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XV Bieg Śladami
Panien Zwierzynieckich

Po biegu. Radny Krzysztof Kowalski notuje wyniki.

18 września 2010 roku odbył się XV Bieg Śladami
Panien Zwierzynieckich. Po raz pierwszy od lat nie odbył
się bieg na dystansie 20 km w kategorii open (Klub Biegacza „Dystans” nie wyraził zainteresowania powyższą
imprezą). Odbyły się biegi młodzieżowe na dystansach
400, 800 i 1200 metrów, a miejscem zawodów były krakowskie Błonia. W imprezie uczestniczyły dzieci i młodzież uczęszczające do Szkół Podstawowych i Gimnazjów
z terenu naszej Dzielnicy. W zawodach wzięła udział rekordowa liczba 347 biegaczek i biegaczy.

Po raz drugi gościnnie wystąpiły ekipy
Gimnazjum nr 15 oraz
Szkoły Podstawowej nr
12 zrzeszone w ZSIiO
nr 1 w Krakowie, a po
raz pierwszy młodzież
uczęszczająca do ZSS
nr 4 z ul. Senatorskiej.
Nad sportową częścią zawodów czuwali
przedstawiciele Komisji Kultury Fizycznej
i Sportu Rady Dzielnicy VII: Piotr Zaleski
i Krzysztof Kowalski. Wręczenie nagrody jednej z laureatek
Nagrody indywidualne oraz puchar za zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych wręczył Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec Andrzej Hawranek.
Ponadto każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę i słodycze ufundowane przez firmę Bahlsen. Wspomogło nas także MPWiK, dzięki któremu każdy z uczestników mógł ugasić na pewno wzmożone pragnienie.
Krzysztof Kowalski

Zdjęcia: St. Malik

Wyniki biegu publikujemy na str. 6

Z DZIAŁALNOŚCI RADY
W dniu 14 września 2010 r. odbyła się LXXI sesja Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec. W trakcie sesji podjęto uchwały (w nawiasach numery uchwał):

W dniu 28 września 2010 r. odbyła się LXXII sesja Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec. W trakcie sesji podjęto uchwały (w nawiasach numery uchwał):

II. Przeznaczono:
16.700 zł – na organizację imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy na 2011 r. (622)
27.000 zł – na prace remontowe chodników w 2010 r.
– dodatkowa kwota (624)
27.000 zł – na dokończenie projektu przebudowy
skrzyżowania ul. Leśmiana z ul. Rzepichy w 2011 r.
(625)
90.000 zł – na zadania z zakresu problematyki osób
niepełnosprawnych w 2011 r. (626)
III. Zaopiniowano pozytywnie:
Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Leśmiana z ul.
Rzepichy (623)
Zamiar zbycia części działki nr 467/8 obr. 11 Krowodrza przy ul. Pod Sikornikiem na rzecz osób fizycznych
(629)
IV. Zaopiniowano negatywnie wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla:
Budowy budynku mieszkalno-usługowego na działce nr
294/7, obr. 14 Krowodrza przy ul. Senatorskiej (627)
Rozbudowy pawilonu handlowego na działce nr 419/10,
obr. 14 Krowodrza – przy Placu Na Stawach (628)
V. Wnioskowano o:
Zmianę terminu wyborów do Rad Dzielnic Miasta
Krakowa z dnia 9 stycznia 2011 roku na dzień 5 grudnia 2010 roku (630)

I. Przyjęto:
Projekt planu finansowego Dzielnicy VII Zwierzyniec
na 2011 r. (621)

Pełna treść uchwał dostępna na stronie internetowej i w siedzibie Rady Dzielnicy.
Opracował Piotr Zaleski

I.

Przeznaczono:
11.000 zł – na dokończenie prac remontowych na boisku w Olszanicy – łączna kwota: 22.000 zł (615)
2.100 zł – na I etap remontu dachu KS „Zwierzyniecki” – łączna kwota: 9.100 zł (618)
10.000 zł – na monitoring przy Gimnazjum nr 20
1.200 zł – na zakup materiałów profilaktycznych
(620)
II. Zaopiniowano pozytywnie:
Zamiar zbycia części działek nr 183/12 i 183/11 obr.
52 Krowodrza w rejonie ul. Pod Szańcami na rzecz
osób fizycznych (617)
III. Wnioskowano o:
Udrożnienie przejazdu przez ul. Kamedulską (619)
IV. Ponadto:
Zmieniono listę rankingową z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2011 r. (616)

