym krakowskim pisarzem i publicystą. Jego artykuły można czytać m. in. w magistrackim dwutygodniku „Kraków.pl”. Znawca
i miłośnik Krakowa, pochodzący ze Zwierzyńca,
o którym zna dziesiątki historii i anegdot, których
kilka krótko przedstawił zgromadzanym na gali.
W wielu publikacjach o Krakowie przybliża piękno
i klimat naszej małej ojczyzny. Po uhonorowaniu
zasłużonych, wydarzenie zgodnie z jego charakterem przekształciło się w wydarzenie kulturalne
z wieloma patriotycznymi nutami. Przed tłumnie
zgromadzonymi gośćmi zaprezentował się kwartet smyczkowy ARCHI grający na wstępie utwory
Stanisława Moniuszki w składzie: Anna Hara-Pióro (I skrzypce), Bogusława Ziegelheim (II
skrzypce), Grażyna Piechowska (altówka) oraz
Agata Sanchez –Martos (wiolonczela). Następnie
można było usłyszeć muzykę Fryderyka Chopina,
którą na fortepianie wykonała dla nas Pani Atsuko
Ogawa z Japonii. W dalszej kolejności wystąpił
Chór Dziecięcy Szkoły Podstawowej nr 31 pod

Atsuko Ogawa z Japonii. Fot. S. Malik

Kwartet smyczkowy ARCHI. Fot. S. Malik

kierownictwem Pani Olgi Pabis. Zwieńczeniem
programu było wspólne wykonanie kilku pieśni
patriotycznych przez artystów i gości. Ogromne
podziękowania należą się gospodarzom Willi De-

cjusza, za umożliwienie Radzie Dzielnicy organizację tego cennego wydarzenia w tak zacnych
progach.
Łukasz Filipiak

Chór Dziecięcy Szkoły Podstawowej nr 31 pod kierownictwem Olgi Pabis. Fot. S. Malik

Pani Beata Malczewski -Starowieyska jest aktorką Narodowego Teatru Starego w Krakowie, gdzie występuje od czasu swoich studiów na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
Obecnie występuje we Francji.
Jest współzałożycielką i Pierwszą Damą „Lochu Camelot”, jednego z wyjątkowych krakowskich kabaretów,
gdzie występuje w wieczorach kabaretowych oraz z własnym recitalem.
Zaangażowana jest także w organizację Dobroczynnych Wieczorów Maltańskich w Narodowym Teatrze
Starym, wspierających dzieła charytatywne Zakonu Maltańskiego w Polsce i za granicą. Była organizatorką
wspaniałej uroczystości uczczenia 100-Lecia Osiedla Salwator w dniu 29 maja 2011 roku.
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Pan Michał Kozioł – „krakauerolog”, miłośnik Krakowa i Zwierzyńca, autor publikacji o Mieście
oraz jego najbardziej obrosłej legendami Dzielnicy, członek Prezydium Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa, członek Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, sekretarz Komitetu Kopca Kościuszki.
Z Półwsiem Zwierzynieckim i Zwierzyńcem związany jest od wczesnego dzieciństwa. Mieszkał wraz ze swoimi Rodzicami i starszym bratem przy ulicy Kraszewskiego. Chodził do Szkoły
Podstawowej nr 31 im. Doktora Henryka Jordana. Edukację zaczynał w czasach, gdy tutejsze
ulice miały nawierzchnię tłuczniową, masło, sery i jajka kupowało się na Placu, a w Wiśle i Rudawie można się było kąpać bez obawy o swoje zdrowie, zaś prawdziwe „miasto” zaczynało się
dopiero za Alejami.
Michał Kozioł, choć w 1977 roku wyemigrował z Półwsia i jest dziś obywatelem III Dzielnicy,
stara się zachować jak najlepsze relacje ze swoją dawną „małą ojczyzną” i służyć jej swoją wiedzą. Współpracuje z działającym przy ulicy Królowej Jadwigi Domem Zwierzynieckim, uczestniczy w „Balach na Stawach”, a przede wszystkim zamieszczając na łamach magistrackiego dwutygodnika „Kraków.PL” artykuły, opisujące rozmaite, mało znane epizody z dziejów Krakowa, stara
się w miarę możliwości zamieszczać teksty dotyczące jego rodzinnych stron. Jako prawdziwy
miłośnik nie tylko Krakowa, ale i VII Dzielnicy, sercem związany z Rudawą, Salwatorem, Kopcem
i Laskiem Wolskim, stara się zaszczepić w krakowianach i nie tylko krakowianach, sentyment do
niezwykłego miejsca, jakim bez wątpienia jest Zwierzyniec z przyległościami.

