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CZY DAWNA WOLA JUSTOWSKA
ODEJDZIE W NIEPAMIÊÆ?
Po emocjach jakie wywo³a³a póŸn¹ jesieni¹ ubieg³ego roku sprawa budowy centrum us³ugowo-handlowego obok
Starej Strzelnicy i kilku miesi¹cach wzglêdnego spokoju, pojawi³y siê w ostatnich tygodniach dwie kolejne, równie¿ bulwersuj¹ce sprawy.
Oto bowiem na niemal pó³hektarowej, niezabudowanej
dziœ dzia³ce, u zbiegu ulic Modrzewiowej i Królowej Jadwigi
planowana jest budowa gmachu wielorodzinnego, o powierzchni zabudowy, wielokrotnie przekraczaj¹cej gabaryty
s¹siednich domów. Zaproponowana przez inwestora koncepcja betonowego kloca o kszta³cie trapezu, czterech kondygnacjach i ³¹cznej powierzchni oko³o 10 tys. m2, zosta³a
jednomyœlnie odrzucona przez Radê Dzielnicy w marcu tego¿ roku. Po spotkaniu w Wydziale Architektury UMK
– 24 kwietnia br. – pe³nomocnik inwestora obieca³ w ci¹gu
miesi¹ca przedstawiæ now¹ koncepcjê zagospodarowania tej
piêknej sk¹din¹d dzia³ki.

W sytuacji kiedy przed zabudow¹ wielorodzinn¹ nie
uda³o siê uchroniæ pó³nocnej strony ul. Królowej Jadwigi,
warto chyba powalczyæ o jak najni¿sz¹, dostosowan¹ do dotychczasowej – tradycyjnie jednorodzinn¹ zabudowê – po
stronie po³udniowej.
Podobny sprzeciw wzbudziæ musi koncepcja wyburzenia
dwóch niewielkich jednorodzinnych domów – stoj¹cych na
dzia³kach granicz¹cych z Parkiem Decjusza (od strony ul.
Królowej Jadwigi) – i postawienia w ich miejscu tzw. apartamentowca, licz¹cego cztery kondygnacje i 55 mieszkañ,
a wysokiego na 16 m (!). Wniosek o WZ z³o¿ony ju¿ rok temu wstrzymany zosta³, w zwi¹zku z przeci¹gaj¹c¹ siê na skutek wnoszonych protestów procedur¹ uchwalania planu
miejscowego „Kasztanowa”. Teraz niestety wiadomo ju¿,
¿e plan ten nie ma szans powodzenia – przynajmniej
w za³o¿onym kiedyœ kszta³cie.
Jak groŸne memento brzmi¹ dziœ s³owa dyr. Biura Planowania Przestrzennego Magdaleny Jaœkiewicz: Woli nie da siê
ju¿ uratowaæ. Choæbyœmy nie wiem jak siê starali nie przywrócimy jej dawnej œwietnoœci. To, co do tej pory tam powsta³o, znacznie zdewaluowa³o presti¿ dzielnicy. Niestety,
sta³o siê to równie¿ za spraw¹ samych w³aœcicieli dzia³ek na
Woli, którym zale¿y na korzystnym obrocie nieruchomoœciami. Miêdzy innymi w wyniku ich protestów nie dosz³o do
uchwalenia planu miejscowego.
Trudno chyba zaakceptowaæ taki tok rozumowania, bo to
klasyczne myœlenie „na dziœ”. Mo¿na by zgodziæ siê z Pani¹
Dyrektor, tylko w przypadku gdybyœmy za³o¿yli, ¿e œwiat ma
skoñczyæ siê np. w przysz³ym miesi¹cu. Poza tym nikt nie
marzy ju¿ chyba o „przywracaniu Woli dawnej œwietnoœci”,
jednakowo¿ wszyscy trzeŸwo i œwiadomie myœl¹cy –
a zw³aszcza Biuro Planowania Przestrzennego – powinni
traktowaæ miasto i jego wizerunek w kategoriach ponadcza-

Sporna ³¹ka przy ul. Modrzewiowej
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Z DZIA£ALNOŒCI RADY
W DNIU 8 KWIETNIA 2008 R. ODBY£A SIÊ XXIX SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
W trakcie sesji podjêto uchwa³y (w nawiasach numery
uchwa³):
I. W sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoœci finansowej i merytorycznej Zarz¹du Dzielnicy VII Zwierzyniec za rok
2007. (271)
Sprawozdanie przyjêto (udzielono absolutorium) 19 g³osami za, przy 2 wstrzymuj¹cych siê.
II. Wnioskuj¹ce o:
Pilne przekazanie œrodków finansowych na dokoñczenie
rozpoczêtej w 2007 r. przebudowy Klubu Kultury Przegorza³y.
(276)
III. Opiniuj¹ce pozytywnie:
Rozwi¹zanie uk³adu drogowego dla przebudowy ul. Leœmiana. (274)
IV. W sprawie listy zadañ powierzonych na 2008:
a) Remonty dróg i chodników – 1.657.000 z³. (272)
Drogi: 1 – Leœmiana (projekt), 2 – Majówny/Skargi, 3 – Czecha, 4 – Pod Szañcami, 5 – Kamedulska I – etap, 6 – Krucza.