Komisja Infrastruktury i Lokalnych
Inicjatyw Inwestycyjnych
(sprawozdanie z działalności Komisji
w ostatniej kadencji)
Od lat jest planowana tzw. Trasa „Zwierzyniecka”
z długim tunelem pod Kopcem Kościuszki. Jej brak to utrapienie dla mieszkańców całej naszej dzielnicy. Co prawda
oddany do użytku w roku 2002 most Zwierzyniecki odciążył nieco most Dębnicki, ale wprowadził olbrzymi ruch
w ul. Księcia Józefa. Stąd chcąc przejechać do północnych
dzielnic miasta, do lotniska i autostrady, samochody blokują lokalne ulice Salwatora, Przegorzał, Woli Justowskiej.
Pomimo wielu prób zmian organizacji ruchu, nie znaleziono rozwiązania, które poprawiłoby w widoczny sposób
sytuację.
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec monituje o przyśpieszenie prac nad budową tunelu pod kopcem, równocześnie co roku wnioskuje o ujęcie w budżecie gminnym modernizacji ciągów komunikacyjnych przebiegających przez
nasze tereny, a mających znaczenie ponadlokalne. Dotyczy
to przebudowy ulic, których Rada Dzielnicy z powierzonych skromnych środków nie jest w stanie zrealizować:
Królowej Jadwigi, Księcia Józefa, Mirowskiej, Chełmskiej,


Starowolskiej, Jodłowej, Leśnej, Podłużnej, a także budowę obejścia drogowego Bielan oraz przebudowę ulicy Dunin-Wąsowicza i Senatorskiej wraz z otoczeniem Placu na
Stawach i Kasztelańskiej.
W ostatnich latach z ważniejszych inwestycji drogowych finansowanych z budżetu gminnego zrealizowano
obejście drogowe Przegorzał, czyli nowy odcinek ul. Księcia Józefa o długości ok. 1300 m oraz czwarty etap przebudowy ul. Królowej Jadwigi z odwodnieniem od ul. Na
Wierzchowinach, ze skrzyżowaniem z ul. Jesionową i całą
ul. Jesionową z kanałem burzowym do rzeki Rudawy.
Z udziałem środków, jakimi dysponuje Rada Dzielnicy
w ostatnich latach zmodernizowano lub wyremontowano
w części lub całości ulice: Emaus, Filarecka, Leszczynowa,
Chełmska, Majówny, Piotra Skargi, Jantarowa, Szaserów,
Pod Szańcami, Powstania Styczniowego, Podkamyk, Malownicza, Estreicherów, Niemena, Orla, Zaszkolna, Krucza, Czajek, Sokola, Kamedulska, Minowców, Bruzdowa,
Żywiczna, Cygańska, Jodłowa, Powstania Styczniowego,
Przyszłości.
Remontowano chodniki tam, gdzie ich stan był bardzo
zły i notowano znaczne obciążenie ruchem pieszym, w ulicach: Królowej Jadwigi, Jodłowa, Piastowska, Syrokomli,
Stachowicza, Filarecka, Prusa, Kościuszki, Księcia Józefa,
Mlaskotów, Kraszewskiego, Emaus, Świętej Bronisławy,
Krucza (skrót po stoku do Księcia Józefa), MalczewskieKurier Zwierzyniecki