„Dobry pasterz” z Salwatora – 60 lecie kapłaństwa
ks. Infułata Jerzego Bryły
Na początku posługi kapłańskiej w latach
pięćdziesiątych ks. Jerzy Bryła poznał wybitnego
malarza Vlastimila Hoffmana, który namalował
Jego portret jako św. Jerzego, w zbroi i z włócznią. Ten proroczy wyraz artystyczny jako przydomek został powtórzony w ostatnim czasie przez
Bogdana Gancarza na łamach „Gościa Niedzielnego” oraz przez ks. Mirosława Kulesę, który pół
żartem określił swojego dawnego proboszcza
jako „świętego Jerzego z Salwatora”. Czym zasłużył sobie ks. Infułat Jerzy Bryła, na to piękne
określenie życiowej postawy? Nie sposób wymienić jego licznych dokonań w tak krótkim tekście,
ale można je podsumować jednym trafnym określeniem użytym w stosunku do szanownego Jubilata przez ówczesnego kardynała Karola Wojtyłę.
Kiedy 1 września 1975 roku Ksiądz Bryła obejmował probostwo w parafii Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu został przedstawiony wiernym
słowami późniejszego Ojca Świętego: „Daję wam
dobrego pasterza”. Taki właśnie był i jest Ksiądz
Infułat w swojej codziennej działalności.
Pełniąc przez 30 lat funkcję proboszcza
na Salwatorze, otaczał wszechstronną pomocą
i miłością wszystkich mieszkańców parafii. Doprowadził do odnowienia jednego z najstarszych
w Polsce kościołów p. w. Najświętszego Salwatora. Wyremontowane zostały klasztorny kościół
św. Augustyna, kaplica św. Małgorzaty, „Chata
Grabarza”, salki katechetyczne, plebania, zawieszono trzy dzwony. Powiększono i ogrodzono Cmentarz Salwatorski oraz wystawiono nową
kaplicę cmentarną p. w. Wszystkich Świętych.
Szczególne zasługi i sukcesy Ksiądz Infułat odniósł działając od 1955 roku w środowisku
osób głuchoniemych, za co w 1992 roku został
odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiego

Fot. S. Malik

Związku Głuchych. Szanowny jubilat jest
kapelanem i honorowym Bratem Bractwa
Kurkowego w Krakowie oraz duszpasterzem krakowskich wodociągowców. Za
swoją działalność odznaczony został niezliczoną ilością medali i tytułów.
Ksiądz Infułat jest powszechnie
znany z miłości do sztuki i artystów
z którymi jest związany od 1968 roku,
a oficjalnie od 1972 roku jest Archidiecezjalnym Duszpasterzem Artystów. To
odwzajemnione uczucie znalazło swój
wyraz 29 października na deskach Teatru Starego, gdzie z inicjatywy krakowskich artystów, zorganizowany został
specjalny koncert z okazji sześćdziesię-

Fot. S. Malik
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ciu lat kapłaństwa Księdza Jerzego Bryły. Licznie zebrani goście, łącznie z przedstawicielami
władz samorządowych i kościelnych mieli okazję
osobiście złożyć życzenia, bo szanowny jubilat
znalazł czas dla każdego.
Infułat Jerzy Bryła po przejściu na emeryturę w 2005 roku w dalszym ciągu mieszka w