Chodniki: 1 – Filarecka, 2 – chodnik przed Klasztorem Norbertanek, 3 – Ksiêcia Józefa nr 201–211, 4 – Mlaskotów przed
nr 9, 5 – Kraszewskiego str. nieparzysta od Salwatorskiej do
Fa³ata, 6 – Królowej Jadwigi rejon skrzy¿owania z Focha, 7 – Piastowska str. nieparzysta od Królowej Jadwigi do Leszczynowej.
b) Budowa i przebudowa ulic – 469.000 z³. (273)
1 – Pylna, 2 – Pod Sikornikiem, 3 – Pajêcza, 4 – Jod³owa,
5 – Starowolska, 6 – Estreicherów, 7 – Z³ota, 8 – Sokola, 9 – Klonowa, 10 – Powstania Styczniowego z ul. Insurekcji Koœciuszkowskiej, 11 – Orla od Ksiêcia Józefa do Bielañskiej, 12 – Zakamycze, 13 – Grabowa.
V. W sprawie listy do realizacji w ramach zadania priorytetowego: „oœwietlenie ulic w dzielnicy” na 2008 – 100.000 z³.
(275)
1 – Kaszubska (odcinek 70 mb), 2 – skrzy¿owanie Olszanickiej z Leœmiana, 3 – Korbutowej (5 lamp), 4 – Wy¿gi (350 mb),
5 – Malownicza (130 mb), 6 – Raczkiewicza (70 mb), 7 – Czajek
(100 mb), 8 – Krucza(450 mb).

W DNIU 22 KWIETNIA 2008 ODBY£A SIÊ XXX SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
W trakcie sesji podjêto uchwa³y (w nawiasach numery
uchwa³):
I. W sprawie:
1) podzia³u œrodków na zadania z zakresu problematyki
osób niepe³nosprawnych.
Przeznaczono: 5.000 z³ na turniej pi³ki no¿nej dla osób niepe³nosprawnych, 3.930 z³ na dofinansowanie zakupu sprzêtu
rehabilitacyjnego dla Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 4 przy
ul. Senatorskiej 9. (277)
2) podzia³u œrodków na zadania priorytetowe dzielnicy
w 2008.
Przeznaczono: 5.000 z³ na kolporta¿ gazetki lokalnej,
2.000 z³ na przygotowanie informatora dzielnicy, 7.000 z³ na
zadanie „lokalne wydarzenia kulturalne”. (278)
II. Opiniuj¹ce pozytywnie wnioski o ustalenie warunków
zabudowy, lokalizacji celu publicznego.
1) Rozbudowy budynku Przedszkola Samorz¹dowego nr 76
przy ul. Emaus 29. (279)

2) Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(6 apartamentów) na dz. 7/9, 7/10 obr. 9 Krowodrza przy
ul. Morelowej w Krakowie. (280)
III. Opiniuj¹ca negatywnie:
Projekt zmiany Regulaminu utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Negatywn¹ opiniê wydano ze wzglêdu na wprowadzenie
uci¹¿liwych dla mieszkañców rozwi¹zañ, a to:
– obowi¹zku posiadania kontenera o minimalnej pojemnoœci
1100 dm3 w budynkach wielopiêtrowych,
– braku mo¿liwoœci ustawienia kontenera na odpady wielkogabarytowe lub gruz poza obszarem nieruchomoœci (np.
w pasie drogowym za odpowiedni¹ zgod¹),
– rozszerzenia wymagañ dotycz¹cych lokalizacji œmietników
– normalnie stosowanych do nowych inwestycji – na wszystkie (równie¿ stare) budynki – co nie zawsze jest mo¿liwe,
– nieprecyzyjnego podzia³u zabudowy wielorodzinnej na:
„wielopiêtrow¹” i „zwart¹”.(281)

