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Szybko i sprytnie do ZOO
W ostatnich dniach maja odbyło się 

w siedzibie Rady Dzielnicy VII spotka-
nie radnych z przedstawicielami Miej-
skiego Ogrodu Zoologicznego w Krako-
wie oraz urzędników miejskich z kilku 
różnych jednostek. Powód był dosyć 
poważny – do ZOO trudno się dostać  
w dni wolne od pracy, bo ogromny ko-
rek na ulicy Leśnej utrudnia dojazd sa-
mochodów i autobusów.

Ważnym i smutnym, 
dodatkowym aspektem 
tej sytuacji jest położe-
nie ludzi mieszkających 
wzdłuż trasy do ZOO – 
w każdy, w miarę ciepły 
i słoneczny weekend za-
miast wąchać kwitnące 
kwiaty, wdychają spaliny 
stojących samochodów, 

Julia Mach 

ZIELEŃ (DOBRZE) URZĄDZONA

Według rankingów ilości i dostęp-
ności terenów zieleni gminnej, Kraków 
raczej liderem nie jest w skali Polski. 
Jednak w naszej dzielnicy jest jakby ina-
czej. Teren Lasu Wolskiego i Sikornika 
dzieli naszą małą ojczyznę na tą część 
z widokiem na Wisłę (i lasek łęgowy  
w Przegorzałach w którym wczesnym 
latem można zatracić się w śpiewach go-
dowych żab) i tą z widokiem na Rudawę. 
Wały rzek są nie tylko ochroną przeciw-
powodziową, ale też miejscem spacerów 
oraz wycieczek rowerowych i nie tylko. 

Jednak poza tym niewątpliwym bo-
gactwem przyrody, potrzebna jest zieleń 
urządzona, ławki, kosze na odpady i pla-
ce zabaw (w Krakowie pieszczotliwie na-
zywane ogródkami jordanowskimi lub 
smoczymi skwerami) to infrastruktura  
potrzebna. Najistotniejsze jest to, by móc 
dotrzeć do nich na piechotę. Dlatego ta-
kie miejsca są rozrzucone po całej naszej 
Dzielnicy. Powyższa mapka pomoże Pań-
stwu miło i aktywnie spędzić czas w okre-
sie wakacyjnym. Warto nie tylko spraw-
dzić najbliższe okolice, ale wybrać się na 

odkrywczą eskapadę w nieodwiedzane 
dotąd miejsce. Może będzie to początek 
miłych przyjaźni na długie lata. Zapra-
szam do odwiedzania ogródków jorda-
nowskich Zwierzyńca.

Dodatkową pomocą było wprowadze-
nie lokalizacji placów zabaw do popular-
nego, międzynarodowego serwisu mapo-
wego. Ta praca została wykonana przez 
mamę dwójki dzieci dla mam, ojców  
i opiekunów z pragnienia pomocy i po- 
czucia solidarności. Spędźmy ten letni 
czas aktywnie, razem, na łonie przyrody. 
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czekających na możliwość wjazdu na 
parking przy ulicy Kukułczej.

Jako mama już uruchomiłam swo-
ją wyobraźnię, dzieci z takiego wypadu  
z pewnością zapamiętają nie tylko wyso-
kie żyrafy i radosne surykatki, ale i dłu-
gie chwile spędzone w aucie stojącym  
w „kolejce” do lasu. Mamusie i tatusio-
wie na pewno wiele razy usłyszą pytanie 
„daleko jeszcze?”.

Postanowiłam się zatem wcielić w ro- 
lę detektywa, który znajdzie jak naj-
więcej możliwych tras do krakowskiego 
ZOO. Zaczęłam od strony ogrodu zoo-
logicznego „www.zoo-krakow.pl” – tam 
widnieje informacja o dwóch parkin-
gach, jednym na około 35 miejsc przy 
wejściu do ZOO i drugim na około 450 
miejsc przy ul. Kukułczej. Ten drugi 
parking został rozbudowany i obecnie 
mieści prawie 700 miejsc. Może fakt, iż 
nie przedstawiono tam też innych me-
tod dotarcia do ogrodu powoduje, że  
w niektóre dni trasa ta jest tak oblega-
na, jak prawdziwa twierdza.

Czy można zatem dotrzeć tam innym 
sposobem? Jako dziecko chodziłam tam 
zazwyczaj na piechotę – trasę zwykle za-
czynałam w Parku Decjusza, kontynuo-
wałam aleją Kasztanową, zdobywałam 
wzgórze na przedłużeniu ul. Modrzewio-
wej, przechodziłam przez teren wspo-
mnianego już wcześniej parkingu przy ul. 
Kukułczej (wtedy były tam jeszcze ma-
lownicze pola i łąki, które obecnie upięk-
szono kostką, polecam widok na Kraków 
z tego wzgórza, jest naprawdę olśniewa-
jący). Dalej zdobywałam przystanek auto-
busowy Baba Jaga (nigdy niestety tam jej 
nie spotkałam, najwyraźniej ona uwiel-
bia bawić się z dziećmi w chowanego),  
a od tego miejsca podążałam leśną alej-
ką, biegnącą równolegle do drogi, którą 
od czasu do czasu jedzie autobus 134. 