Salwatorskiej Parafii na Zwierzyńcu i jest stałym
uczestnikiem wszystkich ważnych wydarzeń w
naszej społeczności lokalnej. Pełniąc posługę ministranta w parafii Najświętszego Salwatora miałem zaszczyt długoletniego osobistego kontaktu
i obserwacji osoby szanownego jubilata, dzięki
czemu sam mogłem się przekonać o słuszności

przytoczonych powyżej słów bł. Jana Pawła II.
Radni i Pracownicy Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec pragną wyrazić wielkie słowa wdzięczności za wszystkie dokonania Księdza Infułata
na terenie naszej małej ojczyzny oraz życzyć
zdrowia i dalszych sukcesów w swojej wszechstronnej działalności.
Paweł Kajfasz

Zdaniem Przewodniczącego:
Czy tylko pieniądze są problemem?
Dokończenie ze str. 1
Przebudowa tej ulicy, to również bezpieczeństwo, tak w ruchu drogowym jak i to wynikające
ze zbudowania odwodnienia, czyli spokojnego
snu w czasie zagrożeń powodziowych.
Tymczasem władze miasta proponują przeznaczyć w 2013 roku zaledwie 23 tysiące złotych
na prace związane z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego do wniosku o wydanie decyzji oraz przeprowadzenie postępowania
o wydanie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji
Drogowej, co oznacza brak rozpoczęcia przebudowy w 2013 roku.
W budżecie na 2013 nie znajdujemy również
żadnych pieniędzy na rozbudowę przedszkola przy
ul. Emaus, pomimo że w tym roku miała się ona

rozpocząć i był na nią przeznaczony milion złotych.
W związku z planem rozbudowy przedszkola, który urodził się w 2004 roku, a prawomocne
pozwolenie na budowę cały czas pozwala na rozpoczęcie inwestycji, rada dzielnicy oraz wydział
edukacji praktycznie nie przeznaczały środków
finansowych na bieżące remonty od ok. 8 lat,
przez co budynek przedszkola popada powoli
w ruinę. Ale to było racjonalne zachowanie skoro mamy budynek równocześnie rozbudowywać,
a przez to remontować starą substancje. Dziś,
aby przedszkole wyremontować potrzebna będzie niewiele niższa kwota aniżeli ta przeznaczona na rozbudowę. Dodatkowo, co roku słyszymy
jak kilkadziesiąt dzieci nie może być przyjęte do

przedszkola z powodu braku miejsc.
Drodzy mieszkańcy, patrząc na te fakty i na
ograniczone środki będące w dyspozycji „dzielnic” oraz na zmiany chociażby w komunikacji
miejskiej na terenie Zwierzyńca mam wrażenie,
że chyba nie tylko o kryzys tu chodzi. Mam nieodparte wrażenie jakby ktoś nie lubił Zwierzyńca,
jakby w naszej dzielnicy mieszkali nie-Krakowianie. Być może powinniśmy zacząć głośno mówić
o problemach naszej dzielnicy – sądzę, że wśród
nas żyje wiele osób mogących w różnych okolicznościach lobbować na rzecz naszej małej ojczyzny, tak, aby była wizytówką dla Krakowa. Czy to
możliwe, aby nas potraktowano poważnie?
Szczęsny Filipiak

„Przeciw” dlatego, że tak na prawdę, opłaty zawsze są denerwujące, a dodatkowo w tym przypadku tak na prawdę niewiele dają, odsuwając
jedynie problem poza kolejne strefy, nie mówiąc
już o tym, że należałoby objąć cały teren aż do
Rudawy, a nie jak proponują urzędnicy Prezydenta Miasta, tylko część Półwsia.
W czasie tej dość burzliwej, ale merytorycznej
dyskusji, mieszkańcy poruszyli na przykład sprawę likwidacji placów parkingowych i zabudowywania ich obiektami, które same dodatkowo generują potrzeby w tej dziedzinie.
Zgadzam się całkowicie z tą obywatelską krytyką wieloletnich błędnych działań władz miejskich.
Powiem nawet więcej. Dawno, dawno temu w latach 80, byłem kierownikiem pracowni urbanistycznej zajmującej się funkcjonalnym śródmieściem Krakowa i walczyłem o budowę sieci parkingów wielopoziomowych na tym terenie, który
obejmował również naszą dzielnicę aż do rzeki
Rudawy. Starania te nie odniosły skutku. Być
może w tamtych czasach problem nie był jeszcze aż tak poważny i mało kto przewidywał co się
z tego jaja „wykluje”.
Wolne działki zabudowano hotelami i apartamentowcami.
Ostatnio działkę idealną na parking wielopoziomowy u zbiegu ulic Komorowskiego i Senatorskiej, Marszałek Województwa sprzedał w
przetargu, pomimo zabiegów Naszej Rady, aby