W DNIU 13 MAJA 2008 ODBY£A SIÊ XXXI SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
W trakcie sesji podjêto uchwa³y (w nawiasach numery
uchwa³):
I. Wnioskuj¹ce o:
1) Uzupe³nienie oznakowania na ul. Ka³u¿y – dotyczy oznakowania pionowego œcie¿ki rowerowej. (282)
2) Przeznaczenie dzia³ek nr 167/44,167/45,167/47 i 168
obr. 2 Krowodrza przy ul. Rydla pod budowê nowych siedzib
Komisariatu IV Policji oraz Stra¿y Miejskiej – uchwa³a wspólna z Radami Dzielnic V Krowodrza i VI Bronowice. (283)
II. W sprawie:
1) Zmian w planie finansowym Dzielnicy na 2008 r.
Przeniesiono kwotê 1.500 z³ z poz.: „zakup energii” na poz.:
„wywóz œmieci i odprowadzenie œcieków”. (284)
2) W sprawie wyra¿enia uznania za zas³ugi w dzia³alnoœci
spo³ecznej i kulturalnej na rzecz Dzielnicy VII Zwierzyniec,
w szczególnoœci dla: p. Jerzego Stuhra, p. Teresy Machowskiej,
p. Waldemara ¯ó³ciñskiego, Fundacji Miejski Park i Ogród
Zoologiczny oraz firmy „Bahlsen”. (285)
3) Opracowania projektu rozdzielenia placu zabaw przy
ul. Che³mskiej od klubu Kultury Che³m w ramach zadania
„modernizacja ogródków jordanowskich”. (286)
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III. Opiniuj¹ca negatywnie:
1) Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa stacji bazowej sieci transmisji danych systemu
CDMA 2000 na dzia³ce nr 46/6 obr. 21 Krowodrza przy
ul. Ksiêcia Józefa 172 w Krakowie”. (287)
2) Sprzeda¿ czêœci dzia³ki nr 294/3 obr. 13 Krowodrza przy
ul. Emaus. (288)
IV. Opiniuj¹ce pozytywnie:
1) Zbycie dzia³ki nr 113/6, Obr. 21 Krowodrza przy ul. Skalnej, jako dope³nienie do dzia³ki przyleg³ej – pod warunkiem zachowania rezerwy terenu pod poszerzenie pasa drogowego.
(289)
2) Ustanowienie prawa trwa³ego zarz¹du na rzecz Szko³y
Podstawowej nr 48 na 1999/10000 czêœci dzia³ki nr 104/8
obr. 20 Krowodrza przy ul. Ksiêcia Józefa – pod warunkiem
przekazania pomieszczeñ na rzecz instytucji lub osób wskazanych przez Radê Dzielnicy VII, deklaruj¹cych utworzenie klubu œrodowiskowego. (290)
Pe³na treœæ uchwa³ dostêpna jest na stronie internetowej
i w siedzibie Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Opracowa³ PIOTR ZALESKI

Czy dawna Wola Justowska odejdzie w niepamiêæ? – dokoñczenie ze strony 1

sowych. Nale¿y zatem za wszelk¹ cenê nie dopuœciæ do jego
dalszej degradacji. Mówi¹c krótko, powstrzymaæ trzeba
wszelkimi prawnie dostêpnymi œrodkami rzesze urbanistycznych i architektonicznych psujów. Nie trzeba chyba nikogo przekonywaæ jak groŸnym precedensem – i to broñ
Bo¿e nie tylko na Woli – by³oby wyburzanie istniej¹cej,
utrwalonej przez lata zabudowy jednorodzinnej. Ciekawe
jak zachowaj¹ siê w tej konkretnej sytuacji – sporego wszak
zagro¿enia dla struktur zabudowy miasta – cz³onkowie
Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury ? Wielu krakowian zd¹¿y³o ju¿ zapewne zapomnieæ, ¿e kiedyœ powo³ano
takie szacowne grono...
Krzysztof Jakubowski
Jeden z przeznaczonych do wyburzenia domów
jednorodzinnych obok Parku Decjusza

Poetyka zwierzynieckich reklam
Fabryka wódek Romana Marczyñskiego dzia³a³a na Pó³wsiu
Zwierzynieckim przez kilkadziesi¹t lat – od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych XIX stulecia, do pocz¹tku lat dwudziestych nastêpnego wieku. Jej siedzib¹ by³ Dwór
£owczego przy ul. Koœciuszki 37,
zwany te¿ Pa³acem. Fabryka by³a
jak na owe czasy doœæ powa¿na
i mia³a nawet sw¹ filiê w samym
sercu miasta, przy ul. Floriañskiej 32.
Zamieszczona reklama pochodzi z Kalendarza Krakowskiego
Józefa Czecha na rok 1907. Poniewa¿ jednak jest tu mowa jeszcze
o z³otych reñskich, nale¿y podejrzewaæ, ¿e jest co najmniej o kilka
lat starsza i po prostu nie by³a na
bie¿¹co aktualizowana. Reformê
monetarn¹ wprowadzono w Galicji w roku 1899, a z³ote reñskie
i centy, zast¹pione zosta³y przez
korony i halerze. Zastanawiaj¹ce
by³o to, ¿e wbrew utartym zwyczajom, nowy œrodek p³atniczy mia³
przelicznik ni¿szy od dotychczasowego. Za jednego z³otego reñskiego mo¿na by³o bowiem dostaæ
odt¹d dwie korony...
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

