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Drodzy Mieszkańcy,
Na pierwszej i ostatniej stronie zamieszczamy dotąd nie publikowane zdjęcia wydarzeń i przeżyć przechowywanych w serdecznej pamięci. W numerze zapoznajcie się Państwo z informacją o uchwałach Rady
w marcu i kwietniu, przeczytajcie o dyskusji podczas miejskiej Komisji Mieszkalnictwa o problemach budownictwa komunalnego. Polecamy pierwszą część interesującego tekstu o potrzebie ochrony Zrębu Sowińca, stanowiącego wspaniałą enklawę zieleni w zachodniej części miasta. Informujemy o kolejnej kampanii Pola Nadziei, zapraszamy do Salonu Zwierzynieckiego na ul. Królowej Jadwigi 41 na śliczne zdjęcia Lwowa i Czarnohory.
Redakcja

Błonia, 1979 r.

REFLEKSJE I POSTANOWIENIA
Brak słów, by opisać, co działo się w naszych sercach
i umysłach w te pamiętne dni, w których nasze myśli były
wyłącznie przy Janie Pawle II. Trudno nawet uwypuklić, jakie uczucia dominowały, bo nasze przeżycia były bardzo osobiste i indywidualne. U niektórych był to smutek z powodu
utraty kogoś bliskiego, u niektórych zaduma nad własnym
życiem i postanowienie poprawy, u niektórych jeszcze coś

innego. Poczucie osamotnienia, jakie towarzyszy wiadomości o śmierci wywoływało przecież natychmiastową refleksję
o Bogu, wieczności oraz o ostatnim świadectwie, jakie dał Ojciec Święty wobec spraw ostatecznych. Po raz kolejny dzięki
Janowi Pawłowi otrzymaliśmy szansę nawrócenia...
ciąg dalszy na str. 7

Z prac Rady Dzielnicy VII
marzec 2005
Na odbytej w dniu 15 marca 2005 r. XXXV Sesji Rady Dzielnicy VII podjęto następujące Uchwały:
• Przeznaczono z funduszu zadań priorytetowych Dzielnicy na rok 2005 kwotę 3 000 zł na dopłaty dla dzieci
ze szkół podstawowych z najuboższych rodzin do programu Unii Europejskiej „Mleko dla szkół – mleko dla
zdrowia”. Program jest obecnie wprowadzany w większości placówek szkolnych działających na obszarze
Dzielnicy VII.
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Przebudowa ul. Pylnej w Krakowie wraz z odwodnieniem,
oświetleniem i przekładkami kolidującego z inwestycją uzbrojenia”.
• Również pozytywną opinię uzyskał wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Przebudowa ul. Pod Sikornikiem w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego z inwestycją uzbrojenia”.
• Także pozytywnie zaopiniowano wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Przebudowa ul. Pajęczej w Krakowie wraz z odwodnieniem,
oświetleniem i przekładkami uzbrojenia”.
• Przyjęto wniosek o ustalenie zarządcy dla drogi położonej w rejonie ul. Królowej Jadwigi na działkach o numerach 449/3 i 600, obr. 11 Krowodrza. Wyżej wymienione
działki stanowią własność Gminy Kraków.

• Podjęto wniosek o wykonanie przez Zarząd Dróg i Komunikacji chodników wzdłuż ulic będących w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji, a to:
1.Wzdłuż ul. Olszanickiej na odcinku od skrzyżowania
z ul. Insurekcji Kościuszkowskiej do cmentarza parafialnego w Olszanicy.
2.Wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Zaskale do
ul. Gajówka.
3.Wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od restauracji
„Srebrna Góra” do Zakładu Uzdatniania Wody MPWiK
„Bielany”.
W uzasadnieniu powyższej Uchwały stwierdzono, że brak
chodników na wyżej wymienionych odcinkach ulic, na których ma miejsce intensywny ruch pojazdów (w tym autobusów i samochodów ciężarowych) stwarza poważne zagrożenie dla pieszych.
• Przeznaczono z rezerwy celowej funduszu zadań priorytetowych Dzielnicy VII kwotę 20 000 zł na realizację pierwszego etapu budowy placu zabaw dla dzieci położonego
na działkach o numerach 4/6, 4/9 i 423/2, obr. 14 Krowodrza, przy Alei Focha w Krakowie (teren pomiędzy istniejącym parkingiem a obszarem dawnej restauracji „Rycerska”). Planuje się wykonanie w ramach I etapu następujących prac: budowa chodnika (dojście do placu zabaw od
strony Alei Focha i od parkingu), położenie trawnika na
całym terenie, nasadzenie 8 sztuk drzew od strony zachodniej oraz ustawienie 4 ławek i koszy na śmieci.