Udało się wyremontować otoczenie klasztoru Norbertanek.
Kurier Zwierzyniecki

Krzysztof Łuszczek


Fot. K. Łuszczek

Fot. K. Łuszczek

go (skrót do Al. Waszyngtona), 28 Lipca 1943 roku,
Księcia Józefa (do ciągu pieszo-jezdnego w Przegorzałach, skrót po stoku), Chełmska, Dunin-Wąsowicza, Mlaskotów, Senatorska, Morawskiego, Księcia
Józefa (od ul. Gajówka do Srebrnej Góry), Lelewela
(odcinek).
Usuwając przeszkody dla osób niepełnosprawnych obniżono krawężniki przy przejściach dla pieszych, równocześnie remontując w tych miejscach
pas chodnika, w ulicach Królowej Jadwigi, Al. Focha,
Księcia Józefa, Senatorska, Piastowska (ogółem w 12
miejscach).
Lista potrzeb remontowych jest bardzo długa.
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec będzie się tym problemem zajmować przez wiele lat – zwłaszcza, że są
wyznaczane nowe drogi do nowych domów. Mieszkańcy zasiedlają domy, a o urządzenie drogi występują
do Rady Dzielnicy. Dla poprawy warunków zamiesz- Starannie wyremontowana ul. Chełmska.
kania na obrzeżach miasta zmieniamy nawierzchnie
tłuczniowe dróg na asfaltowe, ale w przyszłości trzeba Kanalizacją sanitarną zajmują się Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne. Społeczne komitety przygotowują dokumentacje
będzie dobudować także chodniki.
Zadania przewidziane do realizacji są ujęte na listach projektowe i przekazują do realizacji Zarządowi Infrarankingowych. Co roku dopisujemy dalsze pozycje, zgła- struktury i Wodociągom. W roku 2009 zakończył działalszane przez mieszkańców, inspektorów drogownictwa oraz ność komitet funkcjonujący na Woli Justowskiej, Chełmie,
komisję dokonującą wiosennych przeglądów dróg i chodni- Olszanicy i Zakamyczu. Kontynuuje działania komitet
ków. Dla nowych, nie urządzonych jeszcze dróg lokalnych, w Bielanach i Przegorzałach.
Ze stoków Sikornika i Lasu Wolskiego w czasie deszktórych budowa lub modernizacja ma nikłe szanse zaistnieć
w budżecie gminnym, a jest dobra wola mieszkańców co do czu spływają spore ilości wody tworząc rwące potoki, któich poszerzeń do parametrów zgodnych z przepisami, de- re niszczą drogi, zalewają posesje, tworzą nieprzejezdne
cydujemy się na opracowanie dokumentacji projektowych. kałuże. Rada Dzielnicy stara się o rozwiązanie tego probleObecnie takie procesy są prowadzone dla ulic: Leśmiana, mu. Od strony północnej od roku 2000 etapami jest budoPajęcza, Pylna, Jodłowa, Pod Sikornikiem, Starowolska, wany kolektor burzowy w ul. Królowej Jadwigi i ulicach,
Sokola, Klonowa, Orla, Zakamycze. Jest w przygotowaniu które zmierzają w kierunku Rudawy (Nad Zalewem, Jedo realizacji przebudowa ul. Królowej Jadwigi – od ul. Je- sionowa, Korbutowej, Borowego). Od strony południowej
sionowej do Korbutowej – wraz z ul. Korbutowej (V etap). w kierunku Wisły odwodnienie powiązane jest z planowaVI etap obejmujący ul. Królowej Jadwigi z ul. Borowego jest ną przebudową ulic: Pajęcza, Jodłowa, Gajówka, Sokola,
w fazie projektowania. Jego realizacja pozwoli na odwod- Orla, Kamedulska.
Rozbudowa oświetlenia dróg realizowana jest przez
nienie wielu ulic pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a Rudawą.
W drogach lokalizowane są kanały sanitarne umoż- Radę Dzielnicy z pieniędzy przeznaczonych na zadania
liwiające likwidację szamb na posesjach. Rada Dzielnicy priorytetowe. Ponieważ potrzeby w tym zakresie ciągle
monitoruje zamierzenia w tym zakresie i dostosowuje rosną (lista rankingowa obejmuje ponad 40 pozycji), co
plany inwestycji drogowych do planów kanalizacyjnych. roku przeznacza się na ten cel więcej pieniędzy. W ostatnich latach wybudowano lub rozbudowano oświetlenie w ulicach: Kaszubska, Korbutowej, Malownicza,
Raczkiewicza, Wolskiego, Wyżgi, Czajek, Kruczej,
Bażanciej, Kosmowskiej, Niezapominajek. Ponadto są
doświetlane ciemne miejsca wskazywane przez mieszkańców, policję lub straż miejską, poprzez dobudowę
jednej lub dwóch lamp. W ten sposób doświetlone
są: deptak w Przegorzałach, wąwóz na Kamedulskiej,
Klub Kultury „Przegorzały”, Borówczana, przewiązka
koło przychodni na Woli Justowskiej, Dobrzyckiego.
Mamy nadzieję, że w przyszłej kadencji radni dopilnują opracowania i realizacji rozpoczętych i planowanych projektów zgodnie z listami rankingowymi
inwestycji i remontów związanych z infrastrukturą
drogową. Należałoby życzyć sobie na realizację tych
celów więcej pieniędzy, bo nam ich w ostatnich dwóch
latach sporo zabrano.

