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ATAK DEWELOPERÓW
WA L K A Z C Z A S E M

Przy ul. Wrocławskiej, na terenie byłej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
prace idą pełną parą. Tu powstaną nowe bloki.
Tymczasem, na terenie liczącym niespełna 40 hektarów, a znajdującym się
w trójkącie ulic Wrocławskiej, Składowej i Poznańskiej ma powstać osiedle
CICHY KĄCIK
mieszkaniowe wraz z infrastrukturą.
– NA PLANIE KIELICHA W praktyce oznacza to, że na niewielkim
czytaj str. 10-11
obszarze może zamieszkać w ciągu kilku
lat 14 tysięcy osób.
Trzeba się spieszyć, aby zdążyć
z uchwaleniem planu zagospodarowania przed rozpoczęciem prac, aby uratować dzielnicę przed niekontrolowaną
zabudową. Trwa nerwowa walka z czasem. Czytaj: str. 4

W numerze:
Rozbudowa Domu Harcerza – str. 5
Północna Gwiazda ma 50 lat!– str. 6
Uchylam żelazną kurtynę – str. 7
Żeński kwintet artystyczny – str. 7
Rozmowa z Grzegorzem Lipcem

– str. 8
Wiślackie Skrzaty
– str. 9
O Młynówce Królewskiej słów kilka

– str. 12

Z prac Rady i Zarządu
28 sierpnia br. odbyła się XIII sesja Rady Dzielnicy V Krowodrza.
Zawnioskowano do Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Infrastruktury
Sportowej oraz Zarządu WKS Wawel
o skoordynowanie działań mających na
celu wytyczenie i wykonanie ścieżki rowerowej łączącej park Młynówka Królewska z ul. Głowackiego/Zaczarowane
Koło, rozpoczynającej swój bieg pochylnią obok domku kortowego i prowadzącą obok hali sportowej w kierunku fortu
przy ul. Rydla.
Uzasadnienie brzmi: W związku
z pracami przy odtwarzaniu ogrodów
królewskich wokół Pałacu w Łobzowie
na terenie WKS Wawel, wzrastającym
natężeniem ruchu rowerowego w Krowodrzy wyznaczenie ścieżki rowerowej skracającej dystans na kierunku
wschód-zachód zwiększy atrakcyjność
ekologicznej komunikacji rowerowej
w mieście. Powyższe pozytywnie wpłynie na zmniejszenie smogu i poprawę
zdrowotności krakowian.
Zawnioskowano do prezydenta
i Rady Miasta Krakowa o przystąpienie
do wykonania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru
„park św. Wincentego a Paulo”.
W uzasadnieniu czytamy: Wniosek jest konsekwencją przyjęcia przez
RMK uchwały nr CXXI/1932/14 z 5
listopada 2014 roku w sprawie ustalenia
kierunków działania prezydenta Miasta
Krakowa w sprawie przystąpienia do
wykonania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru „park św Wincentego a Paulo”. Park

Dyżury
w Radzie Dzielnicy
W bieżącej kadencji w siedzibie
Rady Dzielnicy V Krowodrza, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 dyżurują:
Zygmunt Wierzbicki (przewodniczący) – środa, godz. 9-12;
Edward Tarczałowicz (zastępca przewodniczącego) – poniedziałek, godz.
9-12;
Pozostali członkowie Zarządu – czwartek, godz. 18-19.
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wymaga pilnej ochrony przed zabudową przez deweloperów.
Przeprowadzono szereg korekt
dotyczących budżetu.
Korekta uchwały nr V/42/2015
Rady Dzielnicy V Krowodrza z 17 lutego 2015 w sprawie: rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy V Krowodrza na rok 2015.
Pozostałe środki po realizacji zadania: INFORMACJA I ŁĄCZNOŚĆ
Z MIESZKAŃCAMI - druk gazetki –
5 970 zł; redakcja gazetki Rady Dzielnicy – 1 420 zł; realizator BR przeznaczono na zadanie: INFORMACJA
I ŁĄCZNOŚĆ Z MIESZKAŃCAMI wykonanie materiałów promocyjnych –
4 000 zł (realizator BR), wymiana tablicy informacyjnej przy ul. Wrocławskiej
- 3 390 zł (realizator: ZIKiT).
Korekta uchwały nr VII/55/2015
Rady Dzielnicy V Krowodrza z 28 kwietnia 2015 w sprawie: rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy V Krowodrza na rok 2015.
Środki przeniesiono z zadania: OBSŁUGA ADMINISTARYJNO – BIUROWA RADY I ZARZADU - zakupy
(par. 4210) - 15 000 zł (realizator OU)
na zadanie: DZIELNICOWE PROGRAMY WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH PLACÓWEK:
OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
- wykonanie podwyższenia bramki nr 6
(od strony al. 3 Maja) przy KS Cracovia
1906 oraz 2 bramek od ul. Reymana –
6 000 zł (realizator Zarząd Zieleni Miejskiej); wykonanie ścieżki od bramki nr
6 do budynku KS Cracovia 1906 oraz
od budynku klubu (strona płd.- zach.)
do istniejącej ścieżki asfaltowej - 9 000
zł (realizator Zarząd Zieleni Miejskiej).
Korekta korekty uchwały nr
XII/89/2015 Rady Dzielnicy V Krowodrza z 14 lipca 2015 w sprawie: rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2015.
Zmieniono realizatora zadania
„Rewitalizacja parku Krakowskiego,
odnowa małej architektury – zadanie
wieloletnie (2015-2016)” z ZIKiT na
Zarząd Zieleni Miejskiej przyjętego
uchwałą nr XII/89/2015 Rady Dzielnicy V Krowodrza z 14 lipca 2015
w sprawie rozdysponowania środków