to miejsce zarezerwować dla potrzeb lokalnych,
parkingowych i usługowych.
Wdaję się być może w nadmiar dygresji i wspominków, ale moje zdanie na temat parkingów
w mieście jest następujące.
Parkowanie samochodów jest jedną z ważniejszych funkcji miasta.
Problemu braku stanowisk parkingowych nie da
się rozwiązać przez nakłanianie do rezygnacji
z używania samochodu (to aktualny trend lansowany przez niektóre środowiska ), nie można
bowiem pozbawiać mieszkańców możliwości korzystania z tej ważnej zdobyczy cywilizacyjnej.
Teraz są to samochody z silnikami spalinowymi,
za chwilę będą głównie silniki elektryczne, za kolejną chwilę, jeszcze nie wymyślone pojazdy, ale
miejsce dla nich będzie potrzebne zawsze.
Jeśli musimy zaprosić 12 osób na przyjęcie,
a mamy stół na 6 osób, cztery krzesła i trzy talerze, to problemy organizacyjne są łatwe do przewidzenia.
Z matematyką nie da się po prostu walczyć.
W funkcjonowaniu miast obowiązują podobne
prawa jak w funkcjonowaniu domu czy mieszkania, o czym od lat nasi urbaniści zapominają.
Miasto musi zapewniać mieszkańcom niezbędny standard zamieszkania, pracy, komunikacji,
rekreacji, kultury, oświaty, zdrowia i wszelkich innych potrzebnych funkcji.
Trzeba przyznać, że w ostatnich czasach prze-

Moim zdaniem...

Parkowanie.
Problem z parkowaniem na obszarze funkcjonalnego centrum naszego miasta budzi od lat
wielkie emocje i nie chodzi tu tylko o sprawę stref
płatnego parkowania.
Emocje te wszyscy mamy po prostu na co dzień.
Kierowcom jeżdżącym w kółko i szukającym
miejsca do zaparkowania, cisną się na usta słowa
powszechnie uznawane za obraźliwe.
Podobne problemy ze słownictwem mają obywatele, którzy nie mogą przejść, czy przejechać wózkiem zastawionym przez samochody chodnikiem.
Niedawno w dniu 4 października odbyła się
w naszej dzielnicy pierwsza konsultacja społeczna na
temat pomysłu objęcia części Półwsia Zwierzynieckiego tak zwaną strefą przejściową czy buforową
w której opłaty i abonamenty miały by być o połowę
tańsze niż w obecnie już działających strefach.
Niestety jesteśmy, jak sądzę w sytuacji, w której
musimy być „za, a nawet przeciw” temu pomysłowi.
„Za” dlatego, że Rady innych dzielnic chcą, aby
Rada Miejska te strefy u nich wprowadziła i pewne
jest, że jeśli tylko u nas będzie bezpłatnie, to również przy okazji tej bezpłatności, zaparkowanie
będzie już graniczyło z jeszcze większym cudem
niż obecnie. Już teraz wielu kierowców zostawia
raniutko samochody na terenie Półwsia i biegnie
do pracy, na drugą stronę alei Krasińskiego. Jeśli dołączyli by do nich pracujący na Dębnikach
i w Krowodrzy, to trudności z zaparkowaniem,
będą po prostu ekstremalne.
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jazd przez nasze miasto jest coraz bardziej ułatwiony. Zwłaszcza po usunięciu „kozy”, w postaci
placów budowy wielu ważnych węzłów komunikacyjnych, nareszcie zakończonych. Po szybszym
przyjeździe na miejsce czeka nas jednak najczęściej wielominutowe krążenie po uliczkach,
często bez pozytywnego efektu. Ciekawe kiedy
nasze władze miejskie dojdą do prostej prawdy,
że nie wystarczy samochodem jechać, ale też
czasem go trzeba gdzieś postawić... a nawet
z niego wysiąść.
Ilu klientów tracą przez to nasi kupcy, na przykład
z Placu Na Stawach, nikt nie jest w stanie policzyć. Sam po zrobieniu samochodem kilku pętelek, jadę po prostu do sklepu w Przegorzałach lub
do jakiegoś marketu z wygodnym parkingiem.
Uważam, że problemy parkingowe miasta można rozwiązać wyłącznie w jeden sposób. W każdym wolnym miejscu w centrum należy budować
parkingi, najlepiej wielopoziomowe, nadziemne
i podziemne i to w takiej ilości, aż problem parkowania po prostu zniknie.
Ale za co budować?
Oczywiście nie jest teraz najlepszy do tego moment, bo miasto jest poważnie zadłużone. Budowane są obecnie wielkie, drogie i prestiżowe inwestycje, jednak o okazjonalnej przydatności dla
mieszkańców. Niewielu z nas będzie miało okazję
zasiąść choć raz do roku na widowni Hali Sportowo-Widowiskowej w Czyżynach, czy w Centrum
Kongresowym koło Ronda Grunwaldzkiego. Pobudowano też użytkowane ekstensywnie dwa
stadiony piłkarskie, które nawiasem mówiąc nie
posiadają również wystarczającej ilości parkingów nawet dla potrzeb własnych użytkowników.
Na te inwestycje miasto wydało już kilkaset milionów, a Hala i Centrum Kongresowe kosztować
będą co najmniej miliard.
Jedno miejsce w parkingu nadziemnym kosztu-