Turniej Piłki Nożnej z okazji
przyłączenia Zwierzyńca do Krakowa
11 września bieżącego roku na stadionie Zwierzynieckiego Klubu Sportowego odbyły się kolejne imprezy,
tym razem sportowe, z cyklu: „100-lecia przyłączenia Zwierzyńca do Krakowa”. Mowa o turnieju młodzieżowym piłki nożnej (Gimnazjów oraz Szkół Podstawowych) oraz meczu VIP Wisła – VIP Cracovia.

Turniej młodzieżowy piłki nożnej

Fot. St. Malik

W turnieju młodzieżowym w kategorii gimnazjów
tryumfowała drużyna Zwierzynieckiego KS (trampkarze
starsi), którzy po rzutach karnych pokonali reprezentację
Gimnazjum nr 20 6-5. W regulaminowym czasie mecz
zakończył się wynikiem 3-3. Najlepszym strzelcem został
Krzysztof Pyla (G 20), a najlepszym bramkarzem Tomasz
Ryś (Zwierzyniecki KS).

Na Zwierzyńcu „VIP Wisła Górą”
O godzinie 16.00 na boisko Zwierzynieckiego KS wybiegli dorośli mieszkańcy naszej Dzielnicy, aby stoczyć pojedynek pomiędzy drużynami VIP Wisła i VIP Cracovia.
Kapitanami drużyn byli: Przewodniczący RD VII Zwierzyniec Andrzej Hawranek (VIP Wisła) oraz Radny RD VII
Krzysztof Kowalski (VIP Cracovia). Po bardzo emocjonującym meczu, obfitującym w wiele podbramkowych sytuacji tak z jednej jak i drugiej strony, do którego poziomu
nie dostosowali się sędziowie z małopolskiego Kolegium
Sędziów, zwyciężyła prowadzona przez Marka Motykę
drużyna VIP Wisła 5-2.
Drużyny wystąpiły w składach: VIP Wisła: J. Gaberle,
R. Parys, K. Klauze, J. Nawrocki, H. Ostachowski, A. Hawranek, A. Hawranek jr., J. Mróz, P. Woźniak, T. Tyrpuła
oraz P. Durda, Ł. Cabaj. VIP Cracovia: L. Smagowicz (S.
Machoń), J. Smagowicz (L. Smagowicz), A. Stasiak, K. Kowalski, J. Bulka, A. Grzywacz, R. Lisowski, A. Tychoniak,
A. Kuraś, R. Urbański, P. Skwarek.
Fot. St. Malik

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 31 z trenerem.

Fot. St. Malik

W kategorii szkół podstawowych tryumfowała reprezentacja SP nr 31 prowadzona przez trenera, a zarazem nauczyciela wychowania fizycznego Tomasza Łysaka,
która w pokonanym polu pozostawiła SP nr 48, SP 72,
Zwierzyniecki KS (trampkarze młodsi) i SP Sióstr Pijarek.
Puchar Fair-Play zdobyła SP nr 72. Najlepszym strzelcem
został Dawid Wolarek (Zwierzyniecki KS) a najlepszym
bramkarzem Paweł Koczwara (SP 48).
Kapitanowie drużyn – A. Hawranek i K. Kowalski

Radość ze zwycięstwa


Po meczu wiceprezydent Miasta Krakowa – Wiesław
Starowicz w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Jacka
Majchrowskiego wręczył okazały puchar zwycięskiej drużynie. Ponadto pamiątkowymi koszulkami Cracovii zostali uhonorowani Stanisław Malik (wieloletni fotoreporter
Kuriera Zwierzynieckiego, prywatnie kibic Cracovii) oraz
Przemysław Jurek (sportowiec, prywatnie kibic Cracovii),
który z powodu kontuzji nie mógł wziąć aktywnego udziału w zawodach. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy
meczu, a także licznie przybyli na to spotkanie kibice udali
się na poczęstunek i pomeczową analizę wydarzeń boiskowych.
Krzysztof Kowalski
Kurier Zwierzyniecki

