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ze zbiorów K. Jakubowskiego

Zdrowych, pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ w gronie rodziny
i wœród przyjació³ oraz Weso³ego Alleluja
wszystkim Mieszkañcom
¿yczy Rada Dzielnicy VII wraz z Redakcj¹

Szczêœliwie przemin¹³ rok 2007
i jest to dobry moment na swego rodzaju rachunek sumienia.
W ubieg³ym roku Rada i Zarz¹d
Dzielnicy pracowa³y nad tym, aby poprawiæ jakoœæ ¿ycia mieszkañców
Dzielnicy VII Zwierzyniec. Dopiero
w bezpoœrednim kontakcie z Pañstwem dowiadujemy siê, jakie s¹ potrzeby i oczekiwania. Wiele z nich jest
jak najbardziej racjonalnych i potrzebnych, ale niestety nie wszystkie mo¿emy zrealizowaæ. Staramy siê
rozwa¿nie gospodarowaæ powierzonymi nam œrodkami finansowymi i nie trzeba chyba t³umaczyæ jak trudno jest dokonywaæ nieuniknionego wyboru.
W ubieg³ym roku przeprowadziliœmy miêdzy innymi:
· pierwszy etap odwodnienia Szko³y Podstawowej nr 32
· remont dachu przedszkola przy alei Kasztanowej
· remont ul. Jesionowej
· remonty chodników ulic Prusa i Filareckiej
· projekt rozbudowy przedszkola przy ul. Emaus
· za³o¿enie ogródka jordanowskiego na Bielanach
Mamy te¿ skonkretyzowane plany na rok 2008. Chcemy miêdzy innymi:
· uzyskaæ potrzebne pozwolenia do rozpoczêcia rozbudowy
przedszkola przy ul. Emaus (w tym basenu i ogrzewania s³onecznego)
· kontynuowaæ przebudowê ul. Królowej Jadwigi
· kontynuowaæ remont ul. Jod³owej
· kontynuowaæ remonty chodników zgodnie z ustalon¹ list¹
rankingow¹
· wykonaæ kolejny etap odwodnienia Szko³y Podstawowej nr 32
· lobbowaæ u prezydenta J. Majchrowskiego o œrodki finansowe
na rozbudowê klubu kultury w Przegorza³ach.
We wszystkich tych przedsiêwziêciach liczymy na Pañstwa
¿yczliwe opinie i rady. Radni Dzielnicy VII chêtnie spotykaj¹ siê
z mieszkañcami na dy¿urach, wspólne problemy s¹ potem dyskutowane. Bêdziemy w tym roku pracowaæ nad ich rozwi¹zaniem,
tak aby ¿ycie w naszej „ma³ej ojczyŸnie” stawa³o siê ³atwiejsze i lepsze. Liczymy na Pañstwa wsparcie. Chcemy w przysz³ym roku pochwaliæ siê naszymi wspólnymi sukcesami, a listê spraw nie za³atwionych pozostawiæ, jak najmniejsz¹.
Z wyrazami szacunku
PRZEWODNICZ¥CY RADY I ZARZ¥DU DZIELNICY VII
ANDRZEJ HAWRANEK

Dziœ w numerze:
l Str. 8. By³ najs³ynniejszym obywatelem Pó³wsia...

l Str. 9. Kompozytor, taternik, fabrykant...

Z DZIA£ALNOŒCI RADY
W DNIU 27 LISTOPADA 2007 R. ODBY£A SIÊ XXII SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
W trakcie obrad podjêto uchwa³y dotycz¹ce projektów
uchwa³ zg³oszonych przez merytoryczne komisje w sprawach:
l doraŸnej Komisji Dyscyplinarnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Andrzej Hawranek zaproponowa³ na cz³onków komisji radnych: Krzysztofa £uszczka,
Krzysztofa Wyrobê i Krzysztofa Jakubowskiego. Podczas dyskusji Zofia Lewicka-Depta zg³osi³a kandydaturê radnej Bo¿eny
Ostachowskiej-Kos, jednak ze wzglêdu na œciœle okreœlon¹ liczbê osób, które mog¹ wchodziæ w sk³ad komisji, kandydatura ta
zosta³a wycofana. Wskazani radni wyrazili zgodê na pracê
w Komisji, a Krzysztof Jakubowski dodatkowo wyrazi³ zgodê
na objêcie funkcji przewodnicz¹cego Komisji. Na rzecznika
dyscyplinarnego zosta³ wyznaczony radny Szczêsny Filipiak,
który wyrazi³ zgodê na pe³nienie tej funkcji. Wynikiem pracy
Komisji Dyscyplinarnej by³a uchwa³a w sprawie upomnienia
radnego Piotra Zaleskiego.
l propozycji i postulatów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wis³y”.
l opinii dotycz¹cej mo¿liwoœci zbycia czêœci dzia³ki nr 245/5,
obr. 16 Krowodrza przy ul. Wodoci¹gowej, stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Kraków na rzecz osób fizycznych, jako
dope³nienie do s¹siednich dzia³ek nr: 245/1, 245/2, 246/3.
l opinii dotycz¹cej wniosku Komitetu Kopca Koœciuszki
o ustanowienie na jego rzecz prawa u¿ytkowania czêœci nieruchomoœci oznaczonej jako dzia³ka nr 535/4, obr. 11 Krowodrza, zabudowanej obiektami wchodz¹cymi w sk³ad Fortu Nr 2
„Koœciuszko”.
l opinii dotycz¹cej inwestycji „Budowa wodoci¹gu i kanalizacji z przy³¹czami w ul. Wy¿gi boczna, wnioskowanej przez
Spo³eczny Komitet Budowy Sieci Wodoci¹gowej i Kanalizacyjnej wraz z przy³¹czami w ul. Wy¿gi boczna.

l opinii na etapie ustalania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego z us³ugami w parterze w miejsce istniej¹cej
zabudowy, wraz z wjazdem z dzia³ki nr 395/11 (ul. Koœciuszki),
gara¿em podziemnym i infrastruktur¹ techniczn¹ na dzia³kach
nr 339, 340 obr. 14 Krowodrza oraz przebudow¹ istniej¹cej
i budow¹ nowej infrastruktury technicznej na dzia³kach nr
395/11, 394, 307/11, 374 obr. 14 Krowodrza przy ul. Koœciuszki”.
l opinii na etapie ustalania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego z gara¿em podziemnym i infrastruktur¹ techniczn¹, w miejsce istniej¹cej zabudowy na dzia³ce nr 15 obr. 14
Krowodrza oraz przebudow¹ istniej¹cej i budow¹ nowej infrastruktury technicznej na dzia³kach nr 15, 415/5 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kasztelañskiej”.
l zmian w sk³adzie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec (odwo³anie ze
sk³adu Komisji radnego Piotra Adamczyka).
Krzysztof £uszczek zwróci³ uwagê, ¿e w projekcie uchwa³y
RMK w sprawie bud¿etu miasta na 2008 r. nie znalaz³y siê inwestycje wnioskowane przez Radê Dzielnicy. Andrzej Hawranek
zapewni³, ¿e wraz z wiceprzewodnicz¹cym Tomaszem Krawczykiem podejm¹ dzia³ania w kierunku zmiany tej sytuacji.
Zbigniew Daniszewski nawi¹za³ do sprawy rozbudowy
Przedszkola nr 76, wyra¿aj¹c w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci formalnych wykonania projektu budowlanego rozbudowy do koñca bie¿¹cego roku. Przewodnicz¹cy Andrzej Hawranek w odpowiedzi powo³a³ siê na rozmowy z dyrektorem ZEO Kraków-Zachód Stanis³awem Szparem, który zapewni³ o mo¿liwoœci
pozytywnego za³atwienia tej sprawy.

W DNIU 11 GRUDNIA 2007 R. ODBY£A SIÊ XXIII SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
W trakcie obrad podjêto uchwa³y dotycz¹ce projektów
uchwa³ zg³oszonych przez merytoryczne komisje w sprawach:
l projektu planu finansowego Dzielnicy VII Zwierzyniec
na 2008 r.
l wyznaczenia przejœcia dla pieszych na ulicy Rzepichy.
l opinii do planowanej wycinki i pielêgnacji drzew w terenie
przylegaj¹cym do Fortu nr 2 „Koœciuszko” przy al. Waszyngtona.
l ujêcia w bud¿ecie miasta Krakowa na 2008 r. œrodków na
kontynuacjê remontu ulicy Jod³owej.
l opinii dotycz¹cej zbycia czêœci dzia³ki nr 645/4, obr. 10 Krowodrza, po³o¿onej przy ul. Robla, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy
Kraków, na rzecz osoby fizycznej, jako dope³nienie do dzia³ek
nr 61/5 i 61/2.
l opinii dotycz¹cej „Koncepcji programowo-przestrzennej
zagospodarowania wa³ów Rudawy od ul. Koœciuszki do ul. Nad
Zalewem”. Andrzej Hawranek w imieniu Zarz¹du zg³osi³ propozycjê poprawki która zosta³a poddana pod g³osowanie
i przyjêta.
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l upowa¿nienia Zarz¹du Dzielnicy VII do wydawania opinii

i wystêpowania z wnioskami, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5
Statutu Dzielnic na okres od 12 grudnia 2007 r. do 7 stycznia
2008 r.
Tomasz Krawczyk poinformowa³, ¿e zgodnie z postulatem
pana Zbigniew Daniszewskiego na najbli¿sz¹ sesjê w dniu
8.01.2008 zaproszeni zostan¹ panowie Stanis³aw Szpar – Dyrektor Zespo³u Ekonomiki Oœwiaty Kraków – Zachód i Zbigniew Œliwiñski – autor projektu rozbudowy budynku Przedszkola Samorz¹dowego nr 76.
Zbigniew Daniszewski poinformowa³ o przebiegu prac remontowo-konstrukcyjnych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Bielany-Celiny oraz o wykonaniu ogrodzeñ wokó³
zieleñców w obrêbie chodników na ulicach Prusa i Senatorskiej.
Przewodnicz¹cy Andrzej Hawranek z³o¿y³ obecnym ¿yczenia z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku.