Kurier Zwierzyniecki 3

ZWIERZYNIEC – MOJA „MA£A OJCZYZNA”
Rozmowa z Teres¹ Machowsk¹, wieloletni¹ radn¹, sekretarzem Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
Aleksandra Machowska: W poprzednim roku minê³a
15. rocznica utworzenia 18 dzielnic pomocniczych miasta
Krakowa. Dzielnica VII popularnie nazywana jest Zwierzyñcem. Moje pierwsze pytanie – Sk¹d wziê³a siê nazwa
Zwierzyniec?
Teresa Machowska: Pierwsze na Zwierzyñcu œlady
cz³owieka pochodz¹ z okresu paleolitu. Poza tym uwa¿a siê,
¿e na Salwatorze, czêœci dzisiejszego Zwierzyñca w miejscu,
w którym obecnie znajduje siê koœció³ek Najœwiêtszego Salwatora, mia³a miejsce akcja chrystianizacyjna jeszcze przed
przyjêciem chrztu przez ksiêcia Mieszka I. W po³. XII w. powsta³y klasztory sióstr i ojców Norbertanów. W Ÿród³ach historycznych z XIII w. pojawia siê nazwa Suerinec, a poddani
sióstr Norbertanek, w³aœcicielek wielkich terenów podkrakowskich (dzisiejszych B³oñ, Salwatora, Olszanicy) trudnili
siê hodowl¹ byd³a, dostarczali mleko, sery i miêso na sto³y
krakowskie – mo¿e w³aœnie st¹d pochodzi nazwa Zwierzyniec.
AM: Kiedy Zwierzyniec zosta³ w³¹czony w granice administracyjne Krakowa?
TM: Wieœ podkrakowsk¹ Zwierzyniec lokowano na tzw.
prawie niemieckim (wytyczono drogi, uregulowano bieg
potoków, rzek) na prze³omie XIII i XIV w. Mia³ swoje
w³adze gminne, w³asny samorz¹d. Podobnie s¹siednia wieœ
Pó³wsie Zwierzynieckie. W 1904 r. radni gminni obu wsi
podjêli decyzje o w³¹czeniu w obrêb miasta Krakowa.
Nast¹pi³o to ostatecznie po akceptacji Rady Miejskiej Krakowa i Galicyjskiego Sejmu Krajowego 1 kwietnia 1910 roku. W czasie II wojny œwiatowej oraz w latach 70. XX w. do
Krakowa zosta³y tak¿e w³¹czone podkrakowskie wsie: Przegorza³y, Olszanica, Bielany, Wola Justowska i Che³m – tereny, które razem z Salwatorem (Zwierzyñcem i Pó³wsiem
Zwierzynieckim) tworz¹ teraz dzielnicê VII Krakowa, popularnie nazywan¹ Zwierzyñcem.
AM: Kiedy powsta³a Rada Dzielnicy Zwierzyniec?