Fot. St. Malik

Pamiątkowe zdjęcie obu drużyn

Fot. Sz. Filipiak

Samorząd na Zwierzyńcu w Wilnie

XIX-wieczna willa na wileńskim Zwierzyńcu

Kurier Zwierzyniecki

Fot. Sz. Filipiak

Łączy nas bardzo wiele, od pięknej nazwy, poprzez podobny charakter zabudowy – aż do zbliżonego czasu przyłączenia do miasta. Zwierzyniec (lit. Žvėryno seniūnija,
Žvėrynas) przyłączony do Wilna w 1902 roku, również
jest położony blisko centrum miasta, przez co poddawany
jest nieustającym próbom zabudowy budynkami wielomieszkaniowymi.
Kilka lat temu obie dzielnice Zwierzyniec poprzez
swoich przedstawicieli nawiązały współpracę. W roku
2006 gościliśmy przyjaciół z Wilna oraz prezentowaliśmy
wystawę o wileńskim Zwierzyńcu. W ramach projektu
kulturowego „Kraków pozdrawia Wilno” zaproszono nas
z rewizytą, a dzięki uprzejmości magistratu Wileńskiego oraz Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowa pojechałem w imieniu naszej dzielnicy wraz
z delegacją miasta do Wilna. Reprezentantów społeczności zwierzynieckiej najbardziej interesował system samorządności w Krakowie, byli bardzo pozytywnie zaskoczeni rolą i kompetencjami naszej rady dzielnicy. Krakowski

system samorządności jest dla naszych przyjaciół wzorem.
Warto zaznaczyć, że inicjatywa obywatelska na Zwierzyńcu w Wilnie zabiega w parlamencie litewskim o usankcjonowanie ich jako samorządu – są najsilniej działającą
grupą tego typu na Litwie. Zwiedzając ich piękną dzielnicę tym bardziej uświadomiłem sobie, jak cenna jest nasza
dzielnica i jej charakter. Życząc im determinacji w walce
o zachowanie tego piękna życzę i nam samym tak wielkiej
wrażliwości na niepowtarzalny charakter Naszego Zwierzyńca.
Nasi przyjaciele z Litwy, choć widzą w nas przykład
do naśladowania, dają nam o wiele więcej – przypominają
jak cenna jest samorządność lokalna, ta najbliższa mieszkańcom. Jak warto ją pielęgnować i rozwijać. Panowie,
którzy dziś w Krakowie chcą pozbawić naszych mieszkańców wpływu na sprawy dotyczące problemów lokalnych
powinni się wstydzić i wybrać na wycieczkę do Wilna, na
Zwierzyniec.
Szczęsny Filipiak

Secesyjna willa na wileńskim Zwierzyńcu


„Pragnę zwyciężyć…”
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku” – takimi
słowami rozpoczął się Małopolski Miting Pływacki
zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4
w Krakowie, przy współudziale Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne – Małopolska. W zawodach pływackich
rozegranych na basenie AGH wzięło udział 50 zawodników z 15 sekcji pływackich szkół i placówek edukacji
specjalnej z całej Małopolski.
Zawody przebiegały w prawdziwie olimpijskim duchu i na bardzo wysokim poziomie. Rywalizacja fairplay, dobra zabawa i przyjacielska atmosfera towarzyszyły zawodnikom przez cały czas trwania zawodów.
Dzięki pływaniu młodzi ludzie z niepełnosprawnością
intelektualną mają pasję, która wypełnia ich życie. Są
szczęśliwi, bo mogą urzeczywistniać swoje marzenia.
Wszyscy walczyli dzielnie, z sercem i wielkim poświęceniem – wszyscy więc odnieśli sukces, nie było przegranych, byli tylko zwycięzcy. Taka jest idea Olimpiad
Specjalnych. Impreza odbyła się dzięki pomocy i dobrej

woli sponsorów. Oby było więcej takich projektów
w naszym mieście, a być może doczekamy się kolejnych
olimpijczyków…
Bogumiła Czyżycka – nauczyciel WF

XV Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich – wyniki
Szkoły podstawowe
Klasy czwarte – sztafeta, dziewczęta:
1. Szkoła Podstawowa nr 31
2. Szkoła Podstawowa nr 48
3. Szkoła Podstawowa nr 32
Klasy czwarte – sztafeta, chłopcy:
1. Szkoła Podstawowa nr 31
2. Szkoła Podstawowa nr 48
3. Szkoła Podstawowa nr 72
Klasy piąte, dziewczęta:
1. Iga Krzemińska – SP 31
2. Marta Wiążewska – SP 31
3. Marta Listek – SP Sióstr Pijarek
Klasy piąte, chłopcy:
1. Mateusz Gołda – SP 48
2. Marcin Kołton – SP 72
3. Adrian Haxhijaj – SP 32
Klasy szóste, dziewczęta:
1. Agata Sobieraj-Jakubiec – SP 48
2. Konstancja Drożdżenko – SP 72
3. Ewelina Wyżga – SP Sióstr Pijarek