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
V Krowodrza na rok 2015:
- Budżet Obywatelski 2015 - rewitalizacja parku Krakowskiego, odnowa
małej architektury – zadanie wieloletnie
(2015-2016) - 50 000 zł (realizator Zarząd Zieleni Miejskiej).
- korekty uchwały nr XII/90/2015
Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 14
lipca 2015 w sprawie: rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy V Krowodrza na rok 2016.
Zmieniono też realizatora zadania „Rewitalizacja parku Krakowskiego,
odnowa małej architektury – zadanie
wieloletnie (2015-2016)” z ZIKiT na
Zarząd Zieleni Miejskiej przyjętego
uchwałą nr XII/90/2015 Rady Dzielnicy V Krowodrza z 14 lipca 2015 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2016:
- Budżet Obywatelski 2015 - rewitalizacja parku Krakowskiego, odnowa
małej architektury – zadanie wieloletnie
(2015-2016) - 30 000 zł (realizator Zarząd Zieleni Miejskiej).
Korekta uchwały nr V/42/2015
Rady Dzielnicy V Krowodrza z 17 lutego 2015 w sprawie: rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy V Krowodrza na rok 2015.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania z: PRACE REMONTOWE:
GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI, ŻŁOBKÓW
- dostosowanie pomieszczeń po lokalu
mieszkalnym – ZSOI nr 1 - 50 000 zł
(realizator ZSOI nr 1) na zadanie: PRACE REMONTOWE: GIMNAZJÓW,
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI, ŻŁOBKÓW - remont mieszkania służbowego do celów statutowych
szkoły - 50 000 zł (realizator ZSOI nr 1).
Zmieniono zakres rzeczowy zadania z: DZIELNICOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - generalny przegląd
i remont windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie
- 25 000 zł (realizator ZSOI nr 1) na
zadanie: DZIELNICOWY PROGRAM
WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wymiana drzwi i wykonanie podjazdu przy sali gimnastycznej oraz remont podjazdu zewnętrznego
- 25 000 zł (realizator ZSOI nr 1).

15 września br. odbyła się XIV sesja Rady Dzielnicy V Krowodrza.
Zawnioskowano do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o utrzymanie ruchu dwukierunkowego ul. Miechowskiej z uwagi na brak
dróg alternatywnych w najbliższym
otoczeniu. Tym samym podtrzymano
stanowisko zawarte w uchwale Rady
Dzielnicy z 2014 r. dotyczące zakazu
parkowania po obu stronach w/w ulicy.
Uzasadnienie brzmi: Ulica Miechowska jest jedynym łącznikiem pomiędzy ul. Reymonta, Czarnowiejską
i Nawojki. W przypadku wprowadzenia
ruchu jednokierunkowego dojazd do
ww. ulic musiałby się odbywać al. Mickiewicza lub ul. Piastowską - obie drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu.
Negatywnie zaopiniowano:
- wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. „budowa obiektów małej architektury (obejmująca urządzenia placu zabaw
dla dzieci) wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu na działce nr 182/5
obr. 12 Krowodrza w Parku im. H. Jordana” ze względu na niezgodność z projektem całościowym parku Jordana, zleconym przez Radę Dzielnicy V Krowodrza;

Zawnioskowano do prezydenta i Rady Miasta Krakowa o przystąpienie do wykonania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru „park św. Wincentego a Paulo”

- lokalizowanie mobilnych samochodów gastronomicznych na terenie
Dzielnicy V Krowodrza.
W
uzasadnieniu
czytamy:
W Dzielnicy V Krowodrza jest duże nasycenie lokali gastronomicznych oraz
dużo wolnych lokali, w których można

urządzić gastronomie w dobrych warunkach sanitarnych.
Zgłoszono uwagi do miejscowego planu przestrzennego „Rynek
Krowoderski”:
a) wprowadzić limity wysokości
dla budynków w obszarze MW8 do 10
metrów;
b) wprowadzić limity wysokości dla
MW9 do 15 metrów,
c) połączyć tereny zielone ZP9,
ZP11 i zaznaczyć jako zieleń na całości
działki 252,
d) zaznaczyć na zielono przedogródki przy ulicy Lea, Nowowiejskiej, Galla
i Kazimierza Wielkiego.
Przeniesiono środki z zadania BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE OGRÓDKÓW
JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW,
SKWERÓW – remonty ogrodzeń wg
wskazań Dzielnicy ( kwota 60 000 zł –
realizator ZIKiT) oraz montaż i remont
elementów małej architektury (kwota
10 000 zł – realizator ZIKiT) na zadanie BUDOWA, MODERNIZACJA,
PRACE REMONTOWE MIEJSKIEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
- remonty chodników na terenie Dzielnicy V Krowodrza (kwota 70 000 zł –
realizator ZIKiT).

Ulica Miechowska jest jedynym łącznikiem pomiędzy ul. Reymonta, Czarnowiejską i Nawojki. W przypadku wprowadzenia ruchu jednokierunkowego dojazd do ww. ulic musiałby
się odbywać al. Mickiewicza lub ul. Piastowską – obie drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu

Oprac. Zygmunt Wierzbicki
przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy V Krowodrza
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Walka z czasem (i nie tylko)
Nie od dziś i nie od wczoraj wiadomo jak łakomym kąskiem dla deweloperów i budowlanych inwestorów
jest nasza dzielnica. Pod ich baczną
obserwacją znajduje się każdy wolny
skrawek krowoderskiej przestrzeni.
Tym razem jednak nie chodzi o pojedynczy blok wciśnięty pomiędzy
stare kamienice. Projekt, którego
szefem i założycielem jest znany krakowski biznesmen, zakłada – z punktu widzenia niedużej dzielnicy – gigantyczną inwestycję.

uratować dzielnicę przed niekontrolowaną zabudową. Trwa nerwowa walka
z czasem.
Wiceprezydent miasta Krakowa Elżbieta Koterba uważa, że plan uda się
uchwalić z końcem roku. Zanim zdecydują radni, z dokumentem zapoznają się
mieszkańcy.
Okolice ulic Konwisarzy, Brązowniczej, Przybyszewskiego, Odlewniczej to
również jeden z najatrakcyjniejszych terenów w tej części Krakowa. Niewielka
odległość od centrum miasta przy do-

Przy Wrocławskiej powstanie nowe osiedle...