Ścieżka ta wiedzie prosto do kas, które 
są usytuowane z widokiem na sanita-
riaty publiczne. Powrót był inną drogą 
(przecież nie ma sensu iść tą samą trasą, 
każde dziecko woli poznać nowe miejsca  
i doznania). Wychodząc z ZOO zaopa-
trzona w przekąski schodziłam do miej-
sca, gdzie kończy się ZOO a zaczyna szlak 
w kierunku Kopca Piłsudskiego, tam do-
chodziłam do skrzyżowania betonowych 
alejek i skręcałam w wąwóz. Wąwozem 
tym można dojść do Rezerwatu Panień-
skie Skały, a dalej do ul. Kasztanowej. 
Tam już można wybrać autobus miej-
skiej komunikacji. Ważna uwaga – trasa 
zawiera kilka stromych podejść, więc nie 
nadaje się dla osób z wózkiem lub z du-
żymi trudnościami w poruszaniu.

Wcielam się teraz w osobę z odległych 
części Krakowa lub nawet spoza jego gra- 
nic. Jak taka osoba mogłaby tu przyjechać? 
Może autem? Gdzie warto je zaparkować, 
by nie stać na korku przy ul. Leśnej?

Opcja pierwsza, na parkingu Pod Mu-
zeum Narodowym, jest tam około 150 
zadaszonych miejsc postojowych (jedno 
nawet dla rodzin z dziećmi), a odległość 
do przystanku autobusowego linii 134, 
jadącej do ZOO, jest naprawdę bliska.

Druga opcja – jest niewielki parking 
(około 70 miejsc) leżący prawie przy ul. 
Księcia Józefa, właściwie na początku alei 
Wędrowników. Przywita nas piękna ka-
pliczka z wizerunkiem Matki Bożej oraz 
widok na ogromną winnicę. Zaprasza nas 
urocza trasa wiodąca pod Erem Kamedu-
łów na Bielanach, miniemy przestronną 
Polanę Bielańską, gdzie myślę że warto 
zatrzymać się na piknik. Jeśli wędrując 
alejkami wybierzemy trasę aleją Pustel-
nika i Żubrową po drodze miniemy też 
odnowiony w tym roku Pawilon Okocim-
ski. W pawilonie tym można zatrzymać 
się na dłużej, bo oferuje ciekawe atrakcje 

z zakresu edukacji ekologicznej. Już do-
słownie kilka kroków do wejścia do ZOO. 
Trasa ta jest wygodna, cały czas możemy 
korzystać z asfaltowej alejki.

Do wyboru mamy też prawie iden-
tyczny wariant tej trasy z jedną zmianą. 
Zamiast jechać autem pod al. Wędrow-
ników, skorzystajmy z autobusów MPK 
209, 219, 229, 239, 269, 605. Dodat-
kową zaletą tej wersji jest możliwość po-
wrotu inną drogą.

Puszczam wodze fantazji i myślę 
sobie o Willi Odyniec (nazywanej też 
Baszta lub Zameczek, projektu Szysz-
ko-Bohusza). Z tego miejsca także wę-
drowałam do ZOO (zawsze robiłam 
przystanek przy ruinach dawnego base-
nu. Będąc dzieckiem bardzo marzyłam  
o tym, by móc się w nim wykąpać  
w upalny letni dzień). Z przystanku Cra-
covia można dojechać autobusem linii 
109 do Przegorzał. Podejść pod górkę 
ulicą Jodłową do Willi (niegdyś jeździł 
tu autobus 409, ale na aktualnym roz-
kładzie jazdy MPK go nie znalazłam, 
więc spacer nam się wydłuży). Ścieżka 
od Willi do Parku Zoologicznego jest 
dosyć krótka, ma długość około 1 km. 
Nic mi nie wiadomo, by miała jakąś na-
zwę, ale punktem charakterystycznym 
jest figura Maryi w połowie trasy do 
ZOO. Ścieżka dołączy do polany Juliu-
sza Lea, dalej idziemy Aleją Żubrową  
i Kasy Oszczędności Miasta Krakowa.

Zastanawiam się, czy zdecydowała-
bym się na trasę z okolic Zakamycza.  
Dojechać tam można autobusem linii 
102. Od obserwatorium astronomicz-
nego można poruszać się ulicą Astrono-
mów, która z biegiem trasy zamienia się  
w dukt leśny. Łączy się z Aleją Wędrow-
ników. Trasa nie jest najkrótsza, ma ona 
około 2.7 km długości, ale gwarantuję że 
nie będzie na niej tłoczno. Jeśli  spaceru-
jemy w ciszy, można tam spotkać sarny.

Pewnie istnieją jeszcze inne drogi 
do krakowskich wybiegów lwów i tygry-
sów. Jeśli jakiś miły człowiek „wpad-
nie” na kolejny sposób jak dotrzeć do 
ZOO, to proszę o list do Rady, chętnie 
opiszemy go na stronie internetowej 
naszej Dzielnicy i przekażemy te cenne 
sugestie do osób, którym leży na sercu, 
by jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć 
w Krakowie dzikie zwierzęta ze wszyst-
kich stron świata, w sposób miły dla lu-
dzi i przyrody zarazem.

Julia Mach 

Poglądowa mapka z zaznaczonymi tra-
sami jest dostępna na stronie dzielnicy 
www.dzielnica7.krakow.pl. Nie jest to 
idealne odwzorowanie tras, ale przybliża 
ich lokalizację.