W DNIU 8 STYCZNIA 2008 R. ODBY£A SIÊ XXIV SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
Sesjê prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy
VII Zwierzyniec Andrzej Hawranek. W sesji wziêli udzia³ radni
Dzielnicy oraz zaproszeni goœcie, w tym Stanis³aw Szpar – dyrektor Zespo³u Ekonomiki Oœwiaty Kraków-Zachód i mgr in¿.
arch. Zbigniew Œliwiñski – autor projektu rozbudowy budynku
Przedszkola Samorz¹dowego nr 76 w Krakowie.
Dyrektor Zespo³u Ekonomiki Oœwiaty Kraków – Zachód
Stanis³aw Szpar w krótkim wprowadzeniu przypomnia³ okolicznoœci, jakie w ostatnich miesi¹cach ubieg³ego roku doprowadzi³y do zmiany projektanta rozbudowy budynku Przedszkola Samorz¹dowego nr 76 przy ul. Emaus w Krakowie.
Stwierdzi³ równie¿, ¿e dziêki obni¿eniu kosztów wykonania
projektu w 2007 r. uda³o siê dodatkowo uporz¹dkowaæ gospodarkê energetyczn¹ przedszkola (nowe zasilanie, wymiana
grzejników), co jest istotne wzi¹wszy pod uwagê nowe standardy energetyczne, jakie wejd¹ w ¿ycie od 2009 r.
Nastêpnie in¿. Zbigniew Œliwiñski przedstawi³ opracowany
przez siebie projekt, obejmuj¹cy m.in. budowê basenu dla dzieci oraz dobudowê dwóch oddzia³ów przedszkolnych i sali wychowania plastycznego. Zwróci³ uwagê na fakt, ¿e w odró¿nieniu od poprzedniego projektu, wszystkie pomieszczenia u¿ytkowe w budynku bêd¹ siê znajdowaæ na jednym poziomie.
Po prezentacji projektu, którego kopia wraz z wizualizacj¹ zosta³a przekazana Radzie Dzielnicy, odby³a siê dyskusja. Pytania
i uwagi radnych dotyczy³y m.in.: wymiarów basenu, wykorzystania energii s³onecznej do ogrzewania obiektu, metody
oczyszczania basenu, mo¿liwoœci korzystania z basenu przez
dzieci z innych placówek i drogi ich dojœcia do przebieralni,
przewidywanego terminu uzyskania ULI CP dla rozbudowy
przedszkola, wykorzystania œrodków przekazanych przez Radê
Dzielnicy w 2007 r., braku omawianej inwestycji w bud¿ecie
miasta na 2008 r. oraz umiejscowienia kuchni w projektowanym obiekcie.
Odpowiedzi na pytania radnych udzielane by³y bezpoœrednio w trakcie dyskusji. Zbigniew Œliwiñski poinformowa³,
¿e basen ma wymiary 10 m × 5 m i stopniowane dno do 1,1 m
g³êbokoœci. Stwierdzi³ równie¿, ¿e dzieci z innych placówek
id¹c na basen bêd¹ musia³y przejœæ oko³o 6 m przez hol przedszkola, natomiast do oczyszczania wody w basenie bêd¹ s³u¿y³y
filtry. Wyjaœni³ równie¿, ¿e usytuowanie kuchni nie zmieni siê,
a dodatkowo bêdzie ona rozszerzona o pomieszczenie, w którym dotychczas mieœci³y siê umywalnie. Z kolei dyrektor Stanis³aw Szpar stwierdzi³ m.in., ¿e omawiany projekt uzyska³ pozytywn¹ opiniê dyrektorki Przedszkola nr 76 pani Krystyny
D¹browskiej, ¿e z uwagi na parterowy charakter budynku koszt
realizacyjny inwestycji bêdzie stosunkowo niewielki, jak równie¿, ¿e na etapie realizacyjnym bêdzie rozpatrywana koncepcja wykorzystania baterii s³onecznych dla ogrzewania wody
w basenie jak równie¿ wody u¿ytkowej dla kuchni. Poinformowa³, ¿e plan na 2008 r. obejmuje uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowê
oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie, które narzuci decyzja ULI CP. Wyrazi³ te¿ nadziejê, ¿e plan inwestycji
na 2008 r. nie jest jeszcze ostateczny. Przewodnicz¹cy Andrzej
Hawranek ze swej strony zapewni³, ¿e bêdzie lobbowa³ wœród
radnych miasta na rzecz wprowadzenia omawianej inwestycji
do bud¿etu.
Nastêpnie Dyrektor Stanis³aw Szpar przedstawi³ sprawozdanie z prac remontowych w placówkach oœwiatowych na terenie Dzielnicy w 2007 r. oraz wymieni³ potrzeby remontowe placówek na kolejne lata: filia Przedszkola nr 78 przy ul. Jod³owej –

remont budynków gospodarczych, Szko³a Podstawowa nr 31 –
kapitalny remont dachu, Szko³a Podstawowa nr 72 – odwodnienie starej czêœci budynku i ewentualna adaptacja strychu
nad star¹ czêœci¹, Gimnazjum nr 20 – uporz¹dkowanie schronów, ZSS nr 4 – uk³ad odprowadzenia wody, Szko³a Podstawowa nr 48 – adaptacja mieszkania s³u¿bowego na sale lekcyjne.
Przedstawi³ równie¿ planowany zakres prac w Szkole Podstawowej nr 32. Podziêkowa³ radnym za powa¿ne podejœcie
i wk³ad w modernizacjê i ratowanie obiektów oœwiatowych na
terenie Dzielnicy.
Marcin Kapusta poprosi³ o wyjaœnienie powodów, dla których zadanie priorytetowe z 2007 r. dotycz¹ce modernizacji pomieszczenia harcówki w Gimnazjum nr 20 zosta³o zrealizowane tylko czêœciowo. Dyrektor ZEO zapewni³, ¿e zainteresuje siê
tym tematem. Poinformowa³ równie¿, ¿e monta¿ bramy wejœciowej do Szko³y Podstawowej nr 31 nast¹pi w najbli¿szym czasie. Na pytanie Magdaleny Bzowskiej dotycz¹ce zagospodarowania terenów przy Gimnazjum nr 20, wyjaœni³, ¿e ZEO samo
nie mo¿e wykreowaæ sobie takiego zadania, a Dzielnica nie
wskazywa³a tych prac do realizacji. Andrzej Hawranek stwierdzi³, ¿e w Rada wskazuje do realizacji zadania po konsultacji
z dyrektorami placówek.
Dyrektor Stanis³aw Szpar zaapelowa³ do radnych, aby przy
wskazywaniu prac na lata nastêpne w wiêkszym stopniu brali
pod uwagê sugestie ZEO co do rzeczywistych potrzeb remontowych w poszczególnych obiektach. Pozwoli to jego zdaniem
zmniejszyæ ryzyko wyst¹pienia sytuacji awaryjnych w trakcie
roku. Andrzej Hawranek zauwa¿y³, ¿e przedstawiciel ZEO
zawsze bierze udzia³ w komisjach oceniaj¹cych potrzeby remontowe placówek.
W trakcie obrad podjêto uchwa³y dotycz¹ce projektów
uchwa³ zg³oszonych przez merytoryczne komisje w sprawach:
l planu finansowego Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2008 r.
l opinii dotycz¹cej ustanowienia prawa trwa³ego zarz¹du za
nieruchomoœci stanowi¹cej dzia³kê nr 213/8, obrêb 9 Krowodrza przy al. Kasztanowej na rzecz Przedszkola Samorz¹dowego na 78.
l opinii dotycz¹cej sprzeda¿y dzia³ki nr 564/2, obrêb 21 Krowodrza, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Kraków, po³o¿onej przy
ul. Sokolej, jako dope³nienie do dzia³ki nr 563/2, stanowi¹cej
w³asnoœæ osób fizycznych.
l opinii dotycz¹cej oddania w u¿ytkowanie wieczyste dzia³ki
nr 633, obrêb 10 Krowodrza, po³o¿onej przy ul. Wyrwy-Furgalskiego, jako dope³nienie do dzia³ki nr 141, stanowi¹cej
w³asnoœæ osoby fizycznej.
l opinii dotycz¹cej mo¿liwoœci ustanowienia drogi koniecznej
do nieruchomoœci obejmuj¹cej dzia³kê nr 97/2, obrêb 9 Krowodrza, po³o¿onej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie wraz
z autopoprawk¹. Autopoprawka zosta³a zg³oszona w zwi¹zku
z otrzymaniem kolejnego pisma od Wydzia³u Skarbu Miasta
z proœb¹ o opiniê w sprawie ustanowienia drogi koniecznej do
dzia³ki nr 97/3, obrêb 9 Krowodrza.
Andrzej Hawranek zwróci³ siê do przewodnicz¹cych komisji o przygotowanie projektów uchwa³ w sprawie rocznych planów pracy oraz przedstawienie harmonogramów spotkañ
w 2008 r.
Przekaza³ dyplom – podziêkowanie od Stowarzyszenia Willa Decjusza dla Rady Dzielnicy VII za udan¹ wspó³pracê
w 2007 r. Poinformowa³ równie¿ o pisemnym wyst¹pieniu firmy „Bud-Center” w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy wobec
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planowanej inwestycji na terenie Strzelnicy na Woli Justowskiej. Stwierdzi³, ¿e pismo by³o rozpatrywane na posiedzeniu
Zarz¹du i jest przygotowywana odpowiedŸ, która zostanie
przedstawiona Radzie przed wys³aniem.
Pawe³ Bu³at poinformowa³, ¿e w 2008 roku spotkania „Zespo³u Bezpieczny Kraków” i Komisji Bezpieczeñstwa, Praworz¹dnoœci i Mieszkalnictwa bêd¹ odbywaæ siê tradycyjnie
w ostatni czwartek miesi¹ca, z wyj¹tkiem grudnia.
Zbigniew Daniszewski poinformowa³ o posiedzeniu Komisji Ochrony Œrodowiska i Utrzymania Zieleni 9 stycznia br. Poruszy³ temat zagospodarowania budynku przy ul. Emaus 30,
który ostatecznie nie bêdzie przejêty przez marsza³ka województwa ma³opolskiego. Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e w bud¿ecie miasta na 2008 r. znalaz³y siê tylko dwie na dziesiêæ wnioskowanych przez Radê Dzielnicy inwestycji.

W DNIU 22 STYCZNIA 2008 R. ODBY£A SIÊ
XXV SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
W trakcie obrad podjêto uchwa³y dotycz¹ce projektów
uchwa³ zg³oszonych przez merytoryczne komisje w sprawach:
l opinii na etapie ustalania warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków
mieszkalnych przy ul. Emaus 39 i 40 w Krakowie na dzia³kach
nr 258/2, 259/1 obrêb 11 Krowodrza wraz z naziemnymi miejscami postojowymi na dzia³kach nr 258/2, 259/1 oraz sieciami
i przy³¹czami (budowa i przebudowa) na dzia³kach nr 258/2,
259/1, 582/2 obrêb 11 Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”.
l zmian w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na
2008 r.
l przyjêcia rocznego planu pracy Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
l przyjêcia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Sportu Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
l Przewodnicz¹cy Andrzej Hawranek zwróci³ siê do przewodnicz¹cych Komisji, które jeszcze nie przedstawi³y planów pracy
na 2008 r. o jak najszybsze ich przygotowanie.
Nastêpnie, zgodnie z zapowiedzi¹ na poprzedniej sesji przewodnicz¹cy odczyta³ zebranym propozycjê odpowiedzi na pismo firmy „Bud-Center” z dnia 27 grudnia 2007 r., przygotowan¹ przez Zarz¹d Dzielnicy. Do tekstu wprowadzono poprawki zaproponowane przez radnych. Postanowiono równie¿
przekazaæ kopiê omawianego pisma do wiadomoœci Prezydenta Miasta Krakowa. Treœæ pisma zosta³a zaakceptowana przez
radnych w drodze aklamacji.
Piotr Chechelski wyrazi³ opiniê, ¿e Rada Dzielnicy powinna
wróciæ do sprawy utworzenia Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Cz³onkowie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury zobowi¹zali siê przygotowaæ projekt uchwa³y w tej
sprawie.
Zbigniew Daniszewski poinformowa³ o rozpoczêciu prac
budowlanych przy ul. Flisackiej w pobli¿u hotelu Niebieski.
Krzysztof Jakubowski poinformowa³, ¿e do Rady wp³ynê³o
pismo od Krakowskiego Zarz¹du Komunalnego z proœb¹
o wskazanie ewentualnej lokalizacji dla pomnika Zbigniewa
Herberta.
ANDRZEJ HAWRANEK
PRZEWODNICZ¥CY RADY I ZARZ¥DU
DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
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KOMISJA
BEZPIECZEÑSTWA
Wœród spraw, które docieraj¹ do Komisji Bezpieczeñstwa, zg³oszone osobiœcie lub pisemnie przez mieszkañców, zdecydowanie dominuj¹ ostatnio problemy
zwi¹zane z bezpieczeñstwem ruchu na ulicach. Wszystkie kierowane s¹ do odpowiednich s³u¿b. I tak na
przyk³ad mieszkañcy rejonu ul. Rzepichy zwrócili siê
z propozycj¹ wyznaczenia przejœcia dla pieszych, wskazuj¹c na miejsce. Po podjêtej w tej sprawie uchwale
Dzielnicy VII otrzymaliœmy pismo, w którym Dzia³
Zarz¹dzania Pasem Drogowym KZK stwierdza, ¿e miejsce wskazane nie jest odpowiednie ze wzglêdów bezpieczeñstwa. W zamian obiecuje opracowanie projektu organizacji ruchu na ul. Rzepichy i ustawienie dodatkowych znaków drogowych.
Na Królowej Jadwigi naprzeciw nr 324/326 przy
dwóch przystankach autobusowych daje o sobie znaæ
brak oznaczenia poziomego przejœcia dla pieszych oraz
odpowiedniego znaku. Tak samo jest na odcinku od ul.
Junackiej do Królowej Jadwigi. Przyda³by siê tak¿e znak
„niebezpieczny zakrêt” dla samochodów wyje¿d¿aj¹cych
od strony Junackiej, które zreszt¹ czêsto przekraczaj¹
dozwolon¹ prêdkoœæ. Brakuje znaku ograniczaj¹cego
prêdkoœæ do 40 km/godz. (która obowi¹zuje na ca³ej
d³ugoœci ul. Królowej Jadwigi) na ul. Junackiej od skrzy¿owania z ul. Grabow¹.
W ramach zadania priorytetowego z naszej dzielnicy
Krakowski Zarz¹d Komunalny zainstaluje progi zwalniaj¹ce: na ul. Sokolej (na odcinku od Orlej do Na Wirach), na ul. Majówny od ul. Olszanickiej z uwagi na
s¹siedztwo szkó³.
O uspokojenie ruchu przy ul. Królowej Jadwigi, tym
razem na odcinku od Salwatora do al. Focha, zwracaj¹
siê mieszkañcy tego rejonu, w tym o ograniczenie prêdkoœci, ograniczenie dla ciê¿kich samochodów i rozwa¿enie monta¿u progów zwalniaj¹cych.
Na takie zg³oszenia jak uci¹¿liwe parkowania na
chodnikach, czy odpady wokó³ kontenera MPO, staramy siê zawsze uczuliæ patrole Stra¿y Miejskiej. Baczniejsza obserwacja powinna równie¿ mieæ miejsce przed
sklepem ALMA przy ul. Koœciuszki; brak parkingu, bliskoœæ przystanku tramwajowego, szczup³oœæ miejsca,
powoduj¹ tu sta³e zagro¿enie przez samochody blokuj¹ce przejazd, cofaj¹ce itp.
ZOFIA LEWICKA-DEPTA

