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Budżet Obywatelski
Miasta Krakowa 2016
W DZIELNICY VII
ZWIERZYNIEC

GŁOSOWANIE
18 - 30 CZERWCA

W tym roku głosować będzie można
wyłącznie za pośrednictwem platformy
internetowej budżetu obywatelskiego

www.budzet.dialoguj.pl

Pod tym samym adresem można przeglądać pozytywnie zweryfikowane projekty.
W punktach głosowania czekać będą
na Państwa m.in. pracownicy Urzędu
Miasta Krakowa, miejskich jednostek
organizacyjnych, radni dzielnicowi, którzy pomogą krok po kroku przejść przez
etap głosowania w Internecie.

Zdaniem Przewodniczącego

Kilka ważnych
informacji
Na wstępie wielkie GRATULACJE
dla naszych rugbistów. RzKS Juvenia
Kraków wygrał finał pierwszej ligi rugby wynikiem 27:14, co daje mu awans
do Ekstraligi. Pozostaje jedynie pytanie
czy nasz klub będzie stać finansowo, aby

sprostać temu wyzwaniu? Miałem wielki
zaszczyt oglądać całe spotkanie i byłem
zaskoczony jak wielu fanów, również
z zagranicy, kibicowało rugbistom. Polecam każdemu. To naprawdę piękne
widowisko. Jeszcze raz Wielkie Brawa!
W ostatnich dniach odbyły się konsultacje koncepcji przebudowy ulicy
Kościuszki, projektu przebudowy VI
etapu ul. Królowej Jadwigi oraz koncepcji na budowę grzebowiska dla małych zwierząt w Olszanicy.
ciąg dalszy na str. 8

RODZINNIE I SPORTOWO,
czyli XXI bieg śladami Panien Zwierzynieckich
Słoneczna sobota 21 maja sprawiła, że na stadionie Zwierzynieckiego
Klubu Sportowego stawiła się rekordowa liczba zawodników. Pięciuset chęt-

nych stanęło na linii startu, by zmierzyć
się w XXI edycji Biegu Śladami Panien
Zwierzynieckich.
ciąg dalszy na str. 10

PUNKTY OBYWATELSKIE:
18-30 czerwca
godz. 12.00-20.00
18-23 czerwca
godz. 12.00-20.00
24-30 czerwca
godz. 12.00-20.00
24-30 czerwca
godz. 12.00-20.00
25-26 czerwca
godz. 10.00-18.00

Wykaz punktów głosowania
w Dzielnicy VII Zwierzyniec na str. 5

w numerze:

→ Z działalności Rady

Dzielnicy VII Zwierzyniec
str. 2

fot. S. Malik

Bonarka City Center
ul. Kamieńskiego 11
Galeria Bronowice
ul. Stawowa 61
Centrum Handlowe M1
al. Pokoju 67
Galeria Kazimierz
ul. Podgórska 34
Muzeum Lotnictwa
Polskiego – Małopolski
Piknik Lotniczy
al. Jana Pawła II 39