Na terenie liczącym niespełna 40
hektarów, a znajdującym się w trójkącie
ulic Wrocławskiej, Składowej i Poznańskiej ma powstać osiedle mieszkaniowe
wraz z infrastrukturą. W praktyce oznacza to, że na niewielkim obszarze może
zamieszkać w ciągu kilku lat 14 tysięcy
osób, czyli ok. 40 procent obecnej liczby
mieszkańców Krowodrzy.
Rozpoczęcie budowy jest uzależnione od tego, kiedy powstanie plan miejscowy dla zagrożonego rejonu. Dlatego,
urzędnicy magistratu spieszą się, aby
zdążyć z jego uchwaleniem, co może
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Krowodrza jest sukcesywnie zabudowywana ze wszystkich możliwych stron?
Niestety, negatywne opinie w formie
uchwał podejmowane przez samorząd
lokalny, pozostają jedynie papierową intencją, bez szansy wejścia w życie.
Decydującym jest, jak wiemy, fakt, iż
60-70 procent terenów w Krakowie nie
posiada planu zagospodarowania przestrzennego, co znacznie ułatwia deweloperską aneksję i coraz bardziej zwiększa
apetyt inwestorów, wietrzących łatwy
zarobek.
Nierówna walka z bezduszną machiną budowlanego biznesu, okraszona jest
również i tym, że walczący w słusznej
sprawie i stawiający tamę niekontrolowanej zabudowie dzielnicy traktowani
są jak stronnicy wstecznictwa. Jak pozbawieni bakcyla nowoczesności ludzie, którzy powinni zastanowić się nad
pożałowania godnym brakiem urbanistycznego wizjonerstwa i w niemym

...urzędnicy spieszą się, by nie powstało kolejne

brej dostępności komunikacyjnej i niewielkiej zabudowie sąsiednich terenów
to atuty tej lokalizacji. To doskonałe
miejsce widokowe zarówno na Kopiec
Kościuszki, Kopiec Piłsudskiego, jak
również Lasek Wolski.
Nic też dziwnego, że właśnie w tej
okolicy inny deweloper chce zbudować
kolejne osiedle. Sęk w tym, że jego lokalizacja w północno-zachodniej części
miasta kłóci się z racjonalną ideą jego
przewietrzania.
Jak bowiem skutecznie walczyć ze
smogiem, skoro Kraków, a także i nasza

zachwycie obserwować jak za sprawą
dobrodziei-deweloperów mury pną się
do góry, a kilka tysięcy nowych samochodów zanieczyszcza i korkuje dostatecznie już zakorkowany rejon Krakowa
i dzielnicy. A jeśli niemożliwym stanie
się i ich przewietrzanie, przyjdzie nam
za jakiś czas udusić się w imię źle pojętej
rozbudowy miasta. Jedynym widocznym efektem tych zmian są i nadal będą
pęczniejące portfele beneficjentów bezmyślnej, betonowej aneksji.
Janusz Mika

Rozbudowa MDK „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18

Sala gimnastyczna, siłownia, pracownie plastyczne...
Od czerwca trwa rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”. W ramach inwestycji powstanie
wielofunkcyjna sala gimnastyczna o powierzchni 600 m kw. oraz zaplecze dydaktyczne o powierzchni 1 000 m kw.,
w którym zaplanowano m.in. pracownię
modelarstwa lotniczego i kosmicznego
(dziś znajdującą się w piwnicy obiektu),
pomieszczenie sekcji narciarsko-rowerowej, siłownię, salę baletową, pracownie
plastyczne i poczekalnię dla rodziców.
Ważną funkcję będzie pełnić dziedziniec
powstającego obiektu. Przestrzeń tego
miejsca z zachowanymi starymi drzewami, stanowiącymi enklawę zieleni pozwoli na organizowanie imprez plenerowych. Cały obiekt będzie przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obecnie z oferty MDK „Domu
Harcerza” korzysta blisko 1 500 dzieci
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, a także dzieci
w wieku przedszkolnym. Na realizację
wszystkich zajęć brak miejsca, dlatego
niektóre grupy dzieci rozwijają swoje
talenty i umiejętności pod okiem pedagogów placówki w gościnnych progach
okolicznych szkół i przedszkoli.
Przez wiele lat zabiegano o rozbudowę placówki. Dzięki wspólnym

Od lewej: Alicja Szydło dyrektor MDK DH w latach 2007-2013, Barbara Gilarska – architekt, Aleksandra Grodecka – dyrektor MDK DH, Zbigniew Jasak – koordynator ds. rozbudowy, Tadeusz Trzmiel – wiceprezydent miasta Krakowa, Zbigniew Sabiński – dyrektor
MDK DH w latach 1966-2006, Kazimierz Zagórski – prezes „Łęgprzemu”, Grzegorz Stawowy – radny miasta Krakowa, Krystyna Marcinkowska – wicedyrektor MDK DH, Andrzej
Płoskonka – kierownik ds. realizacji kontraktów, Katarzyna Zgadło – zastępca głównego
księgowego MDK DH, Bożena Kasprzycka – sekretarka MDK DH, Mateusz Góra – kierownik budowy, Mirosław Lisik - kierownik gospodarczy MDK DH, Tadeusz Kasprzycki
– nauczyciel pracowni modelarskiej MDK DH i Stanisław Jakubczyk – inspektor Nadzoru
Branży Elektrycznej

wysiłkom marzenia stają się rzeczywistością. Budowę realizuje firma
„Łęgprzem”. Prace postępują szybko,
również dzięki sprzyjającej tego lata aurze. Można mieć nadzieję, że od następnego roku szkolnego wychowankowie
Młodzieżowego Domu Kultury „Dom

Harcerza” będą cieszyć się z nowych
możliwości, a adres Reymonta 18 będzie
jednym z ważniejszych miejsc spotkań
mieszkańców Dzielnicy V Krowodrza.
Aleksandra Grodecka
dyrektor MDK
„Dom Harcerza”

OKIEM RADNEJ DZIELNICY
Kto z nas nie
zna Młodzieżowego
Domu Kultury „Dom
Harcerza”! Jest to
miejsce spotkań i edukacji wielu pokoleń nie tylko mieszkańców
Krowodrzy. Na stronie internetowej MDK
czytamy: „W latach trzydziestych XX wieku na skraju parku założonego przez doktora Henryka Jordana został wybudowany
przez Towarzystwo Przeciwgruźlicze pawilon z obszernym, otoczonym zielenią tarasem. Budynek miał służyć powracającym
do zdrowia dzieciom. Taki był początek.”
Koniec niestety mógł nastąpić dwa
lata temu, gdyby udało się wprowadzić
w życie plany pani Anny Okońskiej-Walkowicz (wówczas wiceprezydent Krakowa). Na szczęście pomysł likwidacji