Klasy szóste, chłopcy:
1. Karol Jajko – SP 31
2. Dawid Stachak – SP 48
3. Paweł Koczwara – SP 48
Klasyfikacja generalna
szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 31
2. Szkoła Podstawowa nr 48
3. Szkoła Podstawowa nr 72
Gimnazja
Klasy pierwsze, dziewczęta:
1. Agnieszka Trybała – G15
2. Iza Bożek – G20
3. Angelika Prokop – G20
Klasy pierwsze, chłopcy:
1. Krzysztof Stach – G20
2. Szymon Młodnicki – Gimnazjum
Sióstr Pijarek
3. Tomasz Chochorek – Gimnazjum
Sióstr Pijarek

Klasy drugie, dziewczęta:
1. Julianna Wantuch – G15
2. Patrycja Skrzeczyńska – Gimnazjum
Sióstr Pijarek
3. Justyna Dudek – G20
Klasy drugie, chłopcy:
1. Tomasz Martyniak – G15
2. Konrad Wyroba – G20
3. Paweł Kołton – Gimnazjum Sióstr
Pijarek
Klasy trzecie, dziewczęta:
1. Karolina Bożek – G20
2. Agata Bejska – G15
3. Agnieszka Mączyńska – G20
Klasy trzecie, chłopcy:
1. Jan Życzkowski – G15
2. Aleksander Wąs – G15
3. Jan Konopka – G15
Opr. Krzysztof Kowalski
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Kurier Zwierzyniecki

NOWY BLOK OPERACYJNY KCR
(cd. ze str. 8)
– Budowa nowego bloku operacyjnego jest koniecznością. To paradoks, ale wykonując zabiegi na najwyższym
światowym poziomie nasz zespół pracuje w warunkach
nie spełniających standardów europejskich. Dzięki budowie nowego bloku operacyjnego będziemy mogli również
zwiększyć liczbę miejsc na oddziale ortopedyczno-urazowym o 36 łóżek, skrócić terminy oczekiwania na zabiegi
operacyjne – mówi Teresa Zalewińska-Cieślik, dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji (KCR).
– Mieścimy się w zabytkowych obiektach położonych
w kompleksie parkowym, co ma swoje ogromne zalety
jeśli chodzi o psychologiczne aspekty rehabilitacji pacjentów. Dzięki budowie nowego bloku operacyjnego wreszcie
będziemy mogli przyjąć nawet o 30% więcej pacjentów,

którzy trafiają do nas z całej Polski i potrzebują pilnej interwencji ortopedycznej – mówi dr n. med. Jerzy Mirosław
Jaworski, chirurg ortopeda, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Krakowskiego Centrum Rehabilitacji.
Krakowskie Centrum Rehabilitacji posiada jeden z najbardziej doświadczonych zespołów traumatologów i ortopedów w Polsce, którzy wykonują rocznie ponad 1000
operacji endoprotezoplastyki, w tym znaczną liczbę skomplikowanych zabiegów korekcyjnych. Od czerwca br.,
jako jedna z dwóch placówek w Polsce, krakowski szpital
wykonuje we współpracy z Kliniką Hematologii Szpitala
Uniwersyteckiego zabiegi wstawiania sztucznych stawów
dla pacjentów chorych na hemofilię. Obecnie przygotowuje program na rzecz rozwoju endoprotezoplastyki onkologicznej.