kwiecień 2005
12 kwietnia 2005 r. odbyła się XXXVI zwyczajna Sesja
Rady Dzielnicy VII. Poniżej przedstawiono tematykę podjętych Uchwał:
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek Centrum Kultury
„Dworek Białoprądnicki” o wydzierżawienie na czas nieokreślony nieruchomości będącej własnością Gminy Kraków, stanowiącej działkę nr 30, obr. 8, położonej przy ul.
Chełmskiej, zabudowanej siedzibą Klubu Kultury „Chełm”
oraz przyległego do Klubu terenu, zagospodarowanego
na plac zabaw dla dzieci. Przedłużenie obecnej dzierżawy umożliwi kontynuację prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, zgodnie ze statutem.
• Rada Dzielnicy VII zawnioskowała ponownie o wydzierżawienie na nieokreślony przeciąg czasu, na rzecz Centrum
Kultury „Dworek Białoprądnicki” działki nr 19/8, obr. 8
Krowodrza, położonej przy ul. Olszanickiej w Krakowie.
W uzasadnieniu do wyżej wymienionej Uchwały stwierdzono, że przejęcie tej działki, sąsiadującej od strony zachodniej z terenem i budynkiem Klubu „Chełm” umożliwi zorganizowanie przy tym Klubie boiska do gier zespo2 Kurier Zwierzyniecki

łowych i powiększenie istniejącego placu zabaw, których
to obiektów brakuje na obszarze osiedla.
• Rada Dzielnicy VII wytypowała 4 szczególnie zasłużone
dla Dzielnicy osoby i instytucje, które w czasie obchodów
Święta Dzielnicy w dniu 12.06.05 r. zostaną wyróżnione
w uznaniu szczególnych zasług za działalność społeczną
i kulturalną na rzecz Dzielnicy VII Miasta Krakowa. A oto
osoby, które Rada Dzielnicy VII zamierza wyróżnić:
1. Pan profesor Bronisław Chromy – międzynarodowej sławy artysta-rzeźbiarz, znany społecznik – za działalność artystyczną i społeczną, przydającą splendoru Dzielnicy.
2. Pan profesor dr hab. Janusz Orkisz – jeden z współtwórców Dzielnic Krakowa w obecnym ich kształcie, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komitetów
Obywatelskich – za wyróżniającą się działalność w pracy
społecznej na rzecz Kraju, Krakowa i Dzielnicy.
3. Pan mgr Andrzej Radniecki – Dyrektor Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” za inicjatywy rozszerzaciąg dalszy na str. 3

jące działalność Centrum na terenie Dzielnicy i tym samym przyczynianie się do rozwoju kultury.
4. Firma „Cukiernia Michalscy” za wielokrotne sponsorowanie, w formie bezpłatnego zaopatrywania w swoje
doskonałej jakości wyroby, imprez organizowanych na
terenie naszej Dzielnicy (festyny, uroczystości w placówkach oświatowych a także pomoc dla potrzebujących i najuboższych).