Młodzieżowych Domów Kultury legły
w gruzach. Dzięki temu pani dyrektor
Aleksandra Grodecka, dyrektor MDK
Dom Harcerza, mogła rozpocząć starania o rozbudowę placówki.
Pani dyrektor jest zbyt skromna, żeby
przyznać, że tylko dzięki jej staraniom,
powstaje hala sportowa wraz z dodatkowymi pomieszczeniami dla młodzieży. Ile
włożyła serca, trudu i zdrowia (o wolnym
czasie nie wspominając) w rozbudowę
MDK wiedzą tylko jej najbliżsi współpracownicy. Wielokrotnie rozmawiałyśmy
z panią dyrektor o piętrzących się problemach, ale zawsze na koniec mówiła, że
nie odpuści. Dobijanie się do wielu drzwi
przede wszystkim o pieniądze, rozmowy z ekologami, walka o każdy najdrobniejszy „papier”, w końcu pozwolenie na

budowę i przetarg... I udało się! 25 maja
br wbito pierwszą łopatę pod budowę
hali. W tym miejscu należy podziękować za pomoc i wsparcie radnym Miasta
Krakowa: Agacie Tatarze i Grzegorzowi
Stawowemu, zastępcy przewodniczącego
Rady Dzielnicy V Krowodrza Edwardowi Tarczałowiczowi oraz zastępcy prezydenta Tadeuszowi Trzmielowi.
Mija zaledwie czwarty miesiąc,
a mury już stoją. Szkoda tylko, że właśnie teraz pieczę nad budową chce przejąć Zarząd Infrastruktury Sportowej
(ZIS)... Czy to mu się uda, wkrótce się
przekonamy. Ja wierzę, że budowę, tak
jak zaczęła, dokończy dyrektor Aleksandra Grodecka wraz ze swymi inspektorami nadzoru. Szczerze jej tego życzę.
Agnieszka Wantuch
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Starszyzna Szczepu na zlocie

Szczep ZHP „Północna Gwiazda” ma już 50 lat!
11-13 września br. odbył się Jubileuszowy Zlot Szczepu „Północna
Gwiazda” na bazie ZHP Chorągwi
Krakowskiej w Korzkwi. Harcerze
spotkali się tam, aby świętować swój
jubileusz w gronie starszyzny – harcerzy i instruktorów, którzy należeli do
szczepu w różnych dziesięcioleciach
począwszy od 1965 roku.
Przez całą sobotę zaproszeni goście
mogli wspominać dawne czasy i zjeść
pyszne ciasta w specjalnie urządzonej
kawiarence, zwiedzać wystawę historyczną – przygotowaną przez seniorów
– oraz wziąć udział w grze terenowej.
Odbył się również uroczysty apel, na
którym obecna komendantka szczepu,
phm. Magdalena Soból HR, podziękowała wszystkim swoim poprzednikom

za ich wkład w rozwój środowiska. Wieczorem odbyło się ognisko pokoleń, na
którym najmłodsi mogli poznać piosenki, które niegdyś śpiewało się przy
płonącej watrze. Dopełnieniem uroczystości była niedzielna msza polowa,
celebrowana przez ks. Bogdana Markowskiego z parafii NMP z Lourdes na
korzkiewskiej łące. Komendantem zlotu
był pwd. Maciej Wcisło.
Szczep „Północna Gwiazda” od 50
lat działa przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Sportowymi nr 5, a od
kilku lat również przy Szkole Podstawowej nr 93. Składa się z dwóch gromad
zuchowych – 11 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Dzieci Neptuna” oraz
17 Krakowskiej Gromady Zuchowej
„Bractwo Wybrzeża”, dwóch drużyn

harcerskich – 11 Krakowskiej Drużyny
Harcerzy „VikingoVie” oraz 17 Krakowskiej Drużyny Harcerek „Astrea Gens”,
16 Krakowskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Hellenowie” oraz Kręgu Instruktorskiego „Wielka Niedźwiedzica”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych do rozpoczęcia harcerskiej
przygody i przyjścia na zbiórki: zuchy
(6-10 lat) - wtorki godz. 16:30-17:30
w SP 93; harcerze (11-13 lat) - wtorki
(SP 93) oraz piątki (SP 5) godz. 16:3118:11; harcerki (11-13 lat) - poniedziałki godz. 15:30-16:30 w SP 93; harcerze
i harcerki starsi (13-16 lat) - piątki godz.
18:16-19:30 w SP 5.
phm. Filip Fotomajczyk HR
pwd. Maciej Wcisło ćw.

Uczestnicy zlotu z ks. Bogdanem Markowskim (w środku), z lewej strony widoczny poczet sztandarowy Szczepu
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Uchylam żelazną kurtynę

ą wyróżnioowej.
eni ustrój się

Zbigniew Szpil

ent Wydziaw Krakowie,
półautor kilPatentowym
mach naukowyróżniony

Nowa książka Zbigniewa Szpila

Zbigniew Szpil

Uchylam żelazną kurtynę

Uchylam
żelazną
kurtynę
To już trzecia pozycja w dorobku
emerytowanego inżyniera mechanika
z Krowodrzy, Zbigniewa Szpila. „Uchylam
żelazną kurtynę” jest opowieścią o nauce,
pracy, wypoczynku i spełnianiu marzeń
Polaków urodzonych przed II wojną światową. Po „Dobrej pamięci” wyróżnionej
w konkursie IPN i „A gdy w jesieni ustrój
się zmienił” cofamy się do przełomowego
w powojennej historii Polski, znamiennego i pełnego nadziei października 1956.
Wędrujemy - kierowani przez narratora

- przez okres panowania towarzysza Wiesława i towarzysza Edwarda, festiwal „Solidarności” i stan wojenny, aż do pierwszych wolnych wyborów w 1989 r.
Autor przedstawia życie przeciętnych zjadaczy chleba widziane z perspektywy Krowodrzy, gdzie wychował
się i gdzie mieszka. Jedną z głównych
myśli zawartych we wspomnieniach jest
porównanie świata zachodniego oglądanego przez większość Polaków zza
nieczęsto uchylanej żelaznej kurtyny
z siermiężnym, przeżywającym polityczne i gospodarcze wstrząsy krajem.
- Książka jest w dużym stopniu „pokoleniowa”, gdyż opisuję w niej losy moich
rówieśników, którzy startowali w dorosłe
życie w latach 50. i 60. ubiegłego wieku.
Piszę też o Krowodrzy; jaką była i jaką
już chyba nie będzie – mówi Zbigniew
Szpil. – Jednym z ważniejszych wątków
krowoderskich jest likwidacja Młynówki Królewskiej, co było dla mnie bardzo
smutnym wydarzeniem. To była prawdziwa mekka moich kolegów, miejsce zabaw i spotkań. Moim zdaniem, likwidacja Młynówki, płynącej przez miasto od