je aktualnie około 40
do 50 tys. zł w parkingu podziemnym
co najmniej 100 tys.
zł., czyli gdyby nie te
inwestycje, wyposażenie miasta w niezbędny układ parkingowy, było by w pełni
możliwe.
Na inwestycje drogowe miasto również wydało wielkie
pieniądze, jednak co
do celowości tych
wydatków, nie mam
najmniejszych wątpliwości, były niezbędne. Nasze władze nie
powinny jednak zapominać, że parkingi są absolutnie integralną częścią całego systemu komunikacji indywidualnej. Nam na Półwsiu wystarczyłoby dodatkowo około 650 stanowisk, czyli tyle
ile mieszczą wszelkie parkingi, ulice i podwórka
w okolicy Placu Na Stawach i w promieniu około
100 metrów od placu.
Wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na ulicach, oczywiście z symbolicznym abonamentem dla mieszkańców i bezpłatnego lub prawie bezpłatnego parkowania w parkingach wielopoziomowych, spełniłoby w sposób bezbłędny
swoją rolę, oczyszczając chodniki i ulice z samochodów za rozrzutność. Większość wolałaby
skorzystać z parkingu wielopoziomowego, gdyby
to kosztowało mniej niż parkowanie na chodniku.
Mam obecnie pomysł na parking wielopoziomowy nadziemno - podziemny na około 200
stanowisk w rejonie Placu Na Stawach, przy ulicy
Stachowicza obok Biura Projektów Komunalnych.

Są tam wprawdzie problemy natury własnościowej, ale sama lokalizacja nie powinna spotkać się
z protestami mieszkańców.
Trzeba też zupełnie jasno i jednoznacznie powiedzieć, że ani sam budynek parkingu, ani samochody w nim nie powodują żadnej uciążliwości
dla otoczenia.
Uciążliwe są samochody robiące dziesiątki „rundek” w poszukiwaniu miejsca, a następnie parkujące byle jak i byle gdzie.
A jak ktoś jeszcze miałby zamiar protestować po
usłyszeniu tych argumentów, to niech najpierw
oglądnie parking wielopoziomowy przy naszym
lotnisku i zobaczy, że nawet tak wielki parking,
może być obiektem najzupełniej nieuciążliwym
dla kogokolwiek...poza oczywiście uciążliwością
wynikającą ze zbyt wysokich opłat za zaparkowanie tam samochodu.
Marek Golonka