• Dzielnice V i VI podjęły inicjatywę zakupu dla potrzeb IV
Komisariatu Policji samochodu mającego służyć przede
wszystkim do ochrony placówek szkolnych przed handlarzami narkotyków oraz działać prewencyjnie na rzecz
młodzieży. Uznając zasadność tych działań Rada Dzielnicy VII, po uzgodnieniu z Policją postanowiła przeznaczyć
kwotę 10 000 zł na zakup auta z równoczesną rezygnacją
z zakupu kamizelek kuloodpornych i komputera.
fot. St. Malik

ciąg dalszy ze str. 3

Zbigniew Daniszewski

Komisja Mieszkalnictwa

KOMUNALNE NIE MUSI
OZNACZAĆ PATOLOGII
Posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa w dniu 3 marca 2005 r. zgromadziło licznych zaproszonych przedstawicieli Rad Dzielnic, którzy uczestniczyli w bardzo ciekawej i wywołującej chwilami gorące emocje dyskusji. Temat zebrania dotyczył, ogólnie rzecz biorąc,
podstawowych informacji o pomocy mieszkaniowej udzielanej przez Gminę mieszkańcom o niskich dochodach. Pani
dyrektor Elżbieta Szczawińska z Wydziału Mieszkalnictwa
UMK przedstawiła obowiązki ustawowe Gminy, zasady
i kryteria finansowe obowiązujące mieszkańców Krakowa,
którzy składają wnioski o lokal mieszkalny z jej zasobów.
Są dwie kategorie mieszkań gminnych: lokale socjalne dla
najbiedniejszych (tu obowiązują umowy na czas określony,
kryterium finansowe 674 zł na osobę samotną i 337 zł na
członka w rodzinie) oraz mieszkania komunalne, o które
mogą składać wnioski rodziny, w których na osobę przypada
562 zł i osoby samotne (843 zł). Wszyscy starający się muszą
udokumentować pięcioletni okres zamieszkiwania w Krakowie oraz oczywiście niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.
Listy osób ubiegających się o mieszkanie z zasobów gminnych stale się powiększają, stare wnioski są weryfikowane,
a nowych nieustająco przybywa.
Radni z dzielnicowych komisji zajmujących się mieszkalnictwem, mający kontakt z osobami i rodzinami w trudnej
sytuacji mieszkaniowej i finansowej, informowali o alarmujących sygnałach w swoich rejonach. W związku z tym poddano krytyce podjętą przez Radę Miasta uchwałę w sprawie
ustalania kierunków działania dla Prezydenta Miasta, dotyczącą mieszkań socjalnych i komunalnych, która proponuje
odstąpienie od planowanej budowy mieszkań gminnych.
O polityce Gminy mówił Pan Prezydent Kazimierz Bujakowski, określając sprawy mieszkaniowe jako priorytet na
obecną kadencję. W ciągu ostatnich lat, w świetle danych
Wydziału Mieszkalnictwa, sytuacja uległa pewnej poprawie,
w związku z akcją porządkowania zasobów Gminy, inwentaryzacją mienia, odszukiwaniem pustostanów. Kolejka potrzebujących nieco się przesunęła. W ciągu ostatnich dwóch