ZADANIA PRIORYTETOWE RADY DZIELNICY VII NA 2008 R.
Gospodarka Komunalna:
Oœwietlenie ulic dzielnicy wed³ug wskazañ Dzielnicy

100.000

Remonty chodników w dzielnicy wed³ug wskazañ Dzielnicy

60.000

Zimowe utrzymanie ulic na terenie dzielnicy

10.000

Oœwiata i Wychowanie:
Remonty szkó³ podstawowych w dzielnicy

110.000

Szko³a Podstawowa nr 31 – nagrody w konkursie „Rachmistrz nad Rachmistrze”

1.000

Szko³a Podstawowa nr 31 – nagrody w konkursie „Zwierzyniec wczoraj i dziœ”

1.000

Szko³a Podstawowa nr 31 – nagrody w konkursie „Zwierzyniecki Konkurs Literacki”

1.000

Szko³a Podstawowa nr 31 – nagrody w konkursie „Konkursy Jordanowskie”

1.000

Szko³a Podstawowa nr 31 – dofinansowanie dzia³alnoœci Kó³ka Turystycznego „Ekoludek”

1.000

Gimnazjum nr 20 – nagrody w konkursie „Ziemiê mamy tylko jedn¹”

1.000

Gimnazjum nr 20 – nagrody w konkursie „Jeden z dziesiêciu”

1.000

Gimnazjum nr 20 – nagrody w konkursie „Majówka Zwierzyniecka”

1.000

Gimnazjum nr 20 – nagrody w konkursach z okazji Dnia Sportu

1.000

Gimnazjum nr 20 – nagrody w konkursie „Milowy Krok”

1.000

Przedszkole nr 78 – nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Plast.„Patrzê na Kraków”

1.000

Gimnazjum nr 20 – dofinansowanie bie¿¹cej dzia³alnoœci SKE „Plejada”

2.000

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 – wymiana okien

30.000

Gimnazjum nr 20 – kontynuacja remontu harcówki

2.000

Kultura i Sztuka:
Klub Kultury „Che³m” – dzia³alnoœæ bie¿¹ca

6.000

Klub Kultury „Przegorza³y” – dzia³alnoœæ bie¿¹ca, wyposa¿enie

25.000

Klub Kultury „Wola” – dzia³alnoœæ bie¿¹ca

6.000

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – malowanie i doposa¿enie sal

20.000

Biblioteka nr 2 ul. Filarecka 25 – zakup ksi¹¿ek

3.000

Biblioteka nr 3 ul. Komorowskiego 11 – zakup ksi¹¿ek

3.000

Biblioteka nr 16 ul. Królowej Jadwigi 37 b – zakup ksi¹¿ek

3.000

Ochrona Zdrowia, Pomoc Spo³eczna:
Profilaktyka stomatologiczna dzieci ze szkó³ podstawowych

10.000

Wykrywanie wad postawy u dzieci ze szkó³ podst. wraz z gimnastyk¹ korekcyjn¹

13.000

Szczepienia przeciw grypie dla mieszkañców dzielnicy

15.000

Program profilaktyki osteoporozy dla kobiet i mê¿czyzn po 50 roku ¿ycia

8.000

Zasi³ki celowe na zakup wêgla dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców

3.000

Zasi³ki celowe na zakup przyborów i podrêczników szkolnych dla dzieci z najubo¿szych rodzin

4.000

Klub Seniora, al. Focha 39 – dzia³alnoœæ bie¿¹ca

6.000
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Kultura Fizyczna i Sport:
Impreza „Bieg Œladami Panien Zwierzynieckich” – zakup nagród

5.000

Turniej Strzelecki dla uczniów Gimnazjum nr 20

3.000

Ró¿na Dzia³alnoœæ:
Komunikacja z mieszkañcami dzielnicy (wydawanie gazetki lokalnej, przygotowanie i druk katalogów
wystaw, afiszy, zaproszeñ, ulotek, wydanie kalendarza, obs³uga strony internetowej, wydanie informatora, naprawa tablic informacyjnych)

51.000

Bezpieczeñstwo Publiczne:
Organizowanie przez Komisariat IV Policji szkoleñ m³odzie¿y na kartê rowerow¹

3.000

Zakup elementów bezpieczeñstwa ruchu drogowego dla przedszkolaków (kamizelki, zawieszki odblaskowe itp.)

5.000

Monta¿ urz¹dzeñ bezpieczeñstwa drogowego wed³ug wskazañ Dzielnicy (zawê¿enia, szykany, progi
zwalniaj¹ce, oznakowanie zespolone itp.)
Organizacja i zakup nagród w konkursie „Prawo i My” dla szkó³ gimnazjalnych

22.000
1.000

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarz¹dowych Dzielnicy VII
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarz¹dowych Dzielnicy VII

50.000
10.000
600.000

Rezerwa
Suma

KONKURS

GRANTOWY

Rada Dzielnicy VII informuje, ¿e rozpisano II
etap Dzielnicowego Konkursu realizowanego w ramach „Rocznego programu wspó³pracy samorz¹du
miasta Krakowa z organizacjami pozarz¹dowymi
oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego”. Rada przeznacza œrodki finansowe w wysokoœci 48.000 z³ na realizacjê ofert
w zakresie:
1) Dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych oraz
osób starszych (klub seniora, zajêcia integracyjne) – 18.000 z³.
2) Organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla
dzieci i m³odzie¿y – 2.400 z³.
3) Organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych –
6.000 z³.
Oferty proszê sk³adaæ osobiœcie lub na adres:
Referat do Spraw Realizacji Programów Organizacji
Pozarz¹dowych, Al. Powstania Warszawskiego 10,
31-549 Kraków z dopiskiem „Dzielnicowy Konkurs
Ofert – Zwierzyniec” do dnia 31.03.08 r.
KRZYSZTOF KOWALSKI
Œmigus w Krakowskiem. Mal. J. Konopacki
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DOFINANSOWANIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŒRODOWISKA W 2008 ROKU
Od 1 stycznia br zaczê³y obowi¹zywaæ nowe zasady dotycz¹ce korzystania ze œrodków Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na mocy zarz¹dzenia nr 27/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
4 stycznia 2008 r.
1. Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczny, instalacja odnawialnego Ÿród³a energii oraz pod³¹czenie
ciep³ej wody u¿ytkowej – 40% poniesionych kosztów,
okreœlonych na podstawie przed³o¿onych faktur VAT lub
rachunków, przy czym wysokoœæ przyznanych œrodków
nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 40.000 z³. Podstaw¹ uzyskania
dofinansowania z tutejszego Wydzia³u jest przed³o¿enie
faktury VAT lub rachunku od przedsiêbiorcy za wykonanie us³ugi polegaj¹cej na wymianie Ÿród³a ogrzewania,
monta¿u odnawialnego Ÿród³a energii lub pod³¹czeniu
ciep³ej wody u¿ytkowej z sieci zewnêtrznej.
2. Budowa przydomowej oczyszczalni œcieków o przepustowoœci do 2 m3/d – od 1.600 z³ do 4.000 z³ w zale¿noœci
od przepustowoœci.
3. Demonta¿ i utylizacja elementów budowlanych zawieraj¹cych azbest z obiektów budowlanych – 0,50 z³ za ka¿dy kg usuniêtych wyrobów zawieraj¹cych azbest i przetransportowanych na odpowiednie sk³adowisko.
4. Utrzymanie i pielêgnacja drzew uznanych za pomniki
przyrody – 1.000 z³ za jedno drzewo uznane za pomnik
przyrody przez Wojewodê lub Radê Miasta Krakowa.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych oraz zasadami korzystania ze œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie warunkiem otrzymania dofinansowania jest:
1. zrealizowanie jednego z wy¿ej wymienionych zadañ
w roku z³o¿enia wniosku lub w kolejnych dwu latach poprzedzaj¹cych rok z³o¿enia wniosku;
2. wyst¹pienie ze stosownym wnioskiem;
3. spe³nienie warunków formalnych okreœlonych w wy¿ej
wymienionych zasadach tj. przed³o¿enie przy podpisywaniu umowy cywilno-prawnej wymaganych dokumentów: dokumentu to¿samoœci; orygina³u faktury VAT lub
rachunku wystawionego na Inwestora przez przedsiêbiorcê na realizacjê jednego z wymienionych zadañ; aktualnego dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do lokalu, budynku lub dzia³ki oraz gdy nie jest to prawo
w³asnoœci tak¿e zgodê w³aœciciela lub administracji na realizacjê zadania;
4. dla niektórych zadañ wymagane jest równie¿ przed³o¿enie dodatkowych dokumentów:
a) przy likwidacji azbestu: dokumentu potwierdzaj¹cego
zg³oszenie realizacji zadania, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Budowlane i oœwiadczenia przedsiêbiorcy usuwaj¹cego wyroby zawieraj¹ce azbest o prawid³owoœci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z py³u azbestowego z zachowaniem w³aœciwych