ŚLUBOWANIE W GIMNAZJUM NR 20

Kurier Zwierzyniecki

Uroczyste ślubowanie
Fot. M. Klewiec

mgr Teresa Kucybała
Dyrektor Gimnazjum nr 20

Fot. M. Klewiec

Piękna scenografia, dźwięki fanfar i poczet sztandarowy uroczyście
wprowadzający sztandar szkoły. Uczniowie w galowych strojach, a na ich
twarzach powaga, pomieszana ze wzruszeniem. Na sali rodzice i rodzeństwo
oraz nauczyciele i koledzy ze starszych
klas. Słychać hymn państwowy, „Rotę”
i głośno wypowiadane słowa „Przyrzekamy”. W tym roku ślubowanie uczniów klas pierwszych odbyło się 13
października i było niezwykle kameralną uroczystością. Przystąpiło do niego
58 uczniów trzech klas pierwszych. Po
części oficjalnej przyszedł czas na część
artystyczną w wykonaniu teatru i chóru szkolnego. Niezwykle barwne i pełne humoru widowisko zatytułowane
„Mój elementarz” wyreżyserowała mgr
Zofia Rusek (tegoroczna laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa), od
lat szlifująca talenty aktorskie naszych
gimnazjalistów. Piękna scenografia
i oprawa muzyczna spektaklu sprawiła,
że widzowie czuli się tak, jak w prawdziwym teatrze, a po spektaklu nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.
W zespole teatralnym pojawili się nowi
utalentowani aktorzy z klas drugich
i pierwszych. Zarówno rodzice, jak
i uczniowie z zachwytem wypowiadali
się na temat przedstawienia i oczekują
kolejnych teatralnych spektakli w wykonaniu naszych artystów.

Występ teatru szkolnego


KOSZARY NA WOLI JUSTOWSKIEJ

Ta archiwalna fotografia wykonana prawdopodobnie w czasie pierwszej wojny światowej wybrana została nieprzypadkowo. Przedstawia koszary na Woli widziane – nietypowo – od strony dzisiejszej ul. 28 lipca 1943 roku.
Wraz z tekstem na tej samej stronie tworzy pewną całość i staje się łącznikiem pomiędzy zamierzchłą przeszłością, a dniem dzisiejszym.
Uformowany w podkowę, zespół kilku budynków
koszarowych stanął tu w latach 90. XIX wieku i był po
garnizonowej Strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi (1886–
1887 r.), drugim obiektem wojskowym na Woli. Stacjonowali tu żołnierze austriackiej piechoty, głównie z 100 pułku. W chwili kiedy wykonano tę fotografię nie było jeszcze
ul. Modrzewiowej, wytyczonej dopiero w latach 20. XX
wieku, a drogi dojazdowe do koszar prowadziły od strony
al. Kasztanowej i ul. Starowolskiej. W okolicy długo było
pustawo i dopiero po roku 1920 urządził nieopodal sezonową kawiarnię wraz z niewielkim gospodarstwem pomocniczym krakowski potentat branży gastronomicznej,
Jan Bisanz. Dziś stoi w tym miejscu Szkoła Podstawowa

nr 72. Nieco wcześniej zaczęło urządzać się w sąsiedztwie
zgromadzenie Córek Bożej Miłości, a ich stylizowany szpitalik – willa Providentia – powstał w roku 1913.
Zarówno w okresie międzywojennym, jak i po roku
1945 zabudowania przy ul. Modrzewiowej 22 – dziś łącznie kilkanaście budynków na obszarze ponad 5 ha – pozostawały w gestii krakowskiego garnizonu. Od roku 1991,
decyzją wojewody krakowskiego ulokowano tu Krakowskie Centrum Rehabilitacji – publiczny zakład opieki zdrowotnej. Poniżej – nie bez satysfakcji – zamieszczamy tekst
informujący o planowanej rozbudowie Centrum...
Krzysztof Jakubowski

NOWY BLOK OPERACYJNY
KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI
Krakowskie Centrum Rehabilitacji planuje budowę nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z oddziałem intensywnej terapii. Po zakończeniu inwestycji, której realizacja planowana jest do końca roku 2012, krakowscy
ortopedzi będą mogli wykonywać nawet kilkaset wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych rocznie więcej.

Wizualizacja bloku operacyjnego


Krakowskie Centrum Rehabilitacji (KCR)
uzyskało zgodę Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na rozbudowę placówki położonej
na Woli Justowskiej (wpisany do rejestru zabytków kompleks dawnych koszar austriackich)
o nowoczesny pawilon bloku operacyjnego,
w którym będą się mieścić trzy sale operacyjne,
oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz
centralna sterylizatornia szpitala. Modułowa
koncepcja bloku operacyjnego – przygotowana przez Pracownię Architektoniczną SIGMA
– umożliwia w przyszłości dalszą rozbudowę
ośrodka o kolejne sale operacyjne i specjalistyczne pracownie.
(cd. na str. 7)
Kurier Zwierzyniecki

Fot. z archiwum K. Jakubowskiego

Zwierzyniec na starej fotografii