lat ponad 1200 osób otrzymało mieszkania. Źle się dzieje, że
oferta TBS-ów, których rola w budowie mieszkań dla Gminy
do niedawna była poważna, obecnie jest znikoma, z powodu
ograniczenia środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Gmina sama powinna budować na terenach przeznaczonych na ten cel, po dwóch latach przygotowań, uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, odstąpienie od tych
zamiarów nie jest właściwe. Gorącą dyskusję wywołał raz
jeszcze przykład osiedla Ruczaj, gdzie na skutek mocnego
sprzeciwu dotychczasowych mieszkańców upadła lokalizacja budownictwa komunalnego. Obecni na posiedzeniu radni z tego rejonu przedstawiali w dyskusji swój punkt widzenia. Pan radny d’Obyrn opowiedział się przeciw koncentracji budownictwa komunalnego na rzecz jego rozproszenia,
bo jak twierdził, doświadczenia innych krajów wskazują,
że skupiska ludzi biednych nie pomagają w wychodzeniu
z ubóstwa. Prezydent Bujakowski, broniąc koncepcji budowy bloków komunalnych, jako jedynego sposobu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zwrócił uwagę na powstanie
niebezpiecznego mitu, zrównującego mieszkańców zasobów
komunalnych z patologicznym marginesem. Bardzo często
są to osoby, które po prostu nie mają zdolności kredytowej
i inaczej nie mogą zaspokoić swoich potrzeb.
W trakcie dyskusji uznano również, że dotychczasowy system punktacji osób ubiegających się o miejsce na liście przydziałów lokali z zasobów gminnych powinien zostać zmodyfikowany. Wojciech Kozdronkiewicz zaproponował, aby powołać zespół, który zajmie się opracowaniem
nowych zasad kwalifikacji potrzebujących, w skład którego, oprócz przedstawicieli Wydziału Mieszkalnictwa, wejdą radni miejscy oraz dzielnicowi. Propozycja ta w formie
wniosku do Prezydenta Miasta została jednomyślnie przegłosowana przez członków Komisji.
Zofia Lewicka-Depta
Wszelkie zapytania dotyczące spraw lokatoróww kamienicach
prywatnych proszę kierować pod nr tel. 616-82-47,
ul. Wielopole 17a, II piętro, pok. 17.
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Dlaczego musimy chronić tereny
Zrębu Sowińca?
W ostatnim czasie władze samorządowe Krakowa podjęły bardzo ważne inicjatywy związane z terenami tzw. Zachodniego Klina Zieleni Krakowa. Chodzi o opracowywane obecnie „ochronne” miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pn.: „Wzgórze Św. Bronisławy” i „Rejon Fortu Skała”, a także propozycję Rady Dzielnicy VII:
powołania Zwierzynieckiego Parku Kulturowego.
Terenem obu inicjatyw jest właśnie Zrąb Sowińca stanowiący jurajską wyspę w pradolinie Wisły. Położony jest
on pomiędzy dolinami Wisły i Rudawy, a tzw. Obniżeniem
Cholerzyńskim, na terenie dawnych wsi katastralnych takich jak: Zwierzyniec, Przegorzały, Bielany, Wola Justowska, Chełm z Zakamyczem.
Wzniesienia te, pocięte głębokimi lessowymi jarami,
z gdzieniegdzie bielejącymi skałkami wapiennymi, porośnięte były lasem mieszanym – pozostałością prapuszcz
– którego reliktem jest Sikornik i Las Wolski. Brzegami, a
właściwie krawędziami górnych teras zalewowych prowadziły odwieczne szlaki, którymi wędrowały grupy pierwszych mieszkańców tych ziem.
Liczne ślady osadnictwa prehistorycznego występującego w tym obszarze sięgają nawet 150 tys. lat pne. i związane
są z ludami myśliwskimi (np. obozowisko łowców mamutów
w rejonie dzisiejszej ul. V. Hofmanna). Znalezione stanowiska z reguły usytuowane są na stokach, w niewielkich zagłębieniach dających osłonę, jednocześnie pozwalające na kontrolę niżej położonej doliny. W lasach porastających wzgórza
zbierano runo leśne i polowano na zwierzynę.