przepisów technicznych i sanitarnych obowi¹zuj¹cych w tym zakresie, zawieraj¹cego informacjê
o ³¹cznej powierzchni/masie wyrobów azbestowych
usuniêtych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione sk³adowisko;
b) przy utrzymaniu i pielêgnacji drzew: projektu i kosztorysu uzgodnionego odpowiednio z Wojewódzkim
konserwatorem Przyrody w zakresie drzew uznanych
za pomniki przyrody przez Wojewodê lub Wydzia³em
Kszta³towania Œrodowiska Urzêdu Miasta Krakowa
w zakresie drzew uznanych za pomniki przyrody
przez radê Miasta Krakowa;
c) przy instalacji oczyszczalni: pozwolenia wodno-prawnego lub zg³oszenia eksploatacji oczyszczalni, zg³oszenia budowy oczyszczalni zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Budowlane oraz mapy sytuacyjno-wysokoœciowej z zaznaczeniem oczyszczalni.
O przyznaniu dofinansowania decydowaæ bêdzie kolejnoœæ z³o¿enia wniosków. W 2008 roku rozpatrywane bêd¹
wnioski z³o¿one do 15 listopada 2008 r., wnioski z³o¿one po
tym terminie przechodz¹ do realizacji na rok nastêpny.
Zgodnie z zarz¹dzeniem nr 31/2008 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 9 stycznia 2008 r. wysokoœæ œrodków dofinansowania w 2008 r. do zadañ realizowanych przez osoby
fizyczne wynosi 985.000 z³. W ramach powy¿szej kwoty dofinansowane zostan¹ nastêpuj¹ce zadania:
· zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne, instalacja odnawialnego Ÿród³a energii oraz pod³¹czenie ciep³ej
wody u¿ytkowej – 750.000 z³;
· budowa przydomowej oczyszczalni œcieków – 25.000 z³;
· demonta¿ i utylizacja elementów budowlanych zawieraj¹cych azbest z obiektów budowlanych – 200.000 z³;
· utrzymanie i pielêgnacja drzew uznanych za pomniki
przyrody – 10.000 z³.
Przekazywanie dofinansowania odbywaæ siê bêdzie do
wyczerpania œrodków przeznaczonych na realizacjê powy¿szych zadañ w 2008 r., przy czym Wydzia³ Kszta³towania
Œrodowiska Urzêdu Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo
zmian wysokoœci kwot na poszczególnych grupach zadaniowych.
Wczeœniejsze zasady pozostaj¹ aktualne dla wniosków
z³o¿onych do 31 grudnia 2007 r. oraz dla wniosków z³o¿onych po 1 stycznia 2008 r., dotycz¹cych zadañ realizowanych do 31 grudnia 2007 r. w przypadku, gdy jest to korzystniejsze dla osób ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie. W powy¿szych sytuacjach prosimy o wczeœniejszy kontakt z Wydzia³em Kszta³towania Œrodowiska, os. Zgody 2, tel. 012
616-88-48, 012 616-88-44.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad udzielania dofinansowania mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta Krakowa:
http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=2361
URZ¥D MIASTA KRAKOWA
WYDZIA£ KSZTA£TOWANIA ŒRODOWISKA
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BY£ NAJS£YNNIEJSZYM OBYWATELEM PÓ£WSIA...
Odszed³ Gustaw Holoubek. Wybitny aktor, re¿yser i pedagog. Urodzi³ siê w Krakowie, na Pó³wsiu Zwierzynieckim.
21 kwietnia ukoñczy³by 85 lat. Przyszed³ na œwiat w stoj¹cym
do dziœ domu przy ul. Kraszewskiego 25. Jego ojciec, równie¿ Gustaw by³ znanym dzia³aczem krakowskiego „Soko³a”
i urzêdnikiem Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeñ.
Po maturze w Nowodworku, ju¿ po niezwykle ciê¿kim, wojennym antrakcie, ukoñczy³ ówczesn¹ Pañstwow¹ Szko³ê
Dramatyczn¹ w Krakowie.
Gustaw Holoubek by³ nie tylko twórc¹ wielu niezapomnianych kreacji i jednym z najwspanialszych artystów sceny i filmu w ca³ej ich historii. By³ przede wszystkim nad wyraz ciep³ym, uroczym cz³owiekiem, obdarzonym dodatkowo niezwyk³ym poczuciem humoru i b³yskotliw¹ inteligencj¹. Zapytany kiedyœ, czy aktor powinien byæ inteligentny,
odpar³ z w³aœciwym sobie sarkazmem: „aktor mo¿e byæ inteligentny, ale nie powinno mu to przeszkadzaæ”. Zawsze podkreœla³ swoje zwi¹zki z Krakowem, który opuœci³ – jak siê
okaza³o na zawsze – przed niemal szeœædziesiêciu laty. Niejednokrotnie ¿artowa³, ¿e chcia³by byæ pochowany na polu
karnym swej ukochanej Cracovii...
By³ z ca³¹ pewnoœci¹ najs³ynniejszym Obywatelem szczególnie bliskiego naszym sercom, dawnego Pó³wsia Zwierzynieckiego, niezrównanym mistrzem s³owa. Bêdzie nam go
bardzo brakowa³o...
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

Gustaw Holoubek w przejmuj¹cej roli alkoholika Kuby, w „Pêtli” W. Hasa (1957 r.)

Zwyciêzcy w XI dorocznych Zawodach Koœciuszkowskich
(1908 r.), przed gmachem „Soko³a” przy dzisiejszej ul. Pi³sudskiego. Drugi od prawej w dolnym rzêdzie Gustaw Holoubek
senior, ojciec artysty
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Kamienica przy ul. Kraszewskiego 25.
To tu, na drugim piêtrze,
w dwupokojowym mieszkaniu z balkonem
przyszed³ na œwiat Gustaw Holoubek

Zwierzyniecki panteon

KOMPOZYTOR, TATERNIK, FABRYKANT...
Jesieni¹ ub. roku minê³a niepostrze¿enie siedemdziesi¹ta rocznica œmierci
Jerzego Gablenza (1888–1937), zapomnianego niestety, krakowskiego
kompozytora, a 23 stycznia tego roku –
sto dwudziesta rocznica jego urodzin.
Po ukoñczeniu Gimnazjum im. J. Sobieskiego, J. Gablenz ukoñczy³ prawo
na UJ. Dopiero póŸniej rozpocz¹³ edukacjê muzyczn¹ pod kierunkiem m.in.
W³adys³awa ¯eleñskiego (teoria) i Feliksa Nowowiejskiego (kompozycja).
Choæ studiowa³ w klasach wiolonczeli
i fortepianu, wyspecjalizowa³ siê w grze
na flecie, co pozwoli³o mu na okazjonaln¹ wspó³pracê z dzia³aj¹cymi wówczas w Krakowie orkiestrami. By³ autorem m.in. dwóch symfonii i dziesiêciu
poematów symfonicznych oraz opery
„Zaczarowane ko³o” wed³ug dramatu
Lucjana Rydla.
Swe inne wielkie pasje – turystykê
górsk¹ i sport automobilowy – móg³
kompozytor rozwijaæ, dziêki znacz¹cym dochodom jakie przynosi³a
mu dzia³aj¹ca na Zwierzyñcu, przy ul.
Królowej Jadwigi 33 fabryka musztardy. Fabrykê tê za³o¿on¹ w roku 1883

„Dworkowa” willa Gablenzów, z roku 1883

przez Jana Lebensteina, odkupi³ ojciec
Jerzego – Wiktor Gablenz – w roku
1915. Na terenie fabryki sta³ dom
w stylu dworkowym wzniesiony na
fundamentach i piwnicach stoj¹cego
tu wczeœniej budynku zwanego „Kró-

S³ój na musztardê i butelka na ocet z fabryki „Gablenz i Syn”. Lata 30. XX wieku.
Ze zbiorów K. Jakubowskiego

lewsk¹ Leœniczówk¹”. Niebawem powo³ano do ¿ycia rodzinn¹ spó³kê pod
nazw¹ „Fabryka Octu, Musztardy i Synapizmów”, znan¹ póŸniej jako „Gablenz i Syn”. Nale¿y mo¿e wyjaœniæ, ¿e
te tajemnicze synapizmy, to plastry
gorczycowe stosowane na reumatyzm.
Jerzy Gablenz zgin¹³ w wypadku
rejsowego samolotu pasa¿erskiego pod
Piasecznem k. Warszawy, w dniu Œwiêta Narodowego – 11 listopada 1937 roku. Po jego œmierci fabrykê prowadzi³a
wdowa – Ma³gorzata z Schoenów. Tak
by³o, a¿ do roku 1950, kiedy to nowe,
niechêtne fabrykantom w³adze przekaza³y zak³ad, spó³dzielni utworzonej
przez dotychczasowych pracowników,
pod nowa nazw¹ Zwierzyniecka Wytwórnia Octu i Musztardy. W roku
1999 zabudowania fabryczne zosta³y
wyburzone, pod now¹ zabudowê wielomieszkaniow¹. Pozosta³a – nienaruszona, na ca³e szczêœcie – nale¿¹ca do
rodziny Gablenzów wspomniana willa
o charakterze dworkowym. Szcz¹tki
kompozytora spoczê³y zgodnie z jego
wol¹ na cmentarzu Salwatorskim, sk¹d
przy sprzyjaj¹cej aurze widaæ by³o
wówczas jego ukochane Tatry.
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

Kurier Zwierzyniecki 9

W MARSZU 1939–1945
Zamieszczon¹ poni¿ej publikacj¹ z pamiêtnika Stanis³awa Konika i Anny Konik, kontynuujemy cykl wspomnieñ z okresu
okupacji hitlerowskiej, spisywanych przez uczestników tych tragicznych wydarzeñ w drugiej po³owie lat 70. ubieg³ego
wieku, pod patronatem Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê. Poszczególne wspomnienia dotyczyæ bêd¹
wydarzeñ, jakie rozgrywa³y siê, w tamtych jak¿e trudnych latach, na terenach wchodz¹cych dziœ w sk³ad Naszej Dzielnicy.
K. J.