Teresa Machowska
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TM: Pierwotnie Miasto Kraków w swoich obecnych granicach by³o podzielone na 4 dzielnice: Œródmieœcie, Podgórze, Krowodrze i Now¹ Hutê. Nie by³ to niestety podzia³ historyczny, ale czysto administracyjny. W 1991 r. Rada Miasta Krakowa podjê³a decyzjê o utworzeniu 18 dzielnic pomocniczych miasta, a w roku nastêpnym formalnie powsta³y dzielnice i nasza dzielnica VII. Objê³a ona: dawny
Zwierzyniec, Pó³wsie Zwierzynieckie, Wolê Justowsk¹,
Che³m, Olszanicê, Przegorza³y i Bielany.
AM: W jakim celu powsta³a Rada Dzielnicy?
TM: Rada Dzielnicy powsta³a, aby umo¿liwiæ kontakt
mieszkañców z przedstawicielami w³adz oraz aby w³¹czyæ
mieszkañców dzielnicy w prace samorz¹dowe, czyli by sami
mieszkañcy czuli siê odpowiedzialni za swoj¹ ma³¹ ojczyznê.
S³u¿¹ temu przeprowadzane co cztery lata wybory samorz¹dowe do Rady Dzielnicy.
AM: Czym zajmuje siê Rada Dzielnicy?
TM: Rada Dzielnicy zajmuje siê wspó³prac¹ z w³adzami
miejskimi – Rad¹ Miasta Krakowa, z Policj¹, Stra¿¹ Miejsk¹,
ze szko³ami, przedszkolami, klubami kultury, klubami sportowymi. Komisje tematyczne Rady Dzielnicy dbaj¹ o porz¹dek na ulicach, chodnikach, przeznaczaj¹ fundusze na remonty obiektów edukacyjnych, ich rozbudowê, sprzêt. Np.
budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 31 zosta³a zainicjowana przez radnych. Dziêki pieni¹dzom z Dzielnicy przeprowadzane s¹ remonty np. wymiana okien równie¿ w Szkole Podstawowej nr 31.
AM: Czym jeszcze zajmuje siê Rada Dzielnicy?
TM: Rada Dzielnicy jest wspó³organizatorem licznych
konkursów literackich, plastycznych, historycznych czy
znajomoœci ruchu drogowego.
AM: W jaki sposób mieszkañcy mog¹ kontaktowaæ siê
z radnymi?
TM: Rada Dzielnicy przyjmuje codziennie w godzinach
od 8.00 do 15.00. Oprócz tego swoje dy¿ury maj¹ cz³onkowie
Zarz¹du i wszyscy Radni Rady Dzielnicy
VII Miasta Krakowa. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców.
AM: Na tym zakoñczymy czêœæ oficjaln¹. A teraz opowiedz mi babciu coœ
o sobie, przecie¿ Ty jesteœ st¹d! No w³aœnie.
Sk¹d tak naprawdê, ze Zwierzyñca czy
z Woli Justowskiej?
TM: Oczywiœcie ¿e jestem st¹d, Oleñko
i nigdy nie mog³abym siê tego wyprzeæ.
Ma³o tego, zawsze bêdê z tego dumna. Pochodzê z osiad³ej tu z dziada-pradziada rodzini W³odarskich, z przy³¹czonej do Krakowa dopiero w roku 1941 – w czasie okupacji hitlerowskiej – wsi Wola Justowska.
¯eby nie by³o w¹tpliwoœci muszê jeszcze
powiedzieæ, ¿e przysz³am na œwiat kiedy
Wola by³a ju¿ – od dawna ! – w granicach
Krakowa... (œmiech)
cd. na stronie 5
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AM: Czym trudnili siê Twoi, a w³aœciwie Nasi przodkowie?
TM: Byli rolnikami. Orali, siali, zbierali. Uprawiali ziemiê
na nale¿¹cych do nich, niema³ych terenach w g³êbi Woli Justowskiej, niedaleko Rudawy.
AM: A gdzie mieszka³aœ babciu, kiedy – jak ja teraz –
mia³aœ kilkanaœcie lat?
TM: Mieszka³am na zawsze bliskiej mi ul. Jesionowej,
w starym, rodzinnym domu, a do szko³y chodzi³am na ul.
Modrzewiow¹. Do tej samej szko³y, która dzia³a tam do dziœ,
nosz¹cej ten sam numer 72. Tyle tylko, ¿e za moich czasów
podstawówka by³a 7-klasowa.
AM: Na koniec muszê Ciê jeszcze o coœ zapytaæ.
S³ysza³am jak mówi¹ o Tobie, Teresa – „Kobieta – Instytucja”. Jak to rozumieæ?
TM: Stawiasz mnie Oleñko w k³opotliwej sytuacji
(œmiech). Pewnie chodzi o to, ¿e jestem w Dzielnicy w³aœciwie
od samego pocz¹tku istnienia samorz¹du i najlepiej jak potrafiê wykonujê swoj¹ pracê. Stara³am siê zawsze s³u¿yæ m³odszym czy mniej doœwiadczonym rad¹ i pomoc¹. Ale cz³owiek
uczy siê do koñca ¿ycia i kiedy uznamy, ¿e wszystko ju¿ wiemy
i na wszystkim siê znamy, pora chyba umieraæ... (œmiech)
AM: W takim razie nie chcê ¿ebyœ wszystko wiedzia³a
i chyba zrozumia³am o co chodzi z t¹ „Kobiet¹-Instytucj¹”.

Siedziba Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, przy ul. Prusa 18

Dziêkujê Ci babciu za czas, który mi poœwiêci³aœ. To przecie¿
mój pierwszy w ¿yciu wywiad..!
Z Teres¹ Machowsk¹ rozmawia³a wnuczka
OLA MACHOWSKA
Tekst nagrodzony w ubieg³orocznym, III Zwierzynieckim Konkursie
Literackim – organizowanym przez Radê Dzielnicy VII Zwierzyniec

Symbol Zwierzyñca – koœció³ ss. Norbertanek – na widokówce (ok. 1900 r.)
Kurier Zwierzyniecki redagowany jest przez zespó³ w sk³adzie: Krzysztof Jakubowski – red. naczelny, Agnieszka Wiroñska – red. techniczny, Bo¿ena Ostachowska-Kos,
Pawe³ Bu³at, Szczêsny Filipiak, Tomasz Krawczyk, Piotr Tumidajski.
Adres redakcji: Biuro Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. B. Prusa 18 (wejœcie od ul. Salwatorskiej), tel. 012-421-56-66, 012-429-90-47
e-mail: dzielnica7@um.krakow.pl. Czynne: w poniedzia³ek 15.00–17.00, od wtorku do pi¹tku 11.00–13.00.
Sk³ad i druk: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., 30-306 Kraków, ul. Konfederacka 4.
Nak³ad: 7.000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru, redagowania oraz zmiany tytu³ów nades³anych tekstów. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
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Zwierzyniecki panteon