Okres wczesnego średniowiecza zaznacza się tu już znacznym ruchem osadniczym. Rejon dzisiejszego Salwatora, na
skale w widłach Wisły i Rudawy, przy zbiegu dwóch dróg
z zachodu znakomicie nadawał się na gród-strażnicę. W czasach państwa Wiślan istniał tu już wyraźny zespół osadniczy. Tu również lokowana została jedna z najstarszych parafii w okolicach Krakowa przy kościele Najświętszego Salwatora zapewne przełom XI/XII wieku, a także przed 1162 rokiem ufundowany został (prawdopodobnie przez Jaksę Gryfitę z Miechowa) klasztor Norbertanów i Norbertanek. W sąsiedztwie kościoła znajdowała się osada służebna.
Wsie Zwierzyniec i Przegorzały (obok Zabierzowa i Bibic) stanowiły pierwotne uposażenie klasztoru norbertańskiego i prawdopodobnie początkowo stanowiły jedną całość. Zarówno nazwa Zwierzyniec (Swyerzinecz, Svernicia) wyprowadzona przez Łuszczkiewicza od słowa świeżyca – karczowisko, jak i Przegorzały (Pregoral, Przegorzali) pochodzące od wypalania, świadczą o sposobie uzyskania terenów pod osady i uprawy z obszarów pierwotnie
zalesionych. Z czasem zalesione pozostały jedynie niekorzystnie ukształtowane uroczyska Sikornika, Sulnika, Lisich Jam (Łasiny).
Pozostałe wsie Bielany, Chełm z Zakamyczem i Wola Justowska, sądząc z przebiegu granic, a także najwcześniejszych wzmianek, stanowiły pierwotnie jedną całość,
być może też ze Śmierdzącą (nazwa od potoku Śmierdząciąg dalszy na str. 5

Widok doliny Wis³y, Ska³ Przegorzalskich, Kopca Kościuszki i Krakowa z Bielan, 1857 (Muzeum Narodowe w Krakowie)
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ca wypływającego spod Śmierdzącej Skały). Wzgórza leżące w obrębie tych wsi były w całości zalesione i ich reliktem jest Las Wolski. Tereny te stanowiły własność książęcą przed 1254 rokiem. W tymże roku książę Bolesław
Wstydliwy nadał część Bielan klasztorowi zwierzynieckiemu, oraz część Bielan i Śmierdzącą (stanowiące dziś
wieś Kryspinów) klasztorowi staniątkowskiemu. Bielany
z licznymi „białymi” skałkami pozostały po południowej
stronie wzgórz, podczas gdy na północnym stoku ulokowała się rycerska wieś Chełm (nazwa świadczy o obronnym charakterze osady-gródka na wzniesieniu). Zarówno Bielany, jak i Chełm zachowały do dzisiaj ślady wielodrożnych układów osadniczych, świadczących o wczesnych lokacjach na prawie polskim. Obie wsie rozdzielone były lasami, w tym gajem Kamyk (w rejonie dzisiejszego Fortu Skała).
Na przełomie XIII/XIV wieku z terenu Chełmu wydzielona została wieś Wola Chełmska (dzisiaj Wola Justowska),
wzmiankowana w 1304 roku. Wieś lokowana była już na
prawie niemieckim, a nazwa związana jest z okresem zwolnienia podatkowego dla osadników. Zespół osadniczy wytyczony został wzdłuż drogi biegnącej z północy na południe
przez przełęcz w garbie. W sąsiedztwie, na stokach pn. Sowińca i Sulnika wykarczowano lasy pod uprawy. Na granicy Przegorzał, Bielan, Chełmu i Woli pozostał duży kompleks leśny pocięty licznymi jarami i wąwozami.
W 1366 roku pastwiska zwierzynieckie zwane Błoniami,
stanowiące dotychczas własność klasztoru norbertanek, zostały zamienione przez siostry za kamienicę przy ul. Floriańskiej
w Krakowie i od tego czasu stanowią własność miasta.
Okres średniowiecza charakteryzował się zwiększaniem
areałów upraw w związku z zakładaniem folwarków, a także
przekształcaniem układów osadniczych i rozłogów pól wynikających ze zmiany prawa lokacyjnego, rodzimego na niemieckie. Dla potrzeb folwarków prowadzone były karczunki lasów porastających wzgórza (głównie na terenie Zwierzyńca, Bielan i Woli Justowskiej, a na południowych stokach Sikornika założona była winnica klasztorna). Rozłogi pól miały układ niwowy, stanowiąc duże powierzchnie
upraw. Zabudowa wiejska tworzyła zwarte, skupione układy z sadami i ogrodami warzywnymi. Przy głównych drogach znajdowały się karczmy i zajazdy. Taki stan krajobrazu
przetrwał do połowy XIX wieku i został doskonale utrwalony na planach katastralnych. Właśnie w połowie wieku XIX
nastąpiło uwłaszczenie chłopów. Tereny upraw dworskich
i folwarcznych pozostały nadal bez zmian, lecz pola chłopskie szybko zostały dzielone (głównie w wyniku spadków
i posagów) tworząc charakterystyczny, widoczny do dzisiaj,
układ szachownicy.
Poszczególne wsie przechodziły z rąk do rąk w wyniku
spadków, zastaw, sprzedaży, zamian, licytacji komorniczych,
często były dzielone i ponownie łączone. W pierwszej połowie XVI wieku Jost Ludwik Decjusz kupił różne części
Przegorzał i Wolę Chełmską, na której to terenie, w miejscu wcześniejszego kasztelu wzniósł willę włoską w ogro-