WSPOMNIENIA Z LAT OKUPACJI HITLEROWSKJEJ BY£EGO
CZ£ONKA POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ W KRAKOWIE
Do pracy konspiracyjnej w Polskiej Partii Socjalistycznej
w Krakowie przyst¹pi³em w listopadzie 1939 r. Zwerbowa³ mnie
Marian Bomba, przed którym z³o¿y³em przysiêgê w jego krakowskim mieszkaniu przy ul. Parkowej 15 m. 14. Zna³em go jako
dzia³acza PPS ju¿ w okresie miêdzywojennym. By³ on te¿
dzia³aczem Centralnego Zwi¹zku Robotników Przemys³u Chemicznego.
Po raz pierwszy zetkn¹³em siê z Bomb¹ jeszcze w roku 1936,
kiedy akurat by³em bezrobotny, w pracy politycznej na terenie
dzielnicy Kraków-P³aszów, gdzie by³ on przewodnicz¹cym Komitetu PPS P³aszów i to on namówi³ mnie do wst¹pienia do partii.
£¹czy³y mnie z nim wspólne idee i serdeczna przyjaŸñ, mo¿na by³o
mu w pe³ni zaufaæ, by³ œwietnym organizatorem, ideowcem i bardzo dzielnym cz³owiekiem. Gdy po kampanii wrzeœniowej
w 1939 r. znów nawi¹za³em z nim ³¹cznoœæ, zaproponowa³ mi walkê z okupantem w szeregach PPS. Na wstêpie dosta³em polecenie
zorganizowania tzw. 5-ki na terenie Woli Justowskiej i Przegorza³.
Po jej zorganizowaniu otrzymywa³em od Bomby dalsze polecenia.
Praca moja w organizacji polega³a na kolportowaniu prasy nielegalnej (pobiera³em j¹ z jego mieszkania), niesieniu pomocy ludziom zagro¿onym, œciganym przez gestapo, pomaga³em te¿ przy
ukrywaniu i magazynowaniu broni oraz zbieraniu informacji. Donosi³em tak¿e o ruchach jednostek wojsk niemieckich, w szczególnoœci: SS i Wehrmachtu, jednostek stacjonuj¹cych w koszarach na
Woli Justowskiej, jednostek SS Waffenpionier, które mieœci³y siê
w koszarach na Kopcu Koœciuszki. By³y one odpowiednikiem dzisiejszych wojsk in¿ynieryjnych, a ich celem by³o minowanie terenów.
„Dogl¹da³em” te¿ magazynu amunicji, któr¹ w setkach ton
sk³adowano w Przegorza³ach przy ul. Ks. J. Poniatowskiego,
w dawnej cegielni Finkelsteina. Przed wkroczeniem Armii Radzieckiej do Krakowa zosta³a ona przez Niemców zaminowana.
Bomba jako dowódca poleci³ te¿ prowadziæ obserwacjê willi gubernatora Franka, która znajdowa³a siê w Przegorza³ach na wzgórzu D¹browa–Las Wolski (silnie strze¿ona i obunkrowana).
By³em dowódc¹ 5. grupy dywersyjno-wywiadowczej. Informacje
zbiera³em osobiœcie lub przez podleg³ych mi ludzi i przekazywa³em je dowódcy (ps. „Roman”) w czasie kolejnych spotkañ.
Spotkania nasza odbywa³y siê pocz¹tkowo w mieszkaniu Bomby
przy ul. Parkowej (do lipca 1941 r.) póŸniej u mnie w mieszkaniu
na Woli Justowskiej, b¹dŸ w terenie.
Z mieszkania dowódcy odbiera³em tak¿e prasê nielegaln¹. By³a
to „Wolnoœæ”, a póŸniej tak¿e i „Dziennik Polski”. Prasê pobiera³a
tak¿e moja ¿ona Anna Konik oraz matka Franciszka Konik. Przynosi³a j¹ do nas tak¿e ¿ona Bomby i córka i z rodzin¹ t¹ byliœmy
w ci¹g³ym kontakcie. Prasê nielegaln¹ kolportowa³em wœród
mieszkañców Woli Justowskiej i Przegorza³. Bomba do roku 1942
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pe³ni³ funkcjê dowódcy Milicji Robotniczej na terenie województwa krakowskiego i rzeszowskiego, a od 1942 r. na tym¿e terenie
funkcjê dowódcy wojskowego Polskiej Partii Socjalistycznej (GL.
PPS).
Ponadto otrzymywa³em polecenie obserwacji Glinika w Przegorza³ach, na którym odbywa³y siê egzekucje Polaków przywo¿onych przewa¿nie z terenu miechowskiego. Egzekucje by³y
dokonywane przez Niemców na Polakach za to, ¿e udzielali oni
pomocy oddzia³om partyzanckim. Z koñcem lipca 1941 roku na
skutek aresztowañ – przy ul. Parkowej 15 schroni³a siê w moim
mieszkaniu na Woli Justowskiej rodzina tow. M. Bomby – ¿ona
Anna, córka Aleksandra i syn Jerzy. Zapewni³em im bezpieczeñstwo i utrzymanie. Poniewa¿ przez pewien czas na ul. Parkowej
byt spokój, rodzina dowódcy postanowi³a wróciæ do swego mieszkania, ale po krótkim tam pobycie zosta³a aresztowana przez gestapo – ¿ona M. Bomby Anna, a dzieci uciek³y po zabraniu matki.
Anna Bomba siedzia³a na Montelupich jako zak³adniczka za mê¿a,
jej samej gestapo nie udowodni³o pracy konspiracyjnej. Ciê¿ko
tam chorowa³a, nikogo nie zdradzi³a mimo, ¿e by³a bita. Z powodu
ciê¿kiej choroby zosta³a zwolniona z wiêzienia. Niejednokrotnie
jeszcze ¿ona i dzieci Mariana Bomby musia³y siê ukrywaæ. Z rodzin¹ t¹ utrzymywa³em kontakt do koñca okupacji hitlerowskiej,
mimo ¿e czêsto zmienia³a miejsce pobytu. Cz³onkowie rodziny
przychodzili do nas i zawsze otrzymywali schronienie, opiekê oraz
¿ywnoœæ. Rodzina ta w czasie okupacji by³a rozbita. Tylko dorywcze spotkania umo¿liwia³y kontakty ¿onie z mê¿em, a dzieciom
z ojcem. Udzielaliœmy schronienia tak¿e M. Bombie, który od
1940 r. ukrywa³ siê, a od r. 1941 by³ œcigany przez gestapo i policjê
niemieck¹. Czêsto wiêc korzysta³ z naszych pomieszczeñ, bowiem
by³y to zabudowania gospodarskie (dom, stodo³a, obora) tak usytuowane, ¿e istnia³a mo¿liwoœæ dojœcia i wyjœcia nie tylko z ulicy,
ale tak¿e przez ogród, pola uprawne ³¹cz¹ce siê z rejonem Lasu
Wolskiego, a przede wszystkim z Sikornikiem. No¿na by³o uciekaæ
tak¿e polami w stronê strzelnicy, b¹dŸ w stronê miasta czy Rudawy. Mieszkanie moje na Woli Justowskiej z uwagi na dogodne
po³o¿enie by³o jedn¹ z baz prac konspiracyjnych. Tu ukrywano nie
tylko ludzi, ale tak¿e broñ. Przychodzili bojowcy z oddzia³ów
sabota¿owo-dywersyjnych, ch³opcy z oddzia³ów partyzanckich,
których po akcjach trzeba by³o nakarmiæ, a tak¿e daæ im mo¿noœæ
jako takiego wypoczynku.
Gdy grupa partyzantów by³a liczniejsza, wówczas zatrzymywa³a siê w zalesionym Sikorniku, a Bomba osobiœcie przychodzi³
do mnie po ¿ywnoœæ. ¯ywnoœæ przygotowywa³a moja ¿ona Anna,
a Bomba zabiera³ j¹ i przenosi³ przez po³a do Sikornika. Trzeba
wspomnieæ, ¿e pierwotnie broñ, któr¹ przechowywa³ on u mnie
by³a krótka – P 38 kaliber 9 (rok 1942). W póŸniejszych okresach
sk³adowana by³a tak¿e broñ maszynowa i amunicja. Broñ przyno-

si³ osobiœcie i zabiera³ do akcji M. Bomba. Czasem tej broni by³o
bardzo du¿o, ale by³y i takie okresy w których nie by³o jej w naszym
zabudowaniu.
Pora teraz przejœæ do najbardziej bolesnych wspomnieñ czasu
wojny. By³ 28 lipca 1943 roku. Ju¿ o godz. 5.00 rano wyjecha³em
na rowerze do Krakowa, by udaæ siê na spotkanie organizacyjne.
Pod strzelnic¹ na Woli Justowskiej zosta³em zatrzymany i wylegitymowany przez ¿andarmów. Dzia³o siê to naprzeciw restauracji
„Nur für Deutsche”, nale¿¹cej do rodziny Lelitów. Tam dostrzeg³em ju¿ kilku nieznanych mi ludzi, tak¿e zatrzymanych przez
Niemców. Zobaczy³em te¿, jak z restauracji Niemcy wyprowadzaj¹ dwóch braci Lelitów, mieli oni rêce z ty³u zwi¹zane grubym
sznurem, a na ramionach jednego z nich Niemcy zawiesili bia³o-czerwon¹ flagê, któr¹ znaleŸli w ich mieszkaniu. Natomiast
od dzisiejszej ulicy Korbutowej, Niemcy prowadzili skrwawionego mê¿czyznê, który mia³ rêce wygiête do ty³u, zwi¹zane tak¿e
sznurem, a na szyi zawieszony pistolet „Vis”. Mê¿czyznê tego oraz
braci Lelitów prowadzono bezpoœrednio w stronê placu, gdzie
póŸniej mia³y nast¹piæ najbardziej dramatyczne wydarzenia. Mnie
oraz innych ludzi w iloœci oko³o 150 osób wyci¹gniêtych z domów,
b¹dŸ zatrzymanych przyprowadzono tak¿e na plac zbiorowy. Tam
nasi oprawcy przeprowadzili selekcjê, w wyniku której oddzielono
mê¿czyzn od kobiet. Znalaz³em siê w pierwszym szeregu i wówczas Niemcy zaczêli do³¹czaæ do nas pozosta³ych mieszkañców tego terenu. Zebrani le¿eliœmy twarz¹ do ziemi, z rêkami rozci¹gniêtymi do przodu. Nastêpnie Niemcy z t³umu wybrali matki i dzieci
i poprowadzili ich do szko³y.
Oko³o godz. 11.00 przed po³udniem wyst¹pi³ Niemiec w cywilnym ubraniu i w jêzyku polskim poinformowa³ le¿¹cych na placu
Polaków, ¿e policja niemiecka dysponuje list¹ osób dzia³aj¹cych
w konspiracji na terenie Woli Justowskiej i do godziny 13.00 winni
oni sami zg³osiæ siê, bo inaczej bêd¹ zebranych ludzi dziesi¹tkowaæ, a ka¿da rodzina polska straci ze swego sk³adu osobowego 3
osoby. Sytuacja dla mnie by³a groŸna. Nie wiedzia³em, czy mnie
ktoœ nie wska¿e. W tym czasie wszyscy le¿¹cy na placu zostali otoczeni ze wszystkich stron przez policjê i wojsko uzbrojone w karabiny maszynowe. W czasie przes³uchiwania ludzie byli bici, wokó³
s³ychaæ by³o jêki. Co kilka minut Niemcy wrzucali do zbo¿a przyleg³ego do tej parceli skatowanych ludzi. W miêdzyczasie na plac
doprowadzono pod eskort¹ Polaków, którzy zamieszkiwali dalsze
tereny Woli Justowskiej. W tym czasie samochód ciê¿arowy przywióz³ z Przegorza³ (z wodoci¹gów) oraz ze szko³y przy ul. Królowej
Jadwigi dalsze ofiary, wœród których rozpozna³em Józefa Stramka,
mojego kolegê szkolnego. Oko³o godz. 13.00 wspomniany ju¿ Niemiec ponownie zwróci³ siê do le¿¹cych oœwiadczaj¹c, ¿e poszukiwanych ujêto, a pozosta³ych odszuka siê wœród szeregów le¿¹cych
na placu.
W tym czasie na samochód za³adowano oko³o 30 osób, kobiet
i mê¿czyzn. Ludzie ci byli bici kolbami karabinów, popychani
i nieludzko traktowani. Samochód odjecha³ z nimi w stronê miasta. Z uwagi na du¿¹ odleg³oœæ nie uda³o mi siê wœród nich odró¿niæ nikogo ze znajomych. Nastêpnie przyjecha³o 9 wozów policyjnych, wype³nionych policj¹ niemieck¹ mundurow¹ i cywiln¹.
Na czele jej sta³ szef SS Schubert. Niemcy przywieŸli ze sob¹ listy,
zdjêcia, ksi¹¿ki i natychmiast przyst¹pili do konfrontacji ludzi
z przywiezionymi dokumentami. Ka¿dy le¿¹cy na placu twarz¹ do
ziemi otrzyma³ polecenie uniesienia siê na rêkach i pokazania swej
twarzy. Niemcy przeprowadzili konfrontacjê ka¿dego Polska, wychwytuj¹c poszukiwanych. Ka¿dy by³ nie tylko sprawdzony
wed³ug posiadanych przez Niemców dokumentów, ale ponownie
sprawdzano te¿ dowody osobiste ka¿dego zatrzymanego, konfrontowano z listami przywiezionymi przez Niemców, a so³tys