ARTYSTA NIESPOTYKANIE WSZECHSTRONNY
Trzydzieœci lat temu, w paskudny,
przenikliwie zimny lutowy dzieñ,
po¿egnaliœmy na cmentarzu Salwatorskim Wies³awa Dymnego. By³ artyst¹
niespotykanie wszechstronnym – tak
mo¿na by uj¹æ najkrócej istotê jego
niebywale kreatywnej osobowoœci.
Urodzi³ siê w Po³oneczce Ko³o Nowogródka (obecnie na Bia³orusi), w roku
1936. Po wojnie losy rzuci³y go w okolice Bielska-Bia³ej, gdzie ukoñczy³ III Liceum Ogólnokszta³c¹ce, im. Stefana
¯eromskiego. Wkrótce potem przyjecha³ do Krakowa i rozpocz¹³ studia na
Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych. Kiedy jesieni¹
1956 roku powstawa³a „Piwnica pod
Baranami”, sta³ siê szybko jednym
z g³ównych animatorów tego niecodziennego – jak na tamte czasy –
przedsiêwziêcia. Pisa³ satyryczne monologi, które sam wykonywa³ („Majewski”), by³ autorem wielu œwietnych
tekstów (m.in. „Niebieska patelnia”
czy „Czarne anio³y” wykonywane
przez Ewê Demarczyk), robi³ scenografiê, malowa³, publikowa³ poezjê
i opowiadania. Studiów na ASP nie dane mu by³o nigdy ukoñczyæ...

Wa¿nym, byæ mo¿e mniej znanym
nurtem jego twórczoœci by³y scenariusze
filmowe. Wspó³praca z re¿yserem Henrykiem Klub¹ zaowocowa³a scenariuszami do trzech filmów: „Chudy i inni”
(1966 r.), „S³oñce wschodzi raz na
dzieñ”(1967 r.) oraz „Piêæ i pó³ bladego
Józka” (1970 r.). Wszystkie mia³y mniejsze, lub wiêksze problemy z ówczesn¹

Wies³aw Dymny w kultowym monologu
„Majewski”
(Piwnica pod Baranami ok. 1965 r.)

cenzur¹. Okaleczony bezceremonialnie
film „Piêæ i pó³ bladego Józka”, czeka³ na
premierê kilkanaœcie lat. To w³aœnie na
jego planie pozna³ studiuj¹c¹ wtedy na
drugim roku krakowskiej PWST – Annê
Dziadyk. Œlub odby³ siê kilka miesiêcy
póŸniej, w roku 1971...
Dymny by³ równie¿ przez kilka lat
kierownikiem literackim i g³ównym
dostawc¹ tekstów dla grupy „Szwagry”
(1964–1969), która w po³owie lat szeœædziesi¹tych skutecznie jeszcze konkurowa³a z rosn¹c¹ popularnoœci¹ – wywodz¹cych siê równie¿ z Krakowa –
„Skaldów”. Pisa³ nie tylko dla „Piwnicy
pod Baranami”. B³yskotliwe teksty
Dymnego poznali te¿ widzowie krakowskiego „Teatru 38” i warszawskiego
Studenckiego Teatru Satyryków. W jego twórczoœci obecny by³ niemal zawsze charakterystycznie ujêty w¹tek plebejski, a tak¿e motywy z kresowej prowincji, z której sam siê wywodzi³. Wiele
tekstów i innych prac artysty sp³onê³o
niestety podczas po¿aru mieszkania
przy ul. Zyblikiewicza w roku 1977. ¯y³
szybko, zach³annie, intensywnie. Czasami mo¿e zbyt intensywnie... Zmar³
nagle 12 lutego 1978 roku.
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI FINANSOWEJ I MERYTORYCZNEJ
Zarz¹du Dzielnicy VII Zwierzyniec
za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. (czêœæ I)
W okresie sprawozdawczym:
Odby³y siê: 23 sesje Rady Dzielnicy, 28 posiedzeñ
Zarz¹du Dzielnicy, 110 posiedzeñ Komisji Rady, 88 dy¿urów radnych w siedzibie Rady. Podjêto: 225 uchwa³ Rady
Dzielnicy, 18 uchwa³ Zarz¹du Dzielnicy.
Uchwa³y Rady dotyczy³y nastêpuj¹cych tematów: sprawy organizacyjne Dzielnicy; organizacja ruchu drogowego;
opiniowanie: lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, wniosków o WZ i ULI CP, sprzeda¿y i dzier¿awy dzia³ek gminnych; planowanie przestrzenne; gospodarka komunalna,
zdrowie i opieka spo³eczna, edukacja, ochrona œrodowiska,
bezpieczeñstwo, kultura.
W 2007 r. Rada Dzielnicy rozpatrzy³a: 105 spraw
(192 pisma) dotycz¹cych kontaktów z mieszkañcami,
96 spraw (144 pisma) dotycz¹cych wspó³pracy z instytucjami
spoza UMK, 152 sprawy (203 pisma) dotycz¹cych wspó³pracy z jednostkami organizacyjnymi UMK, 256 spraw (382 pisma), dotycz¹cych wspó³pracy z wydzia³ami UMK.
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Poszczególni cz³onkowie Zarz¹du Dzielnicy VII byli
odpowiedzialni za:
Andrzej Hawranek przewodnicz¹cy – odpowiedzialny
za ca³okszta³t prac Zarz¹du i biura rady;
Tomasz Krawczyk zastêpca przewodnicz¹cego – odpowiedzialny za sprawy zwi¹zane z promocj¹, informacj¹,
kontakt z mieszkañcami, edukacjê, sport;
Konstancja de Nowina Konopka cz³onek zarz¹du – odpowiedzialna za sprawy zwi¹zane ze zdrowiem, pomoc¹
spo³eczn¹, wspó³prac¹ z organizacjami pozarz¹dowymi
(granty), bezpieczeñstwo, praworz¹dnoœæ;
Andrzej Olewicz cz³onek zarz¹du – odpowiedzialny za
sprawy zwi¹zane z planowaniem przestrzennym, architektur¹, infrastruktur¹ komunaln¹ i LII;
Piotr Chechelski cz³onek zarz¹du – odpowiedzialny za
sprawy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, utrzymaniem zieleni, kultur¹.
cd. na s. 7