dzie. Na przełomie XVI/XVII wieku tereny te należały do
Lubomirskich, którzy dokupując Chełm i Bielany utworzyli
tzw. Klucz Wolski. W 1604 roku na Srebrnej Górze na Bielanach z fundacji Mikołaja Wolskiego, na gruntach należących do Lubomirskich został założony klasztor eremicki kamedułów. Już Jan Długosz w XV wieku próbował osadzić
na Górkach Św. Stanisława na Bielanach zakon kartuzów.
Sylweta kościoła bielańskiego stała się dominantą krajobrazową widoczną z dużej odległości.
Na początku XVIII wieku, na kulminacji Sikornika
wzniesiono kaplicę Bł. Bronisławy, przy której sto lat później rozpoczęto sypanie Kopca Tadeusza Kościuszki. Do
Kopca wytyczono też aleję zwaną dzisiaj Aleją Waszyngtona. Od przełomu XVIII/XIX wieku datuje się szczególne
zainteresowanie pięknem krajobrazu okolic Krakowa. Omawiane tereny były obiektem bliskich spacerów (rejon Kopca Kościuszki) i dalekich wycieczek (Panieńskie Skały, Bielany). Z okolic Salwatora i Kopca wykonywane były liczne
widoki i panoramy, także wzajemne powiązania widokowe
wzgórz były ujmowane przez malarzy i rysowników. Tereny te i ich walory były przedstawiane w licznych przewodnikach od początku XIX stulecia.*
Mikołaj M. Kornecki**

*Drugą część artykułu p. Korneckiego zamieścimy w majowym numerze Kuriera.
**Autor tekstu jest architektem i konserwatorem zabytków, przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa.

Parafia Najświętszego Salwatora
Rada Dzielnicy VII Miasta Krakowa
ZAPRASZAJĄ
W NIEDZIELĘ 29 MAJA 2005 r.
NA

TRADYCYJNĄ COROCZNĄ
MAJÓWKĘ
POD KOPCEM KOŚCIUSZKI

w programie
– godz. 15.00 wyjście pochodem spod klasztoru
Sióstr Norbertanek
– godz. 16.00 Msza św. w kaplicy bł. Bronisławy,
celebrowana przez Ks. Infułata Jerzego Bryłę
– po Mszy św. występy artystyczne i wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych
w imieniu organizatorów
Piotr Boroń
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ZNÓW KWITNĄ ŻONKILE
Pola Nadziei
po raz ósmy w Krakowie
Pola Nadziei to coroczna kampania zbierania funduszy na
rzecz domu opieki dla osób terminalnie chorych „Hospicjum
św. Łazarza” w Krakowie. Hospicjum potrzebuje ponad 2
mln złotych rocznie na prowadzenie opieki stacjonarnej,
domowej, dziennej oraz leczenie obrzęku limfatycznego.
Opieka w Hospicjum jest bezpłatna dla chorego i jego
rodziny. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia
pokrywają jedynie 40% kosztów ponoszonych przez
Hospicjum. Pozostałe zdobywane są we własnym zakresie.
Jednym ze sposobów jest akcja Pola Nadziei. W ubiegłym
roku w czasie jej trwania udało się zebrać 400 tys. zł.
Ósma edycja Pól Nadziei odbywa się w okresie od 12
marca do 29 maja br. Jest to największa akcja charytatywna
Małopolski. Honorowy Patronat nad nią sprawuje
Kardynał Franciszek Macharski. W czasie trwania akcji
mają miejsce: kwesty pasywne w ponad 400 punktach
usługowo-handlowych Krakowa i okolic, konkursy
w szkołach, kwesty w szkołach, wyższych uczelniach,
hipermarketach Carrefour, Geant, Real, Tesco, Media
Markt, Centrum Handlowe Zakopianka, OBI, Alma, ABC,
CH Witek, Leroy Merlin, kwesty aktywne w trakcie imprez
plenerowych własnych oraz organizowanych w czasie
trwania akcji, a do udziału w których Hospicjum zostanie