Zwycięska drużyna

→ Interwencje
Mieszkańców
str. 4

→ Park Decjusza
i muszla koncertowa
str. 6

→ XIX edycja
„Gwaszeniady”
str. 9

→ Budżet Obywatelski
– przyjęte projekty
str. 5

→ Festyn
na Bielanach
str. 9

→ ŚDM
– informacje
str. 11
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY VII
24 maja 2016 roku odbyła się XX sesja Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XX/181/2016
w sprawie wniosków i uwag
dotyczących koncepcji przebudowy ulicy Kościuszki w Krakowie (Rada zawnioskowała o wzięcie
pod uwagę, na dalszym etapie procedowania koncepcji, następujących
zastrzeżeń:
» Przy dalszych działaniach projektowych należy, w opinii Rady Dzielnicy,
zwrócić szczególną uwagę na możliwie
jak największe zachowanie istniejącej
obecnie ilości miejsc parkingowych
przy ulicy Kościuszki.
» Wyniesienie nawierzchni drogowej
w rejonie torowiska jest w opinii Rady
Dzielnicy całkowicie nieuzasadnione.
Rada Dzielnicy proponuje wykonanie
torowiska na równi z jezdnią.
» Rada Dzielnicy wnioskuje, aby bardzo szeroki chodnik likwidowanego peronu przystankowego autobusów zlokalizowanego przy ulicy Senatorskiej
wykorzystać w całości na parking dla
samochodów osobowych, ustawionych
pod kątem 45°.
» Proponowany w koncepcji kontrapas rowerowy w ulicy Królowej Jadwigi, w opinii Rady Dzielnicy, stanowi rozwiązanie całkowicie nieuzasadnione i rażąco niebezpieczne dla
uczestników ruchu drogowego, w tym
w szczególności dla rowerzystów.
» Rada Dzielnicy uważa za zasadne rozważenie poszerzenia objazdu skwerku z szaletem podziemnym
u zbiegu ulic Kościuszki i Senatorskiej,
tak, aby nawracające tamtędy autobusy mogły bez przeszkód ominąć stojące na przystanku pojazdy prywatnych
przewoźników. Poza tym nie należy
w tym miejscu proponować znaku zakazu wjazdu z ulicy Kościuszki.
» Lokalizacja przejścia dla pieszych
przez ulicę Kościuszki w rejonie ulicy
Św. Bronisławy nie jest w opinii Rady
Dzielnicy rozwiązaniem właściwym
z powodu kreowania zasadniczego zagrożenia bezpieczeństwa pieszych.
» Wnioskuje się o wyznaczenie przejścia dla pieszych przez al. Krasińskiego
(vis à vis Jubilatu) w zamian za proponowane przejście na moście Dębnickim.
» Wnioskuje się o wyłączenie z projektu fragmentu przy Klasztorze SS.
Kurier Zwierzyniecki

Norbertanek (rogatka), obejmującego
schody i przyległe chodniki.
» Wnioskuje się o wyłączenie z projektu przebudowy wjazdu na teren Ośrodka Sportów Wodnych przy ul. Kościuszki 38, w związku z negatywnymi
konsekwencjami dla funkcjonowania
operujących tam podmiotów.
» Wnioskuje się o niezawężanie wyjazdu z ul. Włóczków oraz wyznaczenie
osobno lewoskrętu i prawoskrętu.
» Wnioskuje się o rozdzielenie lewoskrętu w ul. Komorowskiego od pasa
jezdni z kierunkiem na wprost, z zachowaniem odpowiedniej odległości
przed skrzyżowaniem.
» Wnioskuje się o to, aby w ramach
koncepcji przebudowy została uwzględniona zmiana rodzaju nawierzchni ul.
Królowej Jadwigi z dotychczasowej
kostki brukowej na asfaltową.
» Przy założonym w wytycznych do
koncepcji priorytecie komunikacji
tramwajowej, bardzo poważnym błędem jest likwidacja dużej części podwójnego torowiska na pętli Salwatorskiej, dodatkowo z wprowadzeniem
innej geometrii niedawno wymienianego torowiska.
» Uważamy że poszerzenie pasa drogowego spowodowane wątpliwą i dyskusyjną potrzebą wydzielenia wyniesionego torowiska wraz z „buspasem”
dla kilku autobusów na godzinę nie jest
rozwiązaniem właściwym. Sugeruje się
równocześnie pozostawienie pasa tramwajowo-autobusowego na odcinku od
ul. Królowej Jadwigi do pętli nawrotowej u zbiegu ul. Kościuszki i Senatorskiej.
» Prosimy o rozważenie zmiany geometrii projektowanych przystanków
autobusowych usytuowanych w koncepcji wewnątrz pętli tramwajowej, na
jedną wyspę dla pasażerów z trzema
stanowiskami postojowymi umieszczonymi z trzech stron, czyli od strony
wschodniej, zachodniej i północnej.
» Wnioskuje się o usunięcie z projektu
przejścia dla pieszych przy ul. Komorowskiego „Biuro serwis”.
» Rada Dzielnicy wnioskuje o uwzględnienie możliwości nie wycinania drzew
przy ww. inwestycji, a nawet rozważenie poszerzenia oczek na drzewa i zieleń (tzw. misy).
Ponadto Rada zgłosiła wniosek o zagwarantowanie jej przedstawicielom
możliwości uczestniczenia w spotkaniach, podczas których dokonywane
będą kolejne zmiany w projekcie).