700 lat, była nie tylko głupotą, ale wręcz
zbrodnią; tym bardziej, że w innych miastach, choćby w austriackim Salzburgu,
dba się o takie miejsca. Podobnie dzisiaj,
gdy deweloperzy chcą zabudować resztki
terenów pozostałych po Młynówce, czynią
to wbrew charakterowi naszej dzielnicy.
Musimy z tym walczyć.
Perypetie zwykłych ludzi wpisane
w dzieje zniewolonego państwa; ich
smutki, radości, najczęściej niezrealizowane plany przeplatają się tu z pragmatyczną konkluzją 40 lat PRL. Ważne
wydarzenia postrzegane w mikroskali
małej ojczyzny nabierają niezwykłego
wyrazu. Zachęcam do lektury.
Janusz Mika
Wszystkich kochających naszą dzielnicę i jej historię, a w szczególności
krowoderskich seniorów zapraszamy
na spotkanie autorskie ze Zbigniewem
Szpilem, które odbędzie się 15 października o godz. 18 w Czytelni Naukowej
Krowoderskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Królewskiej 59.

„Malarstwo - pomiędzy pejzażem a martwą naturą” – KBP, ul. Królewska 59

Żeński kwintet artystyczny
Wbrew pozorom nie chodzi tu o zespół muzyczny, a o pięć artystek-malarek z krakowskiej ASP. Prace Karoliny Drygały, Emilii Garbień, Adrianny Gurgul, Ali Kantor i Marceliny
Kurek były przedstawione na wernisażu „Malarstwo - pomiędzy pejzażem a martwą naturą”
zorganizowanym przez Krowoderską Bibliotekę Publiczną 11 września.
Ostatnie zdanie powinno brzmieć: Wieczór umilały: śpiewem – Klaudia Chmielewska
i grą na gitarze – Ilona Oliwa.
Wystawa będzie czynna do końca września br. Zapraszamy!
JM

Artystki od lewej: Emilia Garbień, Adrianna Gurgul,Karolina Drygała, Emilia Garbień
Marcelina Kurek, Alicja Kantor-Dubańska

Alicja Kantor-Dubańska

Emilia Garbień
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Obwodnica ratunkiem
dla Alej Trzech
Wieszczów
Rozmowa z Grzegorzem Lipcem,
wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa
Małopolskiego

- Mieszkasz na terenie Dzielnicy
IV Prądnik Biały. Czy czujesz sentyment do Krowodrzy?
- Oczywiście. Jako dziecko mieszkałem przy Chodowieckiego, a potem
chodziłem do szkoły podstawowej przy
ulicy Zakątek. Chociaż mieszkam obecnie poza terenem „Piątki”, to na Krowodrzy mam wielu przyjaciół.
- Znasz więc problemy, z jakimi
borykają się od lat miasto i nasza
dzielnica – korki na drogach, zanieczyszczone powietrze.
- Znam je doskonale, bo są to główne problemy Krakowa. Bardzo doskwiera nam niewydolność transportu publicznego, z czym wiążą się zakorkowane
ulice w godzinach szczytu. Wraz z Sejmikiem Województwa Małopolskiego
przyjęliśmy Plan Zrównoważonego
Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego w województwie małopolskim. Plan, który ma za zadanie
usprawnić poruszanie się po miastach
małopolski. Chcę kontynuować pracę nad Szybką Koleją Aglomeracyjną
w mieście. Wymaga to m.in. modernizacji sieci kolejowych, przystanków;
zakupu taborów. Dzięki środkom
z Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie przeznaczono na te działania jest 1,6 mld zł, mamy realną szansę
usprawnić ten system. Zanieczyszczone powietrze jest dla Krakowa wciąż
uciążliwym problemem. Jako radny
Sejmiku od lat wspieram walkę ze
smogiem. Chcę nadal działać dla poprawy jakości krakowskiego powietrza
poprzez zintensyfikowanie działań tj.
wprowadzanie większej ilości hybrydowych autobusów, znaczną rozbudowę sieci rowerowej, zmniejszenie
ilości samochodów wjeżdżających do
Krakowa.
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- Co sądzisz o systemie „parkuj
i jedź” i wprowadzeniu opłat dla samochodów spoza Krakowa, aby zatrzymać je na rogatkach?
- Ze względów choćby konstytucyjnych niemożliwą jest całkowita blokada
pojazdów nie-krakowskich, natomiast
można ograniczać dostęp dla przybyszów spoza miasta do ścisłego centrum,
czyli strefy A, częściowo także do strefy
B. Z kolei, utworzona strefa płatnego
parkowania ma swoich zwolenników
i przeciwników. Ma ona jednak niewątpliwie jedną zaletę – ogranicza ruch,
a co za tym idzie coraz większa liczba
mieszkańców wybiera komunikację
zbiorową. Poza tym, w niedawnym referendum ok. 85 procent biorących
w nim udział poparło budowę dużej ilości ścieżek rowerowych. Jeśli zaś chodzi
o „park&ride”, to model pozostawiania
samochodu na pętli i dalsze poruszanie
się tramwajem jest modelem przyszłościowym, stosowanym w wielu miastach
Europy. Reasumując: jeśli ktoś koniecznie będzie chciał wjechać samochodem
do centrum i tam zaparkować, zapłaci
za to znacznie więcej niż ten, który w to
samo miejsce dojedzie tramwajem.
- Czy znasz problemy związane
z parkiem Krakowskim?
- Oczywiście, znam ten park doskonale. Jako dziecko wielokrotnie się
w nim bawiłem, patrząc z dużą dziecięcą
fascynacją na pływające tam wtedy łabędzie, a i teraz gdy tylko mam okazję
zrobić sobie tamtędy spacer, to nigdy
nie odmawiam sobie tej przyjemności.
Ta przyjemność byłaby jednak zdecydowanie większa dla mnie i dla innych krakowian, gdyby park Krakowski wyglądał
trochę lepiej. Ten zniszczony asfalt na
alejkach mógłby zostać wymieniony na
inną nawierzchnię, bardziej kojarzącą