zaproszone (np. festyny dzielnic, zabawy, pikniki). Odbyły
się już m.in.: Msza Św. w Bazylice Mariackiej, happening
– przejazd „Żonkilowego Tramwaju”, wiosenny koncert
z cyklu „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!” – dedykowany
Hospicjum. 14 maja odbędzie się aukcja dzieł Wiktora
Zina i biżuterii podarowanej Hospicjum. 29 maja o godz.
12.30 w Filharmonii Krakowskiej będzie miał miejsce
Koncert Finałowy z udziałem przedstawicieli Hospicjów,
które przystąpiły do Pól Nadziei 2005 – Podsumowanie
Ogólnopolskiego Wymiaru. Bliższe informacje można
uzyskać na stronie internetowej www.polanadziei.pl.
Zapraszamy wszystkich Państwa do włączenia się w tę
akcję. Pomysły na ciekawe wydarzenia, które można by
realizować w ramach Programu Pola Nadziei prosimy
zgłaszać do nas.
Kontakt:
Renata Cała Manager Programu Pola Nadziei,
TPCh „Hospicjum św. Łazarza”, ul. Fatimska 17,
31-831 Kraków, tel. 641-46-66, 640 22 90,
e-mail: renata@polanadziei.pl, www.polanadziei.pl,
nasze konto bankowe: Bank BPH PBK S.A.II o/Kraków
nr 73 1060 0076 0000 3200 0000 2980.

Ruch na ul. Królowej Jadwigi
W związku z licznymi, uzasadnionymi interwencjami
kierowców i mieszkańców naszej Dzielnicy przewodniczący Rady Dzielnicy Piotr Chechelski wystosował do
Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej pana Krzysztofa Kowala prośbę o możliwie jak najszybsze zakończenie remontu ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Na
Wierzchowinach do al. Modrzewiowej. Poniżej przytaczamy odpowiedź z dnia 31.01.2005 r.:
Zarząd Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od
ul. Nad Zalewem do ul. Na Wierzchowinach z odwodnieniem, przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przekładkami kolidującego uzbrojenia” Wykonawca, tj. Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych,
przystąpił do realizacji robót po uzyskaniu decyzji na zajętość pasa drogowego w IV kwartale 2004 r. Umowny
termin zakończenia robót upływa 30.09.2005 r.
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Prośba Rady Dzielnicy o możliwie jak najszybsze zakończenie remontu na odcinku od ul. Na Wierzchowinach
do ul. Modrzewiowej jest również naszą troską, jednak ze
względu na występujące uwarunkowania, kolejność robót musi być zachowana. Po zakończeniu uzbrojenia ulicy w sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej z przyłączami
i przełożenia sieci gazowej, Wykonawca robót przystąpi
do korytowania istniejącej ulicy i wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.
Rozpoczęcie korytowania ulicy bez możliwości zakończenia wszystkich warstw nawierzchni drogi spowodowałoby jeszcze większe utrudnienia w ruchu drogowym wydłużając jego czasokres. Obecne warunki pogodowe nie
pozwalają na zachowanie prawidłowej technologii robót
drogowych. Przewidujemy wykonanie wspomnianego wyżej odcinka drogi w miesiącu maju 2005 r.
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Joanna Niedziałkowska