i komendant posterunku policji granatowej stwierdza³ czy Polak,
którego sprawdzali Niemcy jest sta³ym mieszkañcem Woli Justowskiej i wypowiadali o, nim swoje zdanie.
Operacja ta trwa³a doœæ d³ugo, chyba do godz. 16.00. W czasie
sprawdzania nadjecha³ samochód ciê¿arowy z rejestracj¹ berliñsk¹. Wyszli z niego cywil oraz oficer SS w stopniu majora
i zarz¹dzili, aby dwunastu mocnych ludzi powsta³o. Wówczas zrodzi³a mi siê myœl, ¿e dla zorientowania siê w tragicznej sytuacji nale¿y powstaæ, by poznaæ przyczynê pacyfikacji. Wsta³em lecz natychmiast upad³em. Ostatnim wysi³kiem znów siê podnios³em
i zg³osi³em do grupy tych „mocnych”. Zabrano nas na samochód
pod siln¹ eskort¹ i zawieziono na Strzelnicê. Polecono nam udaæ
siê do budynku, w którym zobaczy³em zerwan¹ pod³ogê,
pod któr¹ w pomieszczeniu du¿ych rozmiarów znajdowa³a siê
drukarnia. Pozna³em powód. W mieszkaniu tym widzia³em mnóstwo amunicji, krótk¹ broñ oraz porzucone pieni¹dze ró¿nych
krajów. By³y tam dolary, ruble, pieni¹dze banku emisyjnego i inne.
Dom by³ opustosza³y. Widok by³ wstrz¹saj¹cy; mieszkanie zupe³nie zdemolowane, pod³ogi pokrwawione. Ca³y czas byliœmy
pod eskort¹ Niemców. którzy rozdali nam klucze ró¿nych rozmiarów i kazali rozmontowywaæ maszynê drukarsk¹. Rozmontowane
czêœci musieliœmy za³adowaæ na samochód, który z nimi odjecha³.
Po zakoñczeniu pracy Niemcy pod eskort¹ poprowadzili nas
piechot¹ na plac pacyfikacji. Tam powróciliœmy na miejsca poprzednio zajmowane i nadal le¿eliœmy twarz¹ do ziemi. W tym
czasie wykopano du¿y dó³ na pobliskiej parceli i przywieziono
wapno. Wszystkie czynnoœci by³y wykonywane przymusowo
przez Polaków pod eskort¹ Niemców. Oko³o godz. 17.00 polecono
nam wszystkim le¿¹cym na placu usi¹œæ odwróciæ siê twarz¹
do miejsca, w którym ju¿ wykopano ów dó³. Zobaczy³em teraz ludzi przeznaczonych do egzekucji, pobitych, zakrwawionych.
Wœród nich rozpozna³em wspomnianego Stramka, Zieliñskiego
(drukarza z tajnej drukarni), Jakubowskiego, dwóch braci Lelitów
i kobiety, których chyba nie zna³em. Niemcy podprowadzali ka¿dego do do³u i strzelali mu z lewej strony w g³owê. Trupy wrzucano
do do³u, a Polacy musieli je polewaæ wapnem i zasypaæ ziemi¹.
Po tej egzekucji oficer wysokiej rangi z SDAP wyg³osi³ mowê
do siedz¹cych na p1acu, zmartwia³ych z przera¿enia ludzi. Treœæ
tej mowy by³a mniej wiêcej taka: „wzywa siê ludnoœæ do 1ojalnoœci
wobec w³adz niemieckich. W przeciwnym razie bêd¹ stosowane
sankcje za udzia³ lub pomoc bandom dzia³aj¹cym na niekorzyœæ
w³adz niemieckich”. Widzia³em jak odsy³ano samochód pe³en ludzi rzekomo podejrzanych do obozu „Liban” w P³azowie, a pozosta³ym kazano rozejœæ siê do domów. Nale¿y wspomnieæ, ¿e w czasie trwania pacyfikacji szereg patriotów polskich, którzy zostali
rozpoznani przez Niemców, zosta³o aresztowanych i przewiezionych do wiêzienia na Montelupich. Nadmieniam, ¿e na trzy tygodnie przed pacyfikacj¹ zosta³a aresztowana moja matka Franciszka Konik i siostra Maria Konik. Powodem aresztowania by³ fakt,
¿e siostra nie zg³osi³a siê na przymusowe prace w Niemczech,
a broni³a póŸniej córki przed wywozem. Gestapo aresztowa³o
je w ich mieszkaniu, od którego oddziela³ nas tylko korytarz. Osadzono je w wiêzieniu na Montelupich. Matka moja Franciszka zosta³a z Montelupich zwolniona 27 lipca 1943 roku – jak siê okaza³o
– na kilka godzin przed pacyfikacj¹. Siostra natomiast siedzia³a
nadal w wiêzieniu na Montelupich i w czasie tragicznych dni zetknê³a siê z Ludmi³¹ Korbutow¹, któr¹ Niemcy zbit¹ i zmasakrowan¹ wrzuci1i do te samej celi. Maria Konik udziela³a pomocy nieszczêœliwej kobiecie, ociera³a jej twarz zbit¹ i zbroczon¹ krwi¹. Siostra moja zosta³a zwolniona z wiêzienia w póŸniejszym czasie
na skutek z³ego stanu zdrowia i po jej powrocie do domu opowiedzia³a nam nie tylko o w³asnych prze¿yciach, ale i o dramacie Kor-
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butowej. Mimo tragicznych wydarzeñ na Woli Justowskiej, praca
konspiracyjna na tym teranie nadal, by³a kontynuowana. Szczêœciem jak zawsze mówiliœmy by³o, ¿e na dwa dni przed pacyfikacj¹
opuœci³ nasz dom Bomba, zabieraj¹c równoczeœnie broñ. Gdyby
zosta³, podzieli³by los tych wszystkich, których rozpoznano na
podstawie konfrontacji z dokumentami przywiezionymi przez gestapo i policjê niemieck¹.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e Marian Bomba w czasie aresztowania go
przez gestapo w maju 1943 roku przy ul. Brzozowej w Krakowie
stoczy³ heroiczn¹ walkê. W walce tej zosta³ ciê¿ko ranny, a mino to
zbieg³, by ostrzec towarzyszy walki o rozpoznanym konfidencie.
PóŸniejszy czas to okres, w którym Bomba leczy³ siê z ran i w³aœnie
czas przed pacyfikacj¹ na Woli Justowskiej spêdza³ u nas. Szczê-

œcie, ¿e by³ u nas wówczas niezbyt d³ugo. Przecie¿ za jego ujêcie lub
wskazanie miejsca pobytu gestapo wyznaczy³o pocz¹tkowo
300.000 marek niemieckich nagrody, a póŸniej 500.000. Jego zdjêcia by³y wyœwietlane w kinach dla niemieckich ¿o³nierzy i w kinach
dla Polaków, przedstawiaj¹c go jako groŸnego i niebezpiecznego
bandytê. Opuszczaj¹c nasz dom na dwa dni przed pacyfikacj¹ na
Woli Justowskiej Marian Bomba nie tylko uratowa³ swoje ¿ycie,
ale uratowa³ ¿ycie ca³ej mojej rodziny.
Dzia³alnoœæ Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie pacyfikacji
nie zosta³a przez Niemców rozszyfrowana, a ludzie w niej zaanga¿owani walczyli w ruchu opon do ostatnich dni okupacji hitlerowskiej.
STANIS£AW KONIK (ps. LONDYN”) i ANNA KONIK

ZWIERZYNIECKI KONKURS LITERACKI
Z przyjemnoœci¹ zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do wziêcia udzia³u w czwartej edycji Zwierzynieckiego Konkursu Literackiego,
który organizuje Rada Dzielnicy VII. Mamy nadziejê, ¿e tegoroczny konkurs, tak jak poprzednie, spotka siê z ¿yczliwym przyjêciem
ze strony Uczniów, Nauczycieli i oczywiœcie Mieszkañców naszej dzielnicy. Najlepsze prace z ubieg³orocznej edycji drukujemy
w „Kurierze Zwierzynieckim” oraz w „Tygodniku Salwatorskim”. W tym roku bêdzie podobnie.
Przypominamy regulamin konkursu na ³amach „Kuriera Zwierzynieckiego”, licz¹c, ¿e znów do siedziby Rady dzielnicy
nap³ynie bardzo du¿o prac konkursowych.
REGULAMIN
Uczestnicy: przede wszystkim uczniowie szkó³ podstawowych,
a tak¿e gimnazjaliœci oraz licealiœci ucz¹cy siê w szko³ach zwierzynieckich. Do udzia³u zapraszamy te¿ uczniów innych szkó³, pod warunkiem, ¿e mieszkaj¹ na terenie Dzielnicy VII.
Cel konkursu: Pragniemy zainteresowaæ m³odzie¿ sprawami naszej „ma³ej Ojczyzny” czyli terenów, które mieszcz¹ siê w historycznych granicach Zwierzyñca i Pó³wsia Zwierzynieckiego. Zale¿y nam
na kszta³towaniu wœród m³odzie¿y wiêzi ze œrodowiskiem lokalnym,
na budzeniu poczucia odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ Zwierzyñca.
Chcemy te¿ sk³oniæ m³odych ludzi do poznawania historii okolicy,
w której siê mieszka.
Tematyka: Prace powinny byæ w jakimœ stopniu zwi¹zane ze Zwierzyñcem – z jego histori¹ lub teraŸniejszoœci¹, z tradycjami, legendami, niepowtarzaln¹ atmosfer¹, z zabytkami, z problemami bie¿¹cymi,
inwestycjami, perspektywami, ze znanymi (lub zapomnianymi)
mieszkañcami...itd.
Forma literacka prac: Przewidujemy trzy kategorie –
– proza fabularna (np. opowiadanie, kartki z pamiêtnika)
– teksty publicystyczne (reporta¿, felieton, wywiad)
– próby poetyckie (wiersz lub zbiór wierszy).
Oczywiœcie oddzielnie bêdziemy oceniaæ prace uczniów klas
I–III i IV–VI, osobno teksty gimnazjalistów oraz licealistów.

Warunkiem koniecznym jest samodzielnoœæ prac. Oczywiœcie,
w trakcie gromadzenia materia³u, uczestnik konkursu mo¿e konsultowaæ siê z Nauczycielami, Rodzicami itd.
W przypadku korzystania ze Ÿróde³ prosimy o za³¹czenie bibliografii. Pracê mo¿na wzbogaciæ rysunkami lub zdjêciami.
Uczestnik mo¿e przynieœæ pracê bezpoœrednio do siedziby Rady
Dzielnicy(ul. B. Prusa 18) lub przekazaæ Nauczycielom w Swojej szkole (najlepiej polonistom).
Format prac: Teksty powinny byæ maszynopisami lub czytelnymi
rêkopisami, nie powinny przekraczaæ 7–8 stron formatu A4.
Termin: Prace mo¿na oddawaæ do koñca kwietnia 2008, a rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi po kilku tygodniach. Do pracy w Jury
zaprosimy kilka osób – g³ównie przedstawicieli redakcji „Kuriera
Zwierzynieckiego”.
Teksty nale¿y opisaæ wg wzoru: imiê i nazwisko uczestnika, nazwa
szko³y, klasa, adres domowy.
Prosimy o dopisek: „Zwierzyniecki Konkurs Literacki”.
Nagrody: Nagrody sponsorowaæ bêdzie Rada Dzielnicy VII. Przewidujemy przede wszystkim wartoœciowe nagrody ksi¹¿kowe oraz
druk nagrodzonych, wyró¿nionych prac w prasie lokalnej.

W imieniu Jury: BO¯ENA OSTACHOWSKA-KOS

Drodzy czytelnicy!
Poni¿ej zamieszczamy jedn¹ z prac nagrodzonych w ubieg³orocznym Konkursie Literackim.

„IDZE, IDZE TY BAJOKU £YSY!” – CZYLI WYWIAD Z ANDRUSEM MAKINO
D³ugo myœla³em z kim zrobiæ wywiad, bo jak to czêsto w ¿yciu bywa, to co jest najbli¿sze, umyka uwadze. Pomyœla³em
jeszcze raz i postanowi³em, ¿e zrobiê go ze s³ynnym, ostatnim
zwierzynieckim andrusem, którego nazywaj¹ Makino, a mieszka on w tej samej kamienicy co ja, a nawet jego drzwi s¹ naprzeciwko naszych. Umówi³em siê z nim telefonicznie i po kilku
dniach, gdy wróci³ z dalekiego wyjazdu na koncert, przyszed³em do niego.
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– Zacznijmy od pocz¹tku. Gdzie Pan siê urodzi³?
– To bardzo wa¿ne, ¿e siê urodzi³em, bo by mnie nie by³o...
Ale powa¿nie. Urodzi³em siê, na Pó³wsiu Zwierzynieckim – na
najpiêkniejszym skrawku kuli ziemskiej, niedaleko od Królowej Polskich Rzek, blisko klasztoru Sióstr Norbertanek, sk¹d
rozpoczyna swoje harce Lajkonik, w okolicy, gdzie robi siê najpiêkniejsze szopki bo¿onarodzeniowe, rzut kamieniem od placu Na Stawach, czyli przy ulicy Stachowicza. Jak ty czy ja pa-