Coraz gorsze powietrze w Krakowie – jak
ratować sytuację?
Mieszkańcy w licznych
rozmowach telefonicznych zadają pytania – kiedy będzie
można realizować program
wymiany pieców węglowych
na piece proekologiczne.
Poziom skażenia powietrza w Krakowie szkodliwymi pyłami przekracza nawet 100% dopuszczalna normę – a jaka będzie sytuacja w zimie,
kiedy zaczniemy palić w piecach węglowych?
Zagrożenie będzie jeszcze większe.
Aby ratować sytuację urzędnicy starają się
przekonać mieszkańców do likwidacji źródeł problemu, a więc do wymiany starych pieców węglowych na piece proekologiczne – gazowe, olejowe
lub elektryczne.
W tej sprawie Rada Miasta Krakowa podjęła
uchwałę nr XXI/275/11 z dnia 6 lipca 2011 roku w
sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji dla Miasta Krakowa

Gmina chce finansować niemal cały koszt ich
zakupu.
Nowe wnioski w listopadzie trafią pod obrady
Rady Miasta Krakowa a z początkiem nowego
2013 roku powinny wejść w życie.
Osoba wymieniająca piec dostanie 900 złotych
dotacji za każdy kilowat mocy nowego urządzenia.
Przykładowo piec o mocy 18 kw. kosztuje 13.000
złotych, od gminy dostaniemy 11.700 złotych. Przy
tańszych piecach dotacja obejmie całość zakupu.
Po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa
uchwały, zmieniającej uchwałę nr XXI/275/11 z
dnia 6 lipca 2011 roku ,nowe wnioski będzie można składać po Ogłoszeniu o naborze wniosków
dot. wymiany pieców. Następnie będzie powołana komisja oceniająca złożone wnioski mieszkańców. Realizować zadanie będzie można po
podpisaniu stosownej umowy.
Informacje w tej sprawie można uzyskać
również w Wydziale Kształtowania Środowi-

ska Urzędu Miasta Krakowa pod numerem
12 61-68-848
Kraków prowadził program dotacji w latach
1995-2009 dzięki czemu zlikwidowano prawie 20
tysięcy palenisk na węgiel. W 2010 nastąpiła przerwa, gdyż ustawa zablokowała dalsze dotacje.
Kolejnym zagrożeniem dla środowiska jest
również palenie w piecach śmieci np. plastików,
starych mebli itp. Kontrole pieców prowadzi straż
miejska. W ubiegłym sezonie grzewczym było ich
1349. Ujawniono 211 przypadków spalania odpadów.
Wyższe dotacje mają pomóc uboższym ludziom zdecydować się na wymianę pieca węglowego.
Innym wyjściem jest podłączenie się do sieci
ciepłowniczej, ale nie wszędzie jest to możliwe.
O każdej zmianie dotyczącej powyższego
problemu będziemy Państwa informować.
Opracowała Teresa Machowska
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Zwierzyniec na starej fotografii.

Wzgórze i kaplica bł. Bronisławy
Owiana średniowieczną legendą Bronisława (ok. 1200-1259), pochodziła ze szlacheckiej
rodziny Odrowążów, z Wielkiego Kamienia na
Opolszczyźnie. Po wstąpieniu do zakonu norbertanek swe dalsze życie związała z klasztorem na
Zwierzyńcu. Jej matka wywodzić miała się z rodu
Gryfitów, spokrewnionego z fundatorem klasztoru
– rycerzem i możnowładcą - Jaxą Gryfitą. W czasie pierwszego najazdu tatarskiego (1241r.), wraz
z innymi zakonnicami cudem uszła z życiem,
chroniąc się w pobliskich lasach. Kult Bronisławy,
znanej z licznych widzeń i mistycznych uniesień,
sięga początków XIV wieku i związany jest ze
wzgórzem Sikornik, zwanym również później jej
imieniem. Według tradycji Bronisława zamieszkała w pustelni na szczycie tegoż wzgórza i tam
też zmarła. Przez krakowian uznawana była za
orędowniczkę podczas klęsk żywiołowych i epidemii, a jej relikwie spoczęły w ołtarzu kościoła
Norbertanek.
U schyłku średniowiecza kult siostry Bronisławy osłabł, ale odrodził się wraz z kanonizacją
jej bliskiego krewnego Jacka Odrowąża (1594 r.).
Pomimo to, dopiero za czasów papieża Grzegorza XVI, w 1839 roku – a zatem niemal sześćset
lat po śmierci – dzięki beatyfikacji kult ten został
oficjalnie uznany przez kościół. Kilkadziesiąt lat
wcześniej, w pięćsetną rocznicę zgonu zakonnicy, na szczycie wzgórza - w miejscu gdzie według