ciąg dalszy ze str. 1

REFLEKSJE I POSTANOWIENIA
Na kilkanaście dni my sami, Kraków, Polska i świat
zmieniły się. Okazało się, że media mogą uszanować
wartości chrześcijańskie, ucichły waśnie i spory, kibice powstrzymali się – choć na krótko – od agresji, modliliśmy się więcej. Nie można stratyfikować zachowań,
bo nie można nikomu negować dobrych intencji w tych
dniach. Jednym dane było podążyć do Rzymu, kto mógł,
ten uczestniczył w białym marszu, nabożeństwach na Błoniach i w świątyniach, kto mógł, ten czuwał na Franciszkańskiej, inni poświęcali swoje cierpienia i przywiązanie

do obowiązkowych prac w te dni… Nasze reakcje były
bardzo różne, ale bez wątpienia staliśmy się sobie bliżsi, znów solidarni.
Wzruszające były spontaniczne reakcje zbiorowe: układanie zniczy na skwerach i chodnikach, równoczesne zapalanie świec w oknach, SMS-y zachęcające do oznakowania
samochodów, okien, a przede wszystkim modlitwy.
To były smutne dni, ale refleksje w nich zrodzone i doświadczenia solidarności mogą przynieść dobre owoce…
Piotr Boroń

Zaproszenie
do Salonu Zwierzynieckiego

fot. St. Malik

W dniu 17.04.05 r. w Zwierzynieckim Salonie Artystycznym przy ul. Królowej Jadwigi 41 odbył się wernisaż wystawy fotografii artystycznej prof. dr hab. Kazimierza Wiecha
pod nazwą „Ulicami Lwowa, ścieżkami Czarnohory”. Profesor Kazimierz Wiech od wielu lat jeździ do Lwowa i na
Podole, fotografuje kościoły, cmentarze, krajobrazy Czarnohory, zabytki sztuki hu1
culskiej oraz samych Hucułów. Plonem tych wyjazdów jest m.in. obecna
wystawa.
2
Otwarcie wystawy. Drugi od prawej prof. K. Wiech

Wystawa potrwa do 15.05.05 r. Zapraszamy serdecznie
do jej obejrzenia. Wstęp wolny.
Godziny otwarcia: środa, piątek, sobota, niedziela – 9.00
– 16.00, czwartek – 11.00 – 18.00. W niedzielę 1 maja nieczynne.

3
Fot. 1, 2, 3 pochodzą z katalogu wystawy
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Pamiętamy
2005 r.

1983 r.

2005 r.

2005 r.

2005 r.

2005 r.

2005 r.
wszystkie fotografie Stanisław Malik

1981 r.

PISMO LOKALNE REDAGOWANE PRZEZ ZESPÓŁ W SKŁADZIE:
Zofia Lewicka-Depta – redaktor naczelny, Gra¿yna Malik – redaktor techniczny, Piotr Boroñ, Izabela Pohorecka,
Teresa Machowska, Andrzej Olewicz, £ukasz Strutyñski, £ukasz ¯urek
Biuro Rady Dzielnicy VII m. Krakowa, ul. B. Prusa 18 (wejœcie od ul. Salwatorskiej), tel: 012/421-56-66, 429-90-47
Czynne: poniedzia³ek, wtorek w godzinach 15.00 – 17.00, od œrody do pi¹tku 11.00 – 13.00
Dy¿ury Radnych i Zarz¹du: poniedzia³ek 16.00 – 17.00, œroda 10.00 – 13.00, pi¹tek 10.00 – 12.00
www.dzielnica7.krakow.pl, e-mail: dzielnica7@um.krakow.pl
Redakcja nie odpowiada za treœæ nades³anych artyku³ów. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów.
Nak³ad: 2000 egzemplazy bezp³atnych. Przygotowanie i druk: „Geoinfo” Sp. z o.o., tel. (012) 411-75-23
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