trzymy przez kuchenne okno to widzimy podwórko, które kiedyœ by³o wspólne z domem Piêknej Mañki, czyli Królowej
Przedmieœcia.
– Wszyscy mówi¹, ¿e jest pan andrusem zwierzynieckim,
a Pan mówi, ¿e urodzi³ siê na Pó³wsiu.
– Bo zanim w³¹czono w 1910 roku okoliczne wsie do Krakowa, to by³y osobno i Zwierzyniec i Pó³wsie Zwierzynieckie,
które powsta³o poprzez podzia³ Zwierzyñca, a granic¹ by³a
dzisiejsza rzeka Rudawa. Ludzie z Pó³wsia zawsze mówili, ¿e
s¹ wa¿niejsi od tych ze Zwierzyñca, bo tam to wieœ, a tu
Pó³wsie a pó³-miasto. Ale naprawdê to by³a po prostu po³owa
dawnej jednej œredniowiecznej wsi.
– Czyli na Pó³wsiu Pan siê urodzi³ i mieszka do dziœ. Czy ma
Pan siostry lub braci?
– Tak. By³o nas czworo rodzeñstwa i wszyscy grali na jakimœ instrumencie. Dawniej rodziny by³y wiêksze ni¿ dziœ.
– Po mamie, czy po tacie odziedziczyliœcie talent muzyczny?
– Po mamie Annie, która zreszt¹ uczy³a muzyki w liceum.
Nawet przychodzili do niej na prywatne lekcje. Na przyk³ad
znakomity póŸniej pianista Wacek Kisielewski.
– Jak Pan wspomina swoj¹ mamê?
– By³a bardzo dobrym cz³owiekiem. W czasie okupacji i zaraz po wojnie w dworku królewskiego ³owczego przy ul. Koœciuszki opiekowa³a siê sierotami. To by³ chyba pierwszy na
Zwierzyñcu dom opieki spo³ecznej.
– Podobno andrusem jest siê przez ca³e ¿ycie. Kto to jest andrus?
– To ktoœ, kto nie jest bogaty, czêsto bywa bezrobotny, ale
najwiêkszym jego maj¹tkiem jest honor i duma. Musi byæ bardzo, bardzo honorowy. Czasem bywa z prawem i policj¹ na
bakier, ale nie krzywdzi uczciwych ludzi tylko co najwy¿ej
cwaniaków. Andrus jest dowcipny i lubi robiæ ¿arty. Chroni
swoj¹ dzielnicê od bandytów, którzy by tu chcieli wykrêciæ jakiœ numer. Myœmy nazwali swoj¹ kapelê „Andrusy”, bo tak
o nas mówili wszyscy.
– Czy poza kapel¹ Pan jeszcze gdzieœ pracowa³?
– Tak, w Barze Na stawach wtacza³em beczki z piwem i nawet wtedy towarzyszy³a mi gitara. Zreszt¹ bardzo lubi³em bar
Na Stawach.
– Czy wszêdzie Pan chodzi z gitar¹?
– Oczywiœcie! Zawsze na ni¹ mogê liczyæ. Jak chcê to nawet
potrafimy razem naœladowaæ „Dzwon Zygmunta” Macham
gitar¹ przy gryfie i struny wydaj¹ brzmienia „Dzwonu Zygmunta”. Ale niestety, gdy siê uczy³em tej sztuczki, to straci³em

na tym ze trzydzieœci cennych gitar, bo czêsto je rozbija³em.
Nawet kiedyœ przyszed³ do mnie jakiœ ³ysy bajok i mówi: „Graj
mi ty...” i tutaj u¿y³ takiego s³owa, ¿e wam go nie powtórzê.
Wtedy by³a przy mnie moja mama i nie mog³em sobie pozwoliæ, ¿eby jakiœ klarnet bosy obra¿a³ mi Mamusiê. Wiêc przywali³em mu gitar¹ w ³eb. To w³aœnie by³a jedna z cennych gitar,
któr¹ straci³em.
– Jest Pan charakterystycznie ubrany.
– Mam czapkê z daszkiem i marynarkê w kratê. To jest
ubranie, a mo¿na nawet powiedzieæ „mundur andrusa”.
Mam te¿ apaszkê.
– Dla kogo Pan najczêœciej gra i dla kogo lubi Pan graæ najbardziej?
– Najbardziej lubiê graæ dla przyjació³, ale to siê okazuje
czasem dopiero podczas koncertu. Oczywiœcie najs³awniejsze
s¹ koncerty na Rynku w Krakowie lub w Chicago dla Polaków, którzy mieszkaj¹ w Ameryce, a jak ja do nich jadê to mówi¹, ¿e to najfajniejszy kawa³ek Ojczyzny do nich przyjecha³.
Ale przede wszystkim uwa¿am, ¿e nale¿y graæ dla tych, którzy
o to poprosz¹, wiêc zdarza mi siê graæ na bardzo ró¿nych imprezach. S¹ to festyny, zabawy z tañcami, jakieœ œwiêta lub
rocznice... Jak ktoœ jest bardzo fajny i go szanujê to gramy mu
bez pieniêdzy. Mamy wiele podziêkowañ dla zespo³u muzycznego „Andrusy”, na przyk³ad za „Wieczór Krakowski”, mam
jeszcze wiele innych, ale ich wymienianie zajê³o by mi ca³e
wieki.
– Gdzie mo¿na Pana us³yszeæ najczêœciej, jak Pan œpiewa?
– Jak prowadzê auto.
– To sympatyczne, ale nie ka¿dy mo¿e z Panem pojechaæ autem.
– Po kolei, po kolei wszystkich przewiozê, a pierwsze pojad¹
³adne dziewczyny.
– A ch³opaki, gdzie Pana us³ysz¹?
– Jestem na ka¿dym meczu mojej ukochanej „Cracovii”
przy ul. Ka³u¿y. Jestem ich zagorza³ym kibicem i u³o¿y³em
hymn dla tego Najlepszego Klubu Pi³karskiego.
– Wœród moich kolegów nie wszyscy s¹ tego zdania, ¿e Cracovia jest najlepsza... S¹ te¿ kibice Wis³y... Co by Pan powiedzia³
takiemu, co nie jest kibicem „Cracovii”?
– Powiedzia³bym po zwierzyniecku: idze, idze, ty bajoku
³ysy!
z ALEKSANDREM £ODZIA KOBYLIÑSKIM
rozmawia³ ANDRZEJ BOROÑ

W HO£DZIE WYBITNEMU POECIE
24 paŸdziernika 2007 roku Rad Miasta Krakowa podjê³a
uchwa³ê w sprawie wzniesienia pomnika Zbigniewa Herberta oraz przeznaczenia stosownych œrodków finansowych
na ten cel. Poniewa¿ jednak uchwa³a ta nie precyzowa³a
miejsca, ustawienia pomnika, Krakowski Zarz¹d Komunalny, jako jednostka maj¹ca zrealizowaæ to zadanie zwróci³ siê
do wszystkich Rad Dzielnic – w tym rzecz jasna i do Dzielnicy VII Zwierzyniec – z proœb¹ o pilne wskazanie miejsca,
w którym monument taki móg³by ewentualnie stan¹æ. Warunkiem niezbêdnym by³o, aby wskazane dzia³ki by³y
w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Kraków, b¹dŸ Skarbu Pañstwa.

Ze strony Naszej Dzielnicy pad³o kilka propozycji lokalizacji: Park Decjusza, skwer przy ul. Koœciuszki (przy moœcie
Dêbnickim), zieleniec przy ul. Królowej Jadwigi – naprzeciw
szko³y Podstawowej nr 32 oraz najbli¿sze s¹siedztwo wydawnictwa Znak, przy ul. Koœciuszki 37. Niestety – jak to na
ogó³ bywa – sprawa okaza³a siê nad wyraz pilna i brak³o czasu na szersze konsultacje, czy chocia¿by zapoznanie siê ze
zdaniem p.t. Czytelników Kuriera...

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
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ZMIANY CZYNSZÓW W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH
Od 1 czerwca 2008 r. ulegn¹ zmianie stawki czynszów w lokalach komunalnych w Krakowie. Tej sprawie poœwiecona
by³a konferencja prasowa, która odby³a siê 25 lutego w Urzêdzie Miasta Krakowa.
W konferencji wziêli udzia³ Zastêpca Prezydenta Krakowa El¿bieta Lêcznarowicz, Dyrektor Zarz¹du Budynków Komunalnych Katarzyna Zapa³, Dyrektor Wydzia³u Mieszkalnictwa UMK Katarzyna
Bury i Kierownik Referatu Zasi³ków Mieszkaniowych Wydzia³u
Œwiadczeñ Socjalnych UMK Wioletta Karoliñska.
Zgodnie z „Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2007–2012” przyjêtym uchwa³¹ RMK z dnia 24 paŸdziernika 2007 r., od 1 czerwca ulegnie zmianie wysokoœæ czynszów w mieszkaniach komunalnych.
W oparciu o zasady zawarte w Programie, Zarz¹dzeniem nr
2515/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie wysokoœci czynszu opartego na ocenie wartoœci u¿ytkowej
lokalu mieszkalnego, zosta³a okreœlona wysokoœæ stawek czynszu dla
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
Kraków. Doln¹ granicê stawki ustalono na 3,08 z³ za m2 (obecnie 1,16
z³), a górn¹ na 7,87 z³ za m2 (obecnie 4,42 z³). Wnioski o obni¿kê czynszu sk³adaæ mo¿na od 1 maja.
Stawkê za lokal socjalny ustalono na poziomie 0,58% wartoœci odtworzeniowej, tj. w wysokoœci 1,54 z³/m2 p. u. lokalu. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów „(...) stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e przekraczaæ
po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie mieszkaniowym”.
„Wprawdzie wzrost stawek jest konieczny, by pokrywaæ koszta u¿ytkowania mieszkañ komunalnych, prowadzenia remontów i innych robót” – mówi³a Dyrektor Katarzyna Bury – „ale chodzi o te¿ to, by
czynsz by³ wy¿szy dla osób zamo¿niejszych, a osoby ubo¿sze mog³yby
wówczas p³aciæ mniej.”
„Obni¿ki czynszów wprowadzono celem z³agodzenia trudnej sytuacji rodzin ubogich” – dodawa³a Prezydent El¿bieta Lêcznarowicz.
Obni¿ki czynszu bêd¹ stosowane od dnia 1 czerwca 2008 r. na indywidualny wniosek najemcy. Uprawnionym do rozpatrywania
spraw o udzielenie obni¿ki czynszu jest wynajmuj¹cy. Wnioski mo¿na
sk³adaæ od dnia 1 maja 2008 r., bezpoœrednio u w³aœciwego wynajmuj¹cego (ZBK, BOM-y, spó³ki administruj¹ce). Dyrektor ZBK Katarzyna Zapa³ poinformowa³a, ¿e od 20 marca na stronie internetowej
Miasta oraz na stronach ZBK pojawi¹ siê druki i wzory podañ, przeznaczone dla osób, które chc¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci obni¿ki czynszu. Formularze, na których nale¿y sk³adaæ wnioski o obni¿enie stawki czynszu, bêd¹ te¿ dostêpne (równie¿ od 20 marca) w Zarz¹dzie Budynków Komunalnych w Krakowie (os. Z³otej Jesieni 14 – punkt
obs³ugi mieszkañca), oraz w Biurach Obs³ugi Mieszkañców: Rynek
Kleparski 4, ul. £obzowska 48, ul. Limanowskiego 16, os. Urocze 1, os.
Na Stoku 1. A tak¿e w Urzêdzie Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Œw.
3/4 – dziennik podawczy, os. Zgody 2 – dziennik podawczy, ul. Wielicka 28A – dziennik podawczy.
Obni¿ka czynszu jest przyznawana na okres 12 miesiêcy, licz¹c od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia kompletnego wniosku. Przez kompletny wniosek rozumie siê wniosek zawie-