przekazów stała niegdyś pustelnia - zbudowano
niewielką kaplicę. W jej sąsiedztwie, w latach
1820-1823 powstała jedyna w swoim rodzaju
symboliczna mogiła usypana przez krakowian
w hołdzie wielkiemu wodzowi, Tadeuszowi Kościuszce. Niestety, w 1854 roku, podczas budowy fortyfikacji wokół kopca Kościuszki wojskowe
władze austriackie podjęły decyzję o wyburzeniu
kaplicy. Dość szybko jednak - w latach 1856-1861
– w tym samym miejscu stanęła druga, zachowana do dziś kaplica. Wzniesiona według projektu
Feliksa Księżarskiego (jego dziełem był też fort),
stała się wzorcowym przykładem malowniczego,
romantycznego neogotyku. To właśnie przez tę
kaplicę, wiodła droga na szczyt kopca Kościuszki.
Na wszelki wypadek komitet opiekujący się mogiłą zawarł z komendą Twierdzy umowę, na mocy
której zagwarantowano nieograniczony dostęp
na szczyt - od wschodu do zachodu słońca.
Prezentowana widokówka z drugiej połowy lat 20. ubiegłego wieku, przedstawia kaplicę bł. Bronisławy wraz z Kopcem Kościuszki i
fragmentem austriackiego Fortu nr 2, w niezmienionym XIX-wiecznym kształcie. Stan
taki przetrwał zresztą aż do 1947 roku, kiedy
to rozpoczęto ich częściową rozbiórkę. Wysadzono wówczas kaponiery – jedną z nich
widać w kadrze po prawej – a także. sąsiadujący z nimi od strony południowo-zachodniej

bastion. Wkrótce rozebrano też, widoczny na
wprost, niewysoki krenelażowy mur zewnętrzny
i zasypano biegnące wokół fosy. Dopiero w połowie lat 50. na skutek licznych protestów, nie tylko
ze strony środowisk konserwatorskich, zaprzestano dalszej dewastacji solidnych na szczęście
fortyfikacji. Był to spory sukces, bo drugiego
fortu o charakterze cytadelowym, wzniesionego wokół kopca Krakusa, nie udało się niestety
uratować. W 1976 roku, po trwających wiele lat
pracach konserwatorskich i adaptacyjnych, ten
unikatowy zabytek sztuki wojennej przeistoczono w nowoczesny hotel. W sąsiadującym z hotelem forcie, otwarto niedawno (2011 r.), ekspozycję poświęconą Tadeuszowi Kościuszce, która
będzie – po ukończeniu trwających obecnie prac
rewaloryzacyjnych – znacząco rozszerzona.
Na koniec, nie sposób nie wspomnieć jeszcze, że pomimo uznania przez polski kościół katolicki błogosławionej Bronisławy za świętą, jak
dotąd nie udało się przeprowadzić procesu jej kanonizacji. Starania te trwają zresztą po dziś dzień.
Jakby na przekór temu nowo otwartą ulicę na Salwatorze nazwano w 1912 roku imieniem świętej
Bronisławy - i tak już pozostało. Dwadzieścia lat
później, jej część położoną bliżej kopca Kościuszki, przemianowano na al. J. Waszyngtona.
Krzysztof Jakubowski

Wzgórze i kaplica. Z kolekcji K. Jakubowskiego
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