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Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

z dnia 25 listopada 2015 roku 

 
 
 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska rekomenduje do udziału jako 

przedstawicieli strony społecznej w organizacji konkursu architektoniczno–urbanistycznego 

na zagospodarowanie Zakrzówka:  

 w zespole opracowującym warunki konkursu:  dr  Szymon  Ciapała,  Kasper 

Jakubowski 

 w jury: dr Dorota Leśniak-Rychlak, Mariusz Waszkiewicz 

 

8.11.2015 r. odbyło się spotkanie stowarzyszeń  ekologicznych oraz nieformalnych 

organizacji działających na rzecz ochrony Zakrzówka  (w tym m.in.  Modraszek Kolektyw, 

Zielony  Zakrzówek, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Fundacja Otwarty Plan). 

Podczas spotkania  zebrani zgodzili się, że strona społeczna powinna rekomendować do pracy 

zarówno w zespole opracowującym warunki konkursu jak i do jury po dwie osoby (jedna z 

zakresu architektury krajobrazu,  druga z zakresu  ochrony przyrody). Uzgodniono, że 

przedstawicieli  strony  społecznej do udziału w organizacji  konkursu  rekomendować będzie   

Komisja  Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. 

Rekomendowane  do udziału w organizacji konkursu  osoby otrzymały poparcie  Komisji 

Dialogu Obywatelskiego ds., Środowiska oraz  organizacji zebranych w  dn. 08.11.2015 r.   

 
Dorota Leśniak – Rychlak  tel  668064398 dlesniak@o2.pl   

Szymon Ciapała  503121150    szymon.ciapala@gmail.com  
Kasper  Jakubowski  602780727   kasper.jakubowski@gmail.com 

Mariusz Waszkiewicz   602762581  mariusz.tnrop@wp.pl   602762581 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W imieniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska oraz organizacji  społecznych 
zaangażowanych w działania na rzecz ochrony  Zakrzówka, przesyłam w  załączeniu 
uchwałę  KDO ds. Środowiska rekomendującego  przedstawicieli strony społecznej do 
udziału w organizacji konkursu architektoniczno–urbanistycznego na zagospodarowanie 
Zakrzówka. 
8.11.2015 r. odbyło się spotkanie stowarzyszeń  ekologicznych oraz nieformalnych 
organizacji działających na rzecz ochrony Zakrzówka  (w tym m.in.  Modraszek Kolektyw, 
Zielony  Zakrzówek, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Fundacja Otwarty Plan). 
Podczas spotkania  zebrani zgodzili się, że strona społeczna powinna rekomendować do pracy 
zarówno w zespole opracowującym warunki konkursu jak i do jury po dwie osoby (jedna z 
zakresu architektury krajobrazu,  druga z zakresu  ochrony przyrody). Wspólnie z   Komisją  
Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska uzgodniono kandydatury strony społecznej.  
Zdaniem  strony  społecznej powinna ona być  reprezentowana  w zespole opracowującym 
warunki konkursu i w  jury w  szerszym składzie niż jedynie symbolicznym. Stronę  
społeczną  tworzą cztery organizacje  które od  kilku lat prowadzą  kampanię na rzecz 
ochrony Zakrzówka: Zielony Zakrzówek, Modraszek Kolektyw, Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony i Rozwoju Dębnik, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, organizacje  te 
zebrały  ponad  10.000 podpisów mieszkańców  popierających ich  stanowisko oraz 
gromadziły podczas  akcji  społecznych  setki  krakowian; oprócz tego  w głosowaniu KDO  
ds. środowiska brało  udział 8 organizacji które jednogłośnie poparły  zaproponowane 
kandydatury).  
Sytuację  w której  szereg  organizacji  społecznych  otrzymuje  głos  porównywalny  z jedną 
organizacją (jedno  stowarzyszenie  SARP  otrzymuje  taki  sam  głos jak porozumienie  wielu 
organizacji) uważamy  za niesprawiedliwe. Organizacje  społeczne  nie  postulują  aby  każda  
z  tych organizacji była  reprezentowana  w zespole opracowującym warunki konkursu i  jury 
ale po dwóch reprezentantów tego środowiska jest racjonalnym  rozstrzygnięciem i 
uszanowaniem wkładu  strony  społecznej która od  lat  zabiega o ochronę  Zakrzówka przy  
niewątpliwym poparciu  większości krakowian. Zwracamy przy tym uwagę, że strona  
społeczna proponuje zespół po dwóch przedstawicieli z których jeden jest specjalistą z 
zakresu ochrony przyrody a  drugi z  zakresu  ochrony krajobrazu -  wynika  to  ze  specyfiki 
terenu którego  dotyczy konkurs. 
W  związku z powyższym  zwracamy się  z prośbą o uznanie istotnej  roli  jaką od  lat pełni  
strona  społeczna w  działaniach na rzecz ochrony Zakrzówka i przyznanie  jej zamiast  listka  
figowego,  roli istotnej w przygotowaniach i rozstrzygnięciach konkursu. 
Osoby  rekomendowane przez  stronę  społeczną: 
- zespół opracowujący warunki konkursu:   
dr arch Dorota Leśniak – Rychlak  tel  668064398 dlesniak@o2.pl   
dr Szymon Ciapała  503121150    szymon.ciapala@gmail.com  
- jury: 
arch. Kasper  Jakubowski  602780727   kasper.jakubowski@gmail.com 
Mariusz Waszkiewicz   602762581  mariusz.tnrop@wp.pl   602762581 
 
 
 
 
Mariusz Waszkiewicz 
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego  ds. Środowiska 