raj¹cy wszystkie dokumenty niezbêdne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygniêcia w sprawie.
W przypadku, gdy utrzymuj¹cy siê niski dochód gospodarstwa
domowego to uzasadnia, Wynajmuj¹cy, na wniosek Najemcy, ponownie udziela obni¿ki czynszu na kolejne okresy dwunastomiesiêczne.
Najemca ubiegaj¹cy siê o obni¿kê czynszu obowi¹zany jest z³o¿yæ
deklaracjê o wysokoœci dochodów cz³onków gospodarstwa domowego za okres pe³nych trzech miesiêcy kalendarzowych poprzedzaj¹cych
datê z³o¿enia kompletnego wniosku. W sprawach dotycz¹cych deklarowania wysokoœci dochodów cz³onków gospodarstwa domowego
i rodzaju dokumentów, które powinny byæ przez sk³adaj¹cych deklaracje przechowywane w celu udostêpnienia na ¿¹danie Wynajmuj¹cego, stosuje siê odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.
Za dochód, o którym mowa powy¿ej, uwa¿a siê wszelkie przychody po
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
okreœlonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, chyba
¿e zosta³y ju¿ zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza siê: œwiadczeñ pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupe³nych, jednorazowych zapomóg z tytu³u urodzenia
siê dziecka, dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, pomocy w zakresie
do¿ywiania, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej, jednorazowych œwiadczeñ pieniê¿nych i œwiadczeñ
w naturze z pomocy spo³ecznej, dodatku mieszkaniowego, zapomogi
pieniê¿nej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniê¿nej dla
niektórych emerytów, rencistów i osób pobieraj¹cych œwiadczenie
przedemerytalne albo zasi³ek przedemerytalny w 2007 r.
Wynajmuj¹cy, w razie w¹tpliwoœci co do wiarygodnoœci danych
zawartych we wniosku, mo¿e ¿¹daæ od Najemcy dostarczenia zaœwiadczenia naczelnika w³aœciwego miejscowo urzêdu skarbowego
o wysokoœci dochodów uzyskanych przez tê osobê oraz innych cz³onków jej gospodarstwa domowego. Wynajmuj¹cy, w okresie obowi¹zywania obni¿ki, ma prawo do ¿¹dania od Najemcy sk³adania aktualnych deklaracji lub zaœwiadczeñ, o których mowa powy¿ej. Wynajmuj¹cy mo¿e wnioskowaæ do Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej o przeprowadzanie wywiadu œrodowiskowego w odniesieniu do
osób ubiegaj¹cych siê lub korzystaj¹cych z obni¿ki czynszu.
Od obni¿enia czynszu odstêpuje siê, je¿eli w wyniku przeprowadzenia wywiadu œrodowiskowego Wynajmuj¹cy ustali, ¿e wystêpuje
ra¿¹ca dysproporcja miêdzy niskimi dochodami wykazanymi
w z³o¿onej deklaracji a faktycznym stanem maj¹tkowym Najemcy
wskazuj¹cym, ¿e jest on w stanie uiszczaæ czynsz nie obni¿ony, wykorzystuj¹c w³asne œrodki.
O przyznaniu obni¿ki, odmowie udzielenia obni¿ki lub odst¹pieniu od dalszego stosowania obni¿ki czynszu Wynajmuj¹cy powiadamia Najemcê na piœmie. Obni¿ka czynszu – co akcentowa³a Dyrektor
Katarzyna Bury – nie jest uzale¿niona od powierzchni lokalu mieszkalnego.

PROGI DOCHODOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH UPRAWNIAJ¥CE DO OBNI¯KI CZYNSZU:
Dochód na 1 osobê w gospodarstwie domowym
do 70,99% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
do 99,99% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
od 71 do 99,99% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
od 100 do 149,99% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
od 100 do 124,99% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
od 150 do 200% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
od 125 do 150% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

wysokoœæ obni¿ki
70%
70%
50%
50%
35%
35%
25%

www.krakow.pl
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SEGREGUJ ŒMIECI POD DOMEM
Do koñca przysz³ego roku w Krakowie ma dzia³aæ w sumie
750 kompletów tzw. dzwonów. Mieszkañcy, którzy chc¹ mieæ
pojemniki bli¿ej swojego domu, mog¹ zwracaæ siê do Krakowskiego Zarz¹du Komunalnego.
Segregowanie œmieci do kolorowych pojemników wprowadzono
w Krakowie 13 lat temu. Na pocz¹tku ustawiono 86 kompletów dzwonów.
W nastêpnych latach, wraz ze wzrostem zainteresowania mieszkañców
segregacj¹, iloœæ pojemników wzrasta³a. Obecnie krakowianie maj¹ do
dyspozycji ok. 2,5 tysi¹ca kolorowych dzwonów do segregacji, rozstawionych w 575 punktach miasta. Docelowo, do 2009 roku w Krakowie ma
staæ 750 kompletów dzwonów. Jak wynika z danych Krakowskiego
Zarz¹du Komunalnego, krakowianie s¹ coraz bardziej przekonani do tej
formy pozbywania siê œmieci. Z roku na rok iloœæ segregowanych odpadów jest wiêksza: w 2005 roku uda³o siê zebraæ z dzwonów 1354 tony surowców wtórnych, w 2006 – 3350 ton, a w 2007 – 4537 ton.
„Mieszkañcy Krakowa, którzy chcieliby mieæ pojemniki do segregacji
w pobli¿u miejsca swego zamieszkania, mog¹ zwracaæ siê do Krakowskiego Zarz¹du Komunalnego” informuje Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy
KZK. Najlepiej zrobiæ to za poœrednictwem swojej spó³dzielni mieszkaniowej, wspólnoty, administracji, zarz¹dcy nieruchomoœci lub rady dzielnicy. Sk³adaj¹c stosowny wniosek nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie w ka¿dym miejscu da siê ustawiæ pojemniki. Jeœli nie jest to teren gminny, wymagana jest
pisemna zgoda jego w³aœciciela (zarz¹dcy) na nieodp³atne ustawienie pojemników. Do miejsca, gdzie chcemy ustawiæ dzwony bezproblemowy
dostêp powinny mieæ ciê¿arówki opró¿niaj¹ce je ze œmieci. Nale¿y pamiê-

taæ, ¿e pojemniki ustawia siê minimum 10 metrów od okien budynków
mieszkalnych i od skrzy¿owañ. Mo¿liwe jest ustawienie pojemników na
chodniku, ale pod warunkiem, ¿e dla pieszych pozostanie przejœcie o szerokoœci 1,5 metra.
Wnioski o ustawienie pojemników nale¿y kierowaæ na adres: Krakowski Zarz¹d Komunalny, ul. Centralna 53F, 31-586 Kraków (lub faksem:
012-616-86-08). Za nowe dzwony mieszkañcy nie ponosz¹ ¿adnych kosztów.
Wykaz miejsc, gdzie znajduj¹ siê pojemniki do segregacji œmieci,
a tak¿e wiele innych przydatnych informacji o gospodarce odpadami
w Krakowie mo¿na znaleŸæ na stronie www.ekocentrum.krakow.pl oraz
dzwoni¹c pod bezp³atny numer infolinii tel. 0-800-11-22-11.

www.krakow.pl

WIOSENNA DERATYZACJA
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w zwi¹zku
z Uchwa³¹ Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie
regulaminu utrzymywania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz zgodnie z art. ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach informuje, i¿ wiosenna akcja deratyzacji rozpoczyna siê
z dniem 20 marca i koñczy dnia 20 kwietnia br. Do odszczurzania nale¿y
u¿yæ trutkê gryzoniobójcz¹ dostêpn¹ w handlu i postêpowaæ zgodnie
z kart¹ charakterystyki, któr¹ nale¿y wymagaæ przy zakupie.
Do dnia rozpoczêcia odszczurzania nale¿y zaopatrzyæ siê w trutkê, do
czasu wy³o¿enia przechowywaæ j¹ zgodnie z zaleceniami producenta.
Oczyœciæ z odpadków i œmieci podwórza, œmietniki, piwnice i strychy,

zabezpieczyæ artyku³y spo¿ywcze i karmê dla zwierz¹t, aby nie by³y dostêpne dla szczurów oraz uniemo¿liwiæ szczurom dostêp do wody.
W dniu 20 marca 2008 r. wy³o¿yæ trutkê wg pouczenia do³¹czonego do
ka¿dego opakowania gdzie szczury pojawiaj¹ siê, a w szczególnoœci na podwórzach, œmietnikach, strychach, ustêpach w budynkach gospodarczych
itp. umieszczaj¹c równoczeœnie w tych miejscach ostrze¿enie „UWAGA
TRUCIZNA” i pozostawiæ wy³o¿one trutki do dnia 20 kwietnia br. uzupe³niaj¹c je w miarê spo¿ywania przez szczury.
W czasie wy³o¿enia trutki uniemo¿liwiæ dostêp, zw³aszcza dzieciom do
miejsc, w których wy³o¿ono trutki, zaœ zwierzêta domowe trzymaæ w tym
czasie w zamkniêciu oraz zabezpieczyæ trutkê przed dostêpem ptactwa.

HARMONOGRAM „WYSTAWKI CHODNIKOWEJ” W ROKU 2008
Mieszkañcy Dzielnicy VII bêd¹ mogli wystawiaæ wszystkie niepotrzebne, stare lub zu¿yte meble, sprzêt AGD oraz inne odpady wielkogabarytowe na
chodniki przy wyznaczonych ulicach.
DZIELNICA
VII

Ulice objête
wywozem
w tym
terminie

CZERWIEC, WRZESIEÑ,
GRUDZIEÑ

KWIECIEÑ, LIPIEC, PADZIERNIK

MAJ, SIERPIEÑ, LISTOPAD

T. Koœciuszki, Borelowskiego, Dunin-W¹sowicza, Al. Krasiñskiego, Senatorska,
Focha, Piastowska do mostu na Rudawie,
Kr. Jadwigi od Piastowskiej do Koœciuszki,
Ludwika Wêgierskiego, S³onecznikowa,
Prusa, Kraszewskiego, Komorowskiego,
Stachowicza, Ujejskiego, Syrokomli.

Kr. Jadwigi od Piastowskiej do Pylnej, Romera,
Korzeniowskiego, Czeremchowa, Pod³¹cze, Morelowa, Na Wierzchowinach, Ko³o Strzelnicy, Porêba, 28 Lipca, Starowolska, Jeleniowa, Modrzewiowa, Kasztanowa, Junacka, Che³mska, Pod³u¿na,
Pylna, Rzepichy, Zakamycze, Pod Sikornikiem,
Leœmiana, Olszanicka, Korzeniaka, Majówny.

II wtorek miesi¹ca, godz. 18.00–20.00
Ks. Józefa, Kamedulska, Przegorzalska, Jod³owa, Mirowska,
Skalna, Sokola, A. Bielañskiego, Zaogrodzie, Orla, œw. Bronis³awy, Anczyca, Gontyna,
Bia³e Wzgórze, Ukryta,
Jod³owa, Gajówka.
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Zwierzyniec na starej fotografii
ALEJA KRASIÑSKIEGO
Likwidacja biegn¹cej dzisiejszymi Alejami Trzech Wieszczów kolei obwodowej (1911 r.) dawa³a szerokie pole do popisu zarówno urbanistom, jak i architektom. O ile wzd³u¿
dzisiejszych al. Krasiñskiego i S³owackiego zaczyna³a dominowaæ elegancka w formie zabudowa czynszowa, to przy al.
Mickiewicza powstawa³y imponuj¹ce swym rozmachem
gmachy u¿ytecznoœci publicznej. Tê czêœæ alei zabudowywano zreszt¹ najd³u¿ej, bo do koñca lat szeœædziesi¹tych XX
wieku.

Na przedstawionej fotografii widaæ parzyst¹, zwierzynieck¹ stronê al. Krasiñskiego, z niepe³n¹ jeszcze zabudow¹
tej pierzei. Zabudowa ta ukszta³towa³a siê tu znacznie póŸniej ni¿ po stronie przeciwnej, bo dopiero w latach dwudziestych i trzydziestych ubieg³ego stulecia. Widoczn¹ na fotografii pust¹ parcelê wype³ni³y ukoñczone w latach
1934–1935 kamienice oznaczone numerami 24a i 24b.
Nostalgicznie nastraja widok dwukrotnie szerszego ni¿
dziœ pasa zieleni i brak jakichkolwiek pojazdów. Porz¹dkowanie terenów zielonych
wzd³u¿ dzisiejszych Alei Trzech
Wieszczów rozpoczêto 11 listopada 1929 r., kiedy to na
dzia³kach ofiarowanych przez
miasto zasadzono kilkanaœcie
pierwszych drzewek. Projektowana pocz¹tkowo nazwa tego
ci¹gu spacerowego – „Bulwary
Wolnoœci” – nie znalaz³a jednak
wœród krakowian uznania. Pozosta³y wiêc – jak dot¹d – Aleje
Trzech Wieszczów. Po raz
pierwszy skwery uleg³y znacznemu uszczupleniu po poszerzeniu jezdni i pracach brukarskich na ca³ej d³ugoœci arterii
w latach 1936–1938, a po raz kolejny w znacznie bli¿szych nam
czasach – w roku 1985.

Zwierzyniecki fragment al. Krasiñskiego (ok. 1932 r.)

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

I ZNÓW EMAUS

Czy kiedyœ jeszcze zobaczymy
emausowy kram bez wszechobecnej chiñszczyzny, za to z rêcznie
rzeŸbionymi skrzypkami, wyczarowanymi w kawa³ku drewna, pukawkami, karabinami czy fujarkami? £za siê w oku krêci...
K.J.
Emaus na fot. Agencji „Œwiatowid” ok. 1930 r.
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