Uchwała nr XX/182/2016
w sprawie opinii dotyczącej ponownego
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Prusa
w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr XX/183/2016
w sprawie opinii dotyczącej ponownego
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Dunin-Wąsowicza w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr XX/184/2016
w sprawie zmiany w składzie Komisji
Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec (ze
składu Komisji odwołany został Pan
Andrzej Hawranek).
Uchwała nr XX/185/2016
w sprawie zmiany w składzie Komisji
Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec (ze składu Komisji odwołany został Pan Andrzej Hawranek).
Uchwała nr XX/186/2016
w sprawie zmiany w składzie Komisji
Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec (ze składu komisji odwołany został Pan Paweł Kajfasz).
Uchwała nr XX/187/2016
w sprawie zmiany w składzie Komisji
Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec (ze składu Komisji odwołany został Pan Krzysztof Kwarciak).
Uchwała nr XX/188/2016
w sprawie budowy oświetlenia traktu
okalającego Błonia, na odcinku przebiegającym przy al. Focha (Rada skierowała wniosek w powyższej sprawie do Prezydenta Miasta Krakowa, uzasadniając
go chęcią poprawy komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników
tego odcinka ścieżki okalającej Błonia).
Uchwała nr XX/189/2016
w sprawie opinii dotyczącej ustalenia
warunków zabudowy dla inwestycji przy
ul. Piotra Borowego w Krakowie (Rada
negatywnie zaopiniowała planowaną
inwestycję obejmująca budowę do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi
i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi; w uzasadnieniu do uchwały podkreślono, że inwestycja tego rodzaju generowałaby dodatkowy ruch
na ul. Borowego, która wciąż pozostaje
główną drogą, zarówno dojazdową,
jak i wyjazdową dla tego rejonu).
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Uchwała nr XX/190/2016
w sprawie opinii dotyczącej ustalenia
warunków zabudowy dla inwestycji przy
ul. Wyczółkowskiego w Krakowie (Rada
negatywnie zaopiniowała planowaną
budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami podziemnymi, argumentując, iż przedstawiona koncepcja zwiastuje bądź wyburzenie istniejącego budynku o charakterze jednorodzinnym, bądź jego
znaczną rozbudowę, z pominięciem tak
istotnych elementów, jak współczynnik
powierzchni biologicznie czynnej).
Uchwała nr XX/191/2016
w sprawie opinii dotyczącej ustalenia
warunków zabudowy dla inwestycji
przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie
(Rada negatywnie zaopiniowała planowaną budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrznym układem drogowym i miejscami
postojowymi; stwierdzając w uzasadnieniu do uchwały, że proponowany
budynek stoi w sprzeczności z cechami
zabudowy, jakie należy preferować
w okolicy Rudawy i w sąsiedztwie dominującej, stonowanej zabudowy jednorodzinnej).
Uchwała nr XX/192/2016
w sprawie opinii dotyczącej zbycia części działki nr 374/B obr. 51 Krowodrza
położonej przy ul. Niezapominajek
w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr XX/193/2016
w sprawie zmiany składu osobowego
Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego
działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa
pod nazwą „Bezpieczny Kraków” na lata
2015-2018 (Rada wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie składu Zespołu poprzez powołanie kolejnych trzech osób,
nie będących radnymi, wyrażających
wolę uczestniczenia w jego pracach).
Uchwała nr XX/194/2016
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016
(wprowadzono następujące zmiany:
zmniejszono wysokość środków przeznaczonych na zadanie: „Montaż
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego według wskazań Dzielnicy”
z 71 668 zł do 11 668 zł, a pozyskaną kwotę 60 000 zł przeznaczono na
następujące zadania: ● Przedszkole
nr 76 – projekt wraz z realizacją zagospodarowania ogrodu /WPF: 2016
rok – wykonanie projektu 12 000 zł,
2017 rok – realizacja 35 000 zł,
2018 rok – realizacja 55 000 zł/ (re-

alizator Zespół Ekonomiki Oświaty)
● Przedszkole nr 78 – wymiana drzwi
do sal (w tym jedne drzwi przesuwne)
– 10 000 zł (realizator Zespół Ekonomiki Oświaty) ● Zespół boisk sportowych przy ul. Korzeniaka – zakup
i montaż kontenera szatniowego
–16 000 zł (realizator Zarząd Infrastruktury Sportowej) ● zakup testerów narkotykowych dla Komisariatu
Policji IV – 1 500 zł (realizator Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego UMK) ● zakup rzutnika
multimedialnego do prowadzenia zajęć dydaktyczno-profilaktycznych dla
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3
– 3 500 zł (realizator Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
● Szkoła Podstawowa nr 48 – zakup
sprzętu dla szkoły według wskazań
dyrekcji – 17 000 zł (realizator Zespół
Ekonomiki Oświaty / SP 48).
Uchwała nr XX/195/2016
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa
dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę
Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji
w latach 2016-2018 (uchwała dotyczy
zadania pn. „Przedszkole nr 76– projekt wraz z realizacją zagospodarowania ogrodu”; proponowany harmonogram prac: 2016 rok– wykonanie
projektu, lata 2017-2018 – realizacja;
źródło finansowania: środki wydzielone do dyspozycji Dzielnicy VII).
Uchwała nr XX/196/2016
w sprawie „Programu budowy chodników w Krakowie w latach 2015-2019”
(Rada wystąpiła z wnioskiem o ujęcie
w programie budowy chodników przy
następujących ulicach:
● ul. Starowolska ● ul. Jodłowa ● ul.
Księcia Józefa ● ul. Rzepichy ● ul. Orla
(od ul. Marszałka Wolskiego do ul. Rzepichy) ● ul. Olszanicka ● ul. Mirowska ●
ul. Podłużna ● ul. Chełmska ● ul. Leśna
● ul. Leśmiana).
Uchwała nr XX/197/2016
w sprawie samolotu Jak-23 stojącego
przy pętli autobusowej na osiedlu Bielany w Krakowie (Rada zawnioskowała
do Prezydenta Miasta Krakowa o pilne
rozwiązanie kwestii związanej z ustaleniem zarządcy samolotu Jak-23, zlokalizowanego na działkach nr 160/2
oraz nr 533/1, obręb 20, jednostka
ewidencyjna Krowodrza oraz o wprowadzenie do WPF zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie remontu konserwatorskiego samolotu Jak-23 wraz
z wykonaniem iluminacji obiektu”).

Uchwała nr XX/198/2016
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok
2017 (Rada dokonała wstępnego podziału kwoty 2 375 162 zł, wskazanej
w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 449/2016
z 24.02.2016 roku w sprawie wstępnego określenia wysokości środków
dla jednostek pomocniczych Gminy
Miejskiej Kraków, na realizację zadań
w roku 2017; na podstawie tej uchwały wskazane jednostki i wydziały, będące realizatorami zadań, przygotują
ich wyceny, a te z kolei posłużą Radzie
Dzielnicy do ustalenia ostatecznego
wykazu zadań, które będą realizowane
w 2017 roku – uchwała w tej sprawie
zostanie podjęta w lipcu br.).
Uchwała nr XX/199/2016
w sprawie usunięcia znaku B-36 zlokalizowanego przy ul. Chełmskiej na
wysokości posesji nr 37 (Rada skierowała wniosek w powyższej sprawie do
Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu; uchwała została podjęta
na prośbę mieszkańców domów zlokalizowanych na pobliskim obszarze
oraz zgodnie z ustaleniami podjętymi
na spotkaniu mieszkańców, przedstawicieli ZIKiT i radnych Dzielnicy VII,
odbytym w przedmiotowej sprawie
25.04.2016 r.).
opracowała: Grażyna Rojek
Pełny tekst uchwał dostępny jest na
stronie internetowej dzielnicy VII
www.dzielnica7.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta
Krakowa: www.bip.krakow.pl

Wykaz dyżurów radnych 7. kadencji
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec znajduje
się na stronie internetowej dzielnicy:
www.dzielnica7.krakow.pl
w zakładce SAMORZĄD.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY
MIEJSKIEJ
W DZIELNICY VII
Zapraszamy
mieszkańców
naszej Dzielnicy

w III wtorek miesiąca,
w godzinach od 16oo – 17oo
Dyżury odbywają się w siedzibie Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec ul, B. Prusa 18
Kurier Zwierzyniecki

4

INTERWENCJE
MIESZKAŃCÓW
i odpowiedź na uchwałę

Poniżej przedstawiamy Państwu kolejne, ważniejsze interwencje mieszkańców
Dzielnicy VII Zwierzyniec.

Mieszkaniec ulicy Pod Sikornikiem złożył
wniosek o wprowadzenie na ul. Pod Sikornikiem w Krakowie na odcinku od
skrzyżowania ul. Pod Sikornikiem z ul.
Królowej Jadwigi do skrzyżowania ul.
Pod Sikornikiem z ul. Lajkonika „strefy zamieszkania”, oznaczonej znakami
D-40. W uzasadnieniu mieszkaniec
stwierdza, że wprowadzone obecnie
ograniczenia prędkości powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Brak chodnika i pobocza
powoduje, że piesi zmuszeni są do poruszania się po jezdni, która jest dosyć wąska a droga jest dwukierunkowa. Na dużym odcinku drogi został położony asfalt
i samochody jeżdżą z dużymi prędkościami nie bacząc na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.
W odpowiedzi Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu zwrócił się
do Rady Dzielnicy o podjęcie stosownej uchwały, na podstawie której ZIKiT opracuje projekt zmiany docelowej
organizacji ruchu, który po uzyskaniu
wymaganych opinii i zatwierdzeniu
zostanie przekazany do realizacji. Jednocześnie ZIKiT informuje, że zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i umieszczania ich na drogach
(Dz.U. Nr 220 z 2003 r. poz.2181)
znak D-40 „strefa zamieszkania” stosuje się w celu oznakowania ustalonej
strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego m.in. pierwszeństwo pieszych
przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie tylko
w miejscach wyznaczonych. Ustalenie
takich stref powinno być poprzedzone
szczegółową analizą zasadności ich
umieszczenia opartą m.in. na statystyce wypadków drogowych. Wprowadzenie strefy zamieszkania na proponowanym odcinku ul. Pod Sikornikiem
powodować może znaczne utrudnienia
dla mieszkańców, tj. zatrzymywanie
się w miejscach wyłącznie do tego wyznaczonych (na jezdni), braku możliKurier Zwierzyniecki

wości parkowania na wjazdach oraz
wprowadzenie ruchu wahadłowego
z uwagi na zbyt wąską szerokość drogi. Zarząd informuje, że ewentualne
wprowadzenie strefy zamieszkania
powinno zyskać akceptację społeczności lokalnej, głównie mieszkańców obszaru objętego strefą.
Również ten sam mieszkaniec ulicy Pod
Sikornikiem zawnioskował o montaż progów zwalniających na tej ulicy.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu zwrócił się do Rady Dzielnicy o podjęcie stosownej uchwały.
ZIKiT równocześnie informuje, że zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego jakim są progi zwalniające, jest skutecznym fizycznym
środkiem na uspokojenie ruchu, jednak
ich montaż wiąże się z wieloma uciążliwościami m.in. wzrostem hałasu
i drgań wywołanych przez przejeżdżające samochody. Ich ewentualny montaż powinien uzyskać akceptację społeczności lokalnej – głównie osób, które
mieszkają w bezpośrednim oddziaływaniu przedmiotowych urządzeń.
Mieszkaniec Dzielnicy VII interweniował
w sprawie poważnego zniszczenia systemu korzeniowego okazałego ponad
100-letniego jesionu na posesji pomiędzy nr 57 a 65, przy ul. Kościuszki
w Krakowie. Rozpoczęte tam prace
ziemne z użyciem ciężkiego sprzętu (koparki) uszkodziły system korzeniowy
drzewa. Rada Dzielnicy interweniowała
w tej sprawie w ZZM i Wydziale Kształtowania Środowiska UMK.
W odpowiedzi Wydział Kształtowania środowiska informuje, że została przeprowadzona wizja lokalna na
przedmiotowym terenie. Wizji dokonał
Główny Specjalista Wydziału Kształtowania Środowiska posiadający wyższe
wyksztalcenie kierunkowe w dziedzinie
leśnictwa i szeroką wiedzę merytoryczną dotycząca dendrologii. Podczas wizji stwierdzono, że w trakcie prac rozbiórkowych starej, murowanej wiaty
śmietnikowej odsłonięta została z jednej strony wierzchnia część systemu
korzeniowego drzewa. Podczas wykonywania prac odcięto drobne korzenie i 1 korzeń o średnicy 15 cm, które
przerastały ściany i wrastały w dolną
część wylewki wiaty, uniemożliwiając prowadzenie prac rozbiórkowo-budowlanych. Uszkodzone korzenie
zostały zabezpieczone pastą grzybobójczą. Wokół pnia składowane były
resztki gruzu oraz ziemia pochodząca
z częściowo likwidowanego nasypu.
Ustalono, że nowo budowana wiata

śmietnikowa, zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę zostanie odsunięta od drzewa o ok. 0.5 m, a powstała
w ten sposób wolna przestrzeń zostanie
zasypana ziemią. Pouczono kierownika
budowy, aby prace w pobliżu korzeni wykonywać metodą ręczną, wykop
niezwłocznie zasypać, gruz odsunąć
od pnia drzewa. Podczas kolejnej wizji stwierdzono, że prace ziemne wokół
jesionu zostały zakończone. Z uwagi na
fakt, że odcięte zostały korzenie drzewa w zakresie dopuszczalnym, Wydział Kształtowania Środowiska nie ma
podstaw do wszczęcia postępowania
w przedmiotowej sprawie.
Odpowiedź na uchwałę nr XIX/179/2016
z dnia 20.04.2016 r. w sprawie zastąpienia słupkami blokującymi części barierek usytuowanych wzdłuż posesji nr 23
przy al. Modrzewiowej w Krakowie.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu informuje, że po przeprowadzeniu wizji w terenie i dokonaniu
wnikliwej analizy przygotuje projekt
ruchu uwzględniający wnioskowane
w uchwale zmiany. Słupki blokujące
U-12c stosuje się w celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na
chodniki, ciągi piesze lub rowerowe.
Warunkiem zamontowania słupków
blokujących U-12c jest odpowiednia szerokość chodnika tj. min. 2 m
i pozostawienie min. 1.5 m dla ruchu
pieszego. W związku z powyższym,
w celu ochrony dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 72 przy ul.
Modrzewiowej przed wtargnięciem na
jezdnię, zlikwidowanie części barierek
wzdłuż posesji 23 zostanie wykonane
w terenie, w III kwartale 2016 roku.
opracowała: Teresa Machowska
Ciąg dalszy interwencji
w kolejnym numerze Kuriera Zwierzynieckiego.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Kuriera Zwierzynieckiego ukazała się informacja odnośnie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
– wkradła się tam jedna nieścisłość.
Dotacja przeznaczona jest na likwidację:
– systemu pojedynczego (np. instalacje
z piecem węglowym)
– systemu podwójnego (np. piec węglowo-gazowy, przy czym system gazowy
musi być starszy niż 10 lat).
Jeśli w nieruchomości działa sam system
gazowy, niestety nie ma szans na uzyskanie
dotacji na wymianę pieca na nowszy model.
Za powyższą nieścisłość
uprzejmie przepraszam Julia Mach
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BUDŻET OBYWATELSKI

DZIELNICOWE PROJEKTY W NASTĘPUJĄCEJ
KOLEJNOŚCI (KOLEJNOŚĆ WYLOSOWANA):
1. Być jak Leonardo – zajęcia

rozwijające zainteresowania dzieci.
2. Remont chodnika przy ul. Księcia
Józefa.
3. Zielony Kraków.
4. „Po Prostym :)” – remont odcinka
chodnika ul. Olszanicka.
5. Muzyka przede wszystkim.
6. Boule w Parku Decjusza.
7. Multimedialny kultura.
8. Plac zabaw przy Szkole
Podstawowej Nr 32.
9. Zwierzyniecka Szafa Książek.
10. Oświetlenie ul. Orlej rejon
Obserwatorium Astronomiczne UJ.
11. Położenie asfaltu na ulicy
doprowadzającej do stadniny koni.
12. Ocalić od zapomnienia
– spotkania z kulturą.
13. Budowa mini-boiska przy ulicy
Jodłowej, os. Przegorzały.
14. Letnie Kino na Zwierzyńcu.
15. Aktywnie u Decjusza – budowa
plenerowej siłowni i placu zabaw.
16. Salwator jak na dłoni.
17. Rekonstrukcja al. Kasztanowej.

Notatka

z konkursu

18. Pracownia na Zwierzyńcu.
19. Park rozrywki na świeżym
powietrzu na Bielanach.

20. Pojemniki na psie odchody na

Półwsiu Zwierzynieckim.
21. Park Decjusza – wymiana
nawierzchni asfaltowej alejek.
22. Poprawa poboczy na Bielanach.
23. Glinotworzenie – „Ceramika 50 +”.
24. Skwer na Zwierzyńcu – piękniej
i praktyczniej.
25. Nowe ławki przy al. Focha 39.
Pozwalamy sobie zaproponować mieszkańcom Zwierzyńca, aby w sposób szczególny zwrócili uwagę na następujące projekty ogólnomiejskie:

67. Budowa oświetlenia alejki na Bło-

niach wzdłuż al. Focha.
106. Odbudowa placu zabaw w parku
Decjusza.
77. Rewitalizacja infrastruktury na
110 rocznicę RzKS Juvenia.
122. Alejami wokół krakowskiego ZOO
na sportowo.

zapraszamy do głosowania:
www.budzet.dialoguj.pl

„Bezpieczny

przedszkolak”

BUDŻET
OBYWATELSKI
W DZIELNICY VII
WYKAZ PUNKTÓW GŁOSOWANIA
W DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
18 - 30 CZERWCA
18 czerwca
Plac Na Stawach, w czasie „Balu na
Stawach”, w godz. 16:00-20:00
18 czerwca
Klub Kultury „Chełm” (ul. Chełmska 16),
godz. 10:00-13:00
19 czerwca
Bielany – Szkoła Podstawowa nr 48
(ul. Księcia Józefa 337), godz. 9:00-13:00
20 czerwca
Wola Justowska, Sielanka
(przed Urzędem Pocztowym),
godz. 15:00-18:00
24 czerwca
Klub Kultury „Przegorzały”
(ul. Kamedulska 70), godz. 17:00-19:00
26 czerwca
Olszanica – sala parafialna
(ul. Korzeniaka 16), godz. 10:00-13:00
27 czerwca i 30 czerwca
Siedziba RD VII (ul. Prusa 18),
godz. 17:00-20:00
28 czerwca i 29 czerwca
Siedziba RD VII (ul. Prusa 18),
godz. 10:00-13:00

Ponadto w tym czasie pomocą będą służyć:
Krowoderska Biblioteka Publiczna
(ul. Komorowskiego 11)
pon., śr., pt.: godz. 12.00-19.00
wt.: godz. 9.00-16.00
czw.: godz. 11.00-16.00
Krowoderska Biblioteka Publiczna
(ul. Fałata 2 ),
pn-pt: 11.00-16.00

fot. J. Urbaniec i R. Zamorska

Krowoderska Biblioteka Publiczna
(ul. Królowej Jadwigi 37b),
pon., śr., pt.: godz. 12.00-19.00
wt.: godz. 9.00-16.00
czw.: godz. 11.00-16.00

Czasem padały niełatwe pytania
Nauka przez zabawę może być przyjemna

12 maja 2016 roku w Samorządowym Przedszkolu nr 76 w Krakowie
po raz czwarty odbył się międzyprzedszkolny konkurs Bezpieczny przedszkolak, który zorganizowaliśmy wspólnie
ze Strażą Miejską Miasta Krakowa.

W rywalizacji wzięły udział dzieci
z Samorządowych Przedszkoli: nr 9, nr
76, nr 78, z filii Samorządowego Przedszkola nr 78, Niepublicznego Przedszkola Polsko – Angielskiego Clever
Kids i z klasy „0” Szkoły Podstawowej
nr 48 w Krakowie.

Klub Kultury „Przegorzały”
(ul. Kamedulska 70),
pon.-pt.: godz. 12.00-18.00
Klub Kultury „Wola”
(ul. Królowej Jadwigi 215),
pon.-pt.: godz. 8.30-21.00
sob.: godz. 9.00-17.00
Klub Seniora funkcjonujący w MDDPS
(ul. Focha 39 B),
wt., czw.: godz. 13.00-18.00

ciąg dalszy na str. 8

Kurier Zwierzyniecki
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PARK DECJUSZA I MUSZLA KONCERTOWA
Dokładnie 50 lat temu zainaugurowano uroczyście działalność muszli koncertowej w Parku Decjusza. Budowano ją przez kilkanaście miesięcy niemałym wysiłkiem mieszkańców Woli Justowskiej, pracowników różnych instytucji, a także
młodzieży szkolnej. Jej późniejszy, smutny los odzwierciedla w jakiejś mierze paradoksy czasu PRL-u.

Muszla koncertowa na widokówce (1967)

Park i rezydencja

Towarzyszące rezydencjom renesansowe ogrody stawały się kompozycją
nieodłącznie związaną z krajobrazem
i naturalnym ukształtowaniem terenu,
a wzniesienia, lasy czy – rzadziej – doliny, stanowiły piękne zamknięcie dalekiej perspektywy widokowej. To właśnie
w sposób zasadniczy odróżniało je od
założeń średniowiecznych. Ogrody takie
powstawały na ogół w niewielkiej odległości od dawnych zamków i dworów,
a przykładem mogą być założenia obok
podkrakowskiego Wiśnicza czy Rudna
(zamek Tenczyn). Podstawowym kryteriom tamtej epoki, odpowiadały jednak
ogrody zwarte i symetryczne, o układzie
osiowym, związane kompozycyjnie z architekturą. Modne stały się licznie powstające wtedy podmiejskie rezydencje,
zwane z włoska willami. Nie bez wpływu
były tu rzecz jasna inspiracje, związane
z przybyciem do Polski małżonki króla
Zygmunta Starego, Bony Sforza.
Za pierwszą renesansową rezydencję uznać należy willę sekretarza
króla Zygmunta Starego – Justa DecjuKurier Zwierzyniecki

sza starszego, zbudowaną około 1530
roku, na terenie dawnego folwarku
– w okolicy dzisiejszej ul. 28 lipca
1943. Przeprowadzone kilkadziesiąt
lat temu badania wykazały tam istnienie ośmiokwaterowego, renesansowego
ogrodu, w układzie geometrycznym, od
północno-wschodniej strony willi.
Począwszy od połowy XIX wieku,
towarzyszący pałacowi ogród, zmieniający się zwolna w ogólnodostępny park,
przechodził zmienne koleje losu. Nie
najlepiej działo się już w okresie międzywojennym, po sprzedaży posiadłości przez ostatniego właściciela księcia
Marcelego Czartoryskiego (1917). Po
ostatniej wojnie zabytkowy park w dalszym ciągu niszczał i dziko zarastał,
a znaczną jego