się ze spacerami np. na szeleszczący pod
stopami żwirek. Bardzo przydałyby się
tam nowe ławki, więcej koszy na śmieci,
pojemniki na psie odchody. Przy okazji
można byłoby wyremontować schody od strony pl. Inwalidów, dokładając
tam podjazd ułatwiający życie rodzicom
z wózkami, małym rowerzystom czy
osobom na wózkach inwalidzkich. Przydałoby się także jakieś miejsce do zabaw
dla najmłodszych, ogrodzone i kolorowe oraz lepsze oświetlenie.
- Park Krakowski, stał się dla nas,
Krowodrza, zadaniem priorytetowym, czemu daliśmy wyraz umieszczając go na pierwszym miejscu
w planie Budżetu Obywatelskiego.
- Bardzo się cieszę, że pojawiły się
inicjatywy obywatelskie dotyczące tego
miejsca. Szkoda, że nie udało się wpisać rewitalizacji parku w tegorocznym
miejskim budżecie obywatelskim, ale
wierzę, że skoro temat został podjęty
i nagłośniony, to wcześniej czy później
przyniesie efekty. To miejsce powinno
być jedną z wizytówek naszego miasta.
Dlatego będę zachęcał koleżanki i kolegów z Rady Miasta Krakowa, aby pamiętali o potrzebach Krowodrzy i pomogli
radnym Dzielnicy V, aby możliwie szybko przystąpić do rewitalizacji parku. To
miejsce na taką pomoc czeka i na takie
działania zasługuje! Zresztą - z tego co
wiem - prezydent Jacek Majchrowski
w rozmowie Bogdanem Klichem obiecał pomoc w tej kwestii.
- Czy istnieje pomysł na zredukowanie ilości zanieczyszczeń przy
alejach Trzech Wieszczów i ulicy
Czarnowiejskiej - głównych arterii
Krowodrzy?
- Aleje Trzech Wieszczów przebiegają nie tylko przez Krowodrzę, ale też
Dzielnicę I Śródmieście i Dzielnicę VII

Zwierzyniec. Myślę, że problem zanieczyszczenia powietrza w tym rejonie zostanie w znacznym stopniu ograniczony,
kiedy budowana obecnie wschodnia
obwodnica Krakowa zostanie „dociągnięta” do alei 29 Listopada. Wtedy, jadąc
na Warszawę, będziemy przemieszczać
się dookoła. Moim zdaniem, największe
zanieczyszczenie pochodzi z samochodów jadących z północnych dzielnic
Krakowa i tu jedynym rozwiązaniem
wydaje się budowa sieci tramwajowej,
bo takiej Górka Narodowa, Prądnik
Biały czy Prądnik Czerwony w ogóle
nie posiadają. Niemniej, Aleje Trzech
Wieszczów – jako ważny element komunikacji miejskiej – będą zawsze stanowić
pewną niedogodność smogową. Patrząc
daleko w przyszłość, domknięcie pełnego ringu spowoduje wyprowadzenie
całości ruchu samochodowego poza
miasto, aczkolwiek zupełne wyłączenie

Alej z ruchu kołowego, spowodowałoby
jeszcze większe niż obecnie zakorkowanie Krakowa. Druga arteria Krowodrzy,
czyli ulica Czarnowiejska znajduje się
w gestii Gminy Kraków, gdyż nie jest
drogą wojewódzką.
- Jak będą wspierane odnawialne
źródła energii - chodzi głównie o pellet, który jest nazywany paliwem XXI
wieku z racji czystości spalin, a także
ze względu na to, że jest to paliwo odnawialne i pozyskiwane w kraju a nie
kupowane za granicą.
- Znam to paliwo. Jest ono uważane przez wielu ludzi, także tych, którzy
je sprzedają, za dużo nowocześniejsze.
W Krakowie sytuacja jest jednak na tyle
dramatyczna, że trzeba by w praktyce
zrezygnować z jakiekolwiek paliwa na
rzecz np. gazu. Myślę, że pellet nie spowoduje diametralnej zmiany w stopniu zanieczyszczenia naszego miasta,

ale z pewnością jest krokiem w dobrą
stronę.
- Czy planuje się wprowadzanie
norm czystości spalin dla nowych
kotłów, gdyż różnice czystości spalin
między kotłami przestarzałymi a nowoczesnymi są zasadnicze?
- To pytanie powinno być właściwie skierowane do ustawodawców, ale
– moim zdaniem – należy w tym względzie reagować elastycznie, tzn. działać
w imię dobra mieszkańców. Zdajemy
sobie sprawę, że wielu osób nie stać na
wymianę pieców na nowsze, dlatego powstał program dostosowawczo-osłonowy realizowany przez Gminę Kraków.
Jednak finalnie, zamierzamy promować nowe technologie i dążyć do tego,
aby wyeliminować spalanie w piecach
wszystkiego, co wpadnie nam w ręce.
Rozmawiał: Janusz Mika

Zajęcia sportowe dla krowoderskich przedszkolaków – „Wiślackie Skrzaty”

Od małego z Białą Gwiazdą na piersi
„Wiślackie Skrzaty” to inicjatywa Akademii Piłkarskiej Wisła Kraków, skierowana do dzieci w wieku
przedszkolnym. Projekt wystartował
w lipcu ubiegłego roku i z każdym
miesiącem cieszy się coraz większym
zainteresowaniem.
Główną częścią projektu są zajęcia
stacjonarne, które odbywają się co sobotę na obiektach treningowych Towarzystwa Sportowego Wisła, mieszczących się przy ul. Reymonta 22. W zależności od pogody „Skrzaty” odbywają
się na treningowym boisku trawiastym
w pobliżu stadionu Wisły Kraków,
bądź na hali sportowej, w której na co
dzień swe mecze rozgrywają drużyny
m.in. mistrza Polski w koszykówce kobiet Wisły Can-Pack Kraków. W jednej
grupie treningowej ćwiczy maksymalnie 14 dzieci pod kierunkiem dwóch
trenerów. Takich grup w każdą sobotę
jest pięć. Sobotnie spotkania nie tylko
wprowadzają przedszkolaków w arkana piłki nożnej, ale przede wszystkim
edukują.
– Zajęcia staramy się prowadzić
tak, aby dzieci polubiły sport, żeby to
była ich baza na przyszłość. Ważne jest
też wychowanie. Staramy się wpajać

zachowania, które w przyszłości mogą
zaprocentować. Szacunek, postawa fair
play, czy też zwyczajne przybijanie piątki kolegom, to są elementy, które sprawiają, że będą lepszymi ludźmi. I nawet,
jeśli nie zwiążą swojej przyszłości ze
sportem, to będą o tych cechach pamiętali – twierdzą trenerzy prowadzący
„Wiślackie Skrzaty”.
Poza zajęciami stacjonarnymi na
obiektach TS Wisła, „Skrzaty” pojawiły się także w przedszkolach w ramach
zajęć dodatkowych dla dzieci. Trenerzy
Akademii Piłkarskiej prowadzą treningi
w tygodniu, dojeżdżając do wybranego
przedszkola wraz z wyposażeniem potrzebnym do przeprowadzenia zajęć.
Gry i zabawy mają charakter ruchowy,
skupiają się na rozwijaniu - bardzo ważnych w tym wieku - cech motorycznych.
Ich forma to aktywność ruchowa oraz
umysłowa o różnej tematyce.
Projekt trwający od roku, zyskuje
w Krakowie coraz większą popularność.
– Kluczowa sprawa to fakt, że czas zajęć
jest maksymalnie wykorzystany. To samo
podkreślają rodzice, którzy często przyglądają się im z bliska. Już teraz mamy zapytania, czy takie ćwiczenia będą się odbywać również w przyszłym roku szkolnym

– mówi Anna Watras, dyrektor Przedszkola Miłosierdzia Bożego nr 188
w Krakowie. Zajęcia odbywają się tam
od czterech miesięcy i dość szybko
zgromadziły pokaźne grono zainteresowanych. Co poniedziałek w zajęciach
bierze udział ponad trzydzieścioro dzieci, podzielonych na trzy grupy. Z chęcią
biorą udział w ćwiczeniach i angażują
się w dyskusje z trenerem.
Baza przedszkoli, w których mają
odbywać się zajęcia będzie sy
ste
ma
tycznie rozbudowywana, szcze
gólnie,
jeśli chodzi o centrum Krakowa i obszar
Dzielnicy V Krowodrza. Pojawiło się
wiele sugestii od rodziców uczestniczących w stacjonarnych zajęciach w sobotę, aby tą formę aktywności dziecięcej
wprowadzić do przedszkoli w formie
zajęć dodatkowych. Zaplecze wykwalifikowanych trenerów Towarzystwa Sportowego Wisła pozwala na rozwój tej
formy treningów w wielu placówkach
edukacyjnych.
Iwona Chamielec
radna Dzielnicy V Krowodrza
Więcej informacji oraz galerie zdjęć
z zajęć na: www.wislackieskrzaty.pl
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Cichy Kącik

Na planie kielicha
Cichy Kącik jest niewielkim
osiedlem domków jednorodzinnych,
położonym pomiędzy ulicami Reymonta, Piastowską, al. 3 Maja i Chodowieckiego. Prawdę mówiąc „cichy”
pozostał już tylko z nazwy. Od kilku
lat ul. Chodowieckiego stała się ulubionym skrótem dla kierowców od
pętli Cichy Kącik do ul. Reymonta,
parkingiem dla uciekających przed
strefą oraz kibiców przybywających
na mecze piłkarskie Wisły.
Nazwa osiedla pochodzi podobno
od piwiarni na świeżym powietrzu, czyli
tzw. „piwogródka”, która działała od początku XX wieku. Ślad piwnego ogródka można znaleźć m.in. w wierszu Tadeusza Boya-Żeleńskiego pt. „Jak wygląda
niedziela oglądana przez okulary Jana
Lemańskiego”. Nawiasem mówiąc, znana również była w tej okolicy piwiarnia

Cichy Kącik, ulica Pększyc-Grudzińskiego, fot. Stanisław Mucha, 1938. Fot. arch. Muzeum
Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego

Plan osiedla z wyraźnie widocznym wzorem kielicha
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„Pod Kasztanami”, czasem zwana „Pod
Blachą” ze względu na prowizoryczne
blaszane zadaszenie (nie mylić z Karczmą pod tą samą nazwą), która ku
rozpaczy bywalców, została rozebrana
15 lat temu, gdyż w tym miejscu miała
stanąć muszla koncertowa Capelli Cracoviensis. Niestety, teren zarósł chwastami i nie ma ani muszli koncertowej,
ani ulubionej, nie tylko przez mieszkańców najbliższej okolicy, piwiarni, gdzie
podawano, ponoć najlepsze w mieście,
pieczone kiełbaski.
Osiedle Cichy Kącik (pierwotnie
pomiędzy ulicami Igrców i Olimpijską) znajduje się na terenach dawnego
Toru Wyścigów Konnych, w pobliżu
fortu Cichy Kącik, który wybudowano
w latach 1854-56, a rozebrano w 1938 r.
Ulica Piastowska była tzw. ulicą rokadową, łaczącą poszczególne forty. Osiedle
zostało zbudowane w latach 1935-37
dla wyższych urzędników krakowskiej
Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędności. Jest to unikatowy przykład jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,
powstały w stylu modernistycznym wg
projektu Wacława Nowakowskiego,
ucznia Adolfa Szyszko-Bohusza.
Większość willi, także przez Nowakowskiego zaprojektowanych, utrzymano w stylistyce funkcjonalizmu,

właścicielami byli dyrektorzy PKKO
– Stanisław Kochanowski (ul. Domeyki 1) i Kazimierz Jelonek (ul. Domeyki 2). Szyszko-Bohusz był też autorem
pierwotnego projektu osiedla z 1933
roku, który jednak nie został zrealizowany, a przewidywał rozproszony układ
zabudowy. Oś symetrii wprowadził do
projektu Nowakowski.
W latach 30. XX wieku wybudowanych zostało łącznie 16 domów. Oprócz
dwóch dyrektorskich willi powstało
przy Domeyki jeszcze dziesięć domów
jednopiętrowych o płaskich dachach,
obszernych tarasach i okrągłych otworach okiennych, podkreślających nowoczesną, elegancką, typowo modernistyczną bryłę. Ostatnie cztery domy
zbudowano przy ul. Beniowskiego 7, 9,
11 i 13.
W roku 1940, na rozkaz okupantów hitlerowskich, mieszkańcy zostali
wysiedleni, by powrócić tu po wojnie.
Ciekawostką jest fakt, iż najstarsza część
osiedla (pomiędzy pętlą tramwajową a ul. Olimpijską) stanowi na planie
wzór kielicha do połowy napełnionego
winem – z nóżką w ul. Domeyki (dawniej Pększyca-Grudzińskiego), czaszą
– półkolista ul. Beniowskiego (dawniej
Koniecznego) i lustrem trunku – ul.
Cichy Kącik (powstałą w 1956 roku).
Linia tramwajowa z pętli Cichy Kącik,
biegnąca wzdłuż al. 3 Maja, została otwarta w 1936 roku i pokrywa się ze starym korytem Rudawy.
Agnieszka Wantuch

Spuścizna architektoniczna Adolfa Szyszko-Bohusza.
Dwie bliźniacze wille w Cichym Kąciku

usytuowano w centralnych częściach
działek, dzięki czemu miały stały dopływ świeżego powietrza i światła.
Osiedle doskonale wpisywało się w ówczesny charakter dzielnicy oraz w wizję

rozwoju miasta, przewidującą dla tych
terenów luźną zabudowę willową.
Dwie bliźniacze wille, stojące przy
ul. Domeyki zaprojektował sam Adolf
Szyszko-Bohusz.
Ich
pierwszymi

Opracowanie na podstawie:
Rozmowa z Mieczysławem Czumą;
Marta Karpińska http://szlakmodernizmu.pl/szlak/baza-obiektow/osiedle-cichy-kacik; Encyklopedia Krakowa
2000 r.

Piwogródek w Cichym Kąciku
Wspomnienie po kultowym w wielu kręgach „piwogródku” zachowało się
w wierszu „Jak wygląda niedziela oglądana przez okulary Jana Lemańskiego”
autorstwa Tadeusza Boya-Żeleńskiego:
Szczęściem wzbiera miejskie łono
gdy trawkę widzi zieloną

Już was tylko przestrzeń krótka
oddziela od piwogródka
Faktycznie, przez kilkadziesiąt lat
miłośnicy zimnego, pienistego napoju
i ciepłych zakąsek gromadzili się – szczególnie w weekendy – w miejscu, które
porastają obecnie chaszcze. Piwogródek,

zwany też przez bywalców „Pod Blachą”,
z racji blaszanej obudowy i okapu nad
barem, nie spełniałby dzisiaj w żadnym
razie norm europejskich. I choć – naturalną koleją rzeczy – padł ofiarą zmian,
to pozostanie na zawsze we wdzięcznej
pamięci krowoderskiej klienteli.
JM
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ZYGMUNT WIERZBICKI
PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY V KROWODRZA

Park „Młynówka Królewska”
Aleja spacerowa ciągnąca się wzdłuż
ulicy Grottgera przez okolice kościoła
bł. Anieli Salawy do Łobzowa to jedno
z ulubionych miejsc wypoczynku położonych na terenie Dzielnicy V Krowodrza. Obszar ten jest częścią parku
„Młynówka Królewska”
ciągnącego się dalej, przez
Bronowice, aż do Mydlnik i liczącego niemal 8
km długości. Jest to park
wyjątkowy przede wszystkim ze względu na walory
przyrodnicze i bardzo ciekawą historię.
Charakter yst yczny
„kształt” parku, przypominający długą, wijącą się
nitkę wynika z faktu, iż został on utworzony wskutek
zasypania dawnego kanału
rzeki Rudawy.
Kanał ten utworzono
za panowania Władysława Łokietka. Dostarczać miał wodę do
rezydencji królewskiej w Łobzowie,
do otaczających miasto fos i rurmusu
(pierwszego krakowskiego wodociągu,
zaopatrującego w wodę także zamek na
Wawelu), do łaźni miejskich, młynów
przemysłowych oraz do królewskich
młynów zbożowych przy dzisiejszych
ulicach Łobzowskiej i Dolnych Młynów.
Stąd też wzięła się nazwa sztucznego koryta - Młynówka Królewska.
Wpływ Młynówki na rozwój Krakowa był ogromny. Służyła ona miastu
przez kilka stuleci. Nawadniała ogrody
warzywne i zasilała stawy rybne dostarczające mieszkańcom żywności. Dzięki
niej rozwinęły się przedmieścia, w których skupiali się kowale, garncarze, garbarze, krupnicy… Ślady ich obecności
do dziś zachowały się w nazwach ulic.
Młynówka zaczęła podupadać na
skutek zniszczeń spowodowanych najazdem szwedzkim. Z czasem stawała
się coraz mniej potrzebna. Poruszane
wodą koła młyńskie zastąpił napęd parowy, później elektryczny. W 1901 roku
uruchomiono wodociąg miejski zasilany wodą podziemną z rejonu Bielan

i Przegorzał. Ostateczna, planowana likwidacja rozpoczęła się w latach 20. XX
wieku. Ostatnie odcinki skanalizowano
lub zasypano w latach 60. Dawne koryto
widoczne jest do dziś jedynie w rejonie
od ulicy Filtrowej do Mydlnik.

Krakowa obszar przed zabudową i niekontrolowaną wycinką drzew, należy
jak najszybciej wcielić w życie nowy
plan zagospodarowania. Równie ważną
kwestią jak sam plan parku „Młynówka
Królewska” jest jego otulina. Są sygnały o planach zabudowy
wolnych skrawków zieleni
w tym rejonie. Z niepokojem obserwujemy m.in.
działania mające miejsce
na ul. Przeskok w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu w Łobzowie. Mamy nadzieję, że próby powstania
budynku na tym terenie
zostaną zablokowane.
Jako Rada Dzielnicy
nie zawsze jesteśmy w stanie zatrzymać działania inwestorów, mimo negatywnych uchwał dotyczących
Fot. Grzegorz Krawczyk zabudowy tych miejsc.
Problemem jest nie tylko
W latach 90. rozpoczęto szereg dzia- biurokracja i czas potrzebny na dokołań mających na celu rewitalizację zanie- nanie niezbędnych procedur, lecz także
dbanego w czasach PRL terenu. Rady krótkowzroczność i brak świadomości
Dzielnic V i VI podjęły uchwały o jego wartości terenów zielonych. Wartości
ochronie. W roku 1995 utworzono park niematerialnej, takiej, której nie da się
„Młynówka Królewska”, a w roku 2012 przełożyć na zysk ze sprzedaży mieszplan zagospodarowania terenu, który kań w bloku wybudowanym kosztem
jednak został zakwestionowany przez przyrody a także zaburzenia zabytkowej
NSA. By uchronić ten tak ważny dla architektury.
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Skład i druk:
Drukarnia Ekodruk s.c.
ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
tel. 12 267 36 60
e-mail: biuro@ekodruk.eu