cd. ze s. 6

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu rzeczowego dzielnicy za 2007 r.
Pierwotnie plan opiewa³ na kwotê 50.000 z³, po zmianach
na kwotê 37.700 z³.
Œrodki finansowe w wysokoœci 12.300 z³ (z § 4110

– 300 z³, z § 4120 – 100 z³, z § 4170 – 100 z³, z § 4210 – 3000 z³,
z § 4270 – 500 z³, z § 4370 – 8000 z³, z § 4740 – 300 z³) – przeniesiono Uchwa³¹ nr XVII/169/2007 z 11.09.2007 na zadanie priorytetowe: „Remont chodnika przed Szko³¹ Podstawow¹ nr 31, ul. Prusa 18”.

Wykonanie planu:
Rozdzia³

Planowana kwota
(po zmianach)

Realizacja

1.300

1.237,68

62,32

95%

200

176,40

23,60

88%

13.200

13.200,00

0,00

100%

4210 (zakup materia³ów i wyposa¿enia)

6.300

6.201,31

98,69

98%

4260 (zakup energii)

9.000

4.567,47

4.432,53

51%

300

274,50

25,50

92%

4300 (zakup us³ug pozosta³ych)

1.900

1.561,40

338,60

82%

4370 (op³aty z tytu³u zakupu us³ug
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5.300

4.888,85

411,15

92%

200

189,42

10,58

95%

37.700

32.297,03

5.402,97

Paragraf

75022 (wydatki 4110 (sk³adki na ubezpieczenia sporzeczowe)
³eczne)
4120 (sk³adki na Fundusz Pracy)
4170 (wynagrodzenia bezosobowe)

4270 (zakup us³ug remontowych)

4740 (zakup mat. papierniczych do
drukarek i ksero)
Razem

Pozosta³o

% wykonania

Omówienie prac Rady i Zarz¹du Dzielnicy w 2007 r.
Ochrona œrodowiska i utrzymanie zieleni
W osiedlu Bielany-Celiny wybudowano kort tenisowy,
a s¹siaduj¹cy z nim plac zabaw wyposa¿ono w nowe
urz¹dzenia oraz altankê. Teren ten wraz z wybudowanym
wczeœniej boiskiem pi³karskim sta³ siê piêknym kompleksem rekreacyjno-sportowym dzielnicy. Równie¿ inne
ogródki jordanowskie, miêdzy innymi przy ul. Orlej, al. Focha i w Parku Decjusza zosta³y wyposa¿one w nowe urz¹dzenia do zabaw dla dzieci, a istniej¹ce urz¹dzenia wyremontowano.
Staraniem Rady Dzielnicy wyremontowano tak¿e ogrodzenia w przedszkolach przy ul. Jod³owej i ul. Emaus. Istniej¹ce zieleñce w obrêbie chodników przy ul. Prusa, ul. Filareckiej i ul. Senatorskiej ogrodzono.
Sta³ym utrzymaniem (koszenie trawy, sprz¹tanie) objêto
liczne w dzielnicy skwery i zieleñce oraz teren Parku Decjusza, a tak¿e miejsca pamiêci narodowej na Gliniku i przy
ul. 28 Lipca 1943 r.
Wielokrotnie interweniowano w sprawach nielegalnej
wycinki drzew oraz usuniêcia po³amanych drzew w czasie
letniej wichury. Wskazano miejsca nowych nasadzeñ drzew
i krzewów oraz drzewa, które nale¿y obj¹æ ochron¹ jako pomniki przyrody.

Ochrona zdrowia i pomoc spo³eczna
W 2007 r. Rada Dzielnicy VII sfinansowa³a z funduszu
zadañ priorytetowych nastêpuj¹ce badania profilaktyczne
dla mieszkañców Dzielnicy VII: badania mammograficzne
od 41. roku ¿ycia, USG piersi do 39. roku ¿ycia, badania PSA
od 40. roku ¿ycia, profilaktyka stomatologiczna dzieci ze
szkó³ podstawowych, szczepienia przeciw grypie od 50. roku
¿ycia, wykrywanie wad postawy u dzieci ze szkó³ podstawowych wraz z gimnastyk¹ korekcyjn¹.
W 2007 r. w zakresie pomocy spo³ecznej Rada Dzielnicy
VII finansowa³a ze œrodków przeznaczonych na zadania
priorytetowe nastêpuj¹ce zadania: do¿ywianie dzieci
w szko³ach – dop³ata do zakupu mleka, zasi³ki celowe na zakup przyborów i podrêczników szkolnych, zasi³ki celowe na
zakup ¿ywnoœci dla dzieci z najubo¿szych rodzin z terenu
Dzielnicy VII, Klub Seniora, al. Focha 39 – dzia³alnoœæ
bie¿¹ca i zakup sprzêtu rehabilitacyjnego, zasi³ki celowe na
zakup opa³u dla najbardziej potrzebuj¹cych z terenu Dzielnicy VII.

W nastêpnym numerze uka¿e siê cd. omówienia prac Rady
i Zarz¹du Dzielnicy VII w 2007 r.
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Zwierzyniec na starej fotografii
KOLEJOWY KLUB WODNY 1929
W roku 1929, przy krakowskim Zwi¹zku Narciarskim powsta³a sekcja wioœlarska – zacz¹tek Kolejowego Klubu Wodnego. Jego pierwsz¹ siedzib¹
by³a przystañ przy ul. Sandomierskiej 8 w Dêbnikach. Po
przystani nie ma dziœ œladu, za
to od kilku lat szpeci to miejsce,
nieprzystaj¹cy do krajobrazowego kontekstu okolicy, przeskalowany budynek hotelowy.
Decyzja o budowie nowej
siedziby klubu zapad³a na
pocz¹tku lat piêædziesi¹tych,
a obiekt przy ul. Sandomierskiej przej¹³ wówczas SKS
„Nadwiœlan”. Nad sam¹ Wis³¹,
przy ul. Ksiêcia Józefa 24a
wzniesiono w latach 1953–1955
okaza³y budynek klubowy wraz
z zapleczem treningowym.
Zamieszczona tu, historyczna ju¿ fotografia wykonana zosta³a podczas zawodów, tu¿ przed nieszczêsnym podniesieniem lustra Wis³y – jesieni¹ 1965 roku – o ok. 3 metry. Widoczne tu, praktyczne i dekoracyjne schody, s¹ odt¹d nieste-

Fot. Henryk Hermanowicz

ty ca³kowicie zatopione. Podkreœliæ warto, ¿e tak liczne kiedyœ przystanie wioœlarskie nad Wis³¹, policzyæ mo¿na dziœ
na palcach jednej rêki...
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

PROGRAM ŒWIÊTA DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
15 CZERWCA 2008 R. W PARKU DECJUSZA
13:00–15:00
14:00
15:00–16:00
16:00–17:00
17:00–17:10
17:10–17:20
17:20–17:35
17:35–17:45
17:45–18:00
18:00–18:15
18:15–19:00
19.15

Wystêpy artystyczne dzieci i m³odzie¿y z Dzielnicy Zwierzyniec
Rozpoczêcie Konkursu Plastycznego pn. „MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŒWIAT ”
I edycja Konkursu M³odych Talentów dla dzieci i m³odzie¿y o tytu³ „S³owika Zwierzyñca 2008”
Pokazy iluzjonistyczne
Rozstrzygniêcie Zwierzynieckiego Konkursu Literackiego
Rozstrzygniêcie Konkursu Plastycznego pn. „MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŒWIAT ”
Pokaz mody przygotowany przez uczennice z Zespo³u Szkó³ Odzie¿owych nr 1
Licytacja prac na rzecz Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia ks. Józefa Tischnera
Rozstrzygniêcie konkursu o tytu³ „S³owika Zwierzyñca 2008”
Wrêczenie wyró¿nieñ i statuetek „Zas³u¿ony dla Dzielnicy VII Zwierzyniec”
Dr Marek Batorski z Zespo³em – Koncert jazzowy
Wystêp Kabaretu Loch Camelot

Wystawy
„Pracownia artysty” – dr Marek Batorski
„Wiosenne marzenia” – Lidia Jazgar
Przez ca³y czas trwania imprezy bêdzie siê odbywa³a loteria fantowa na rzecz Stowarzyszenia Osób Chorych
na Reumatyzm, ka¿dy los wygrywa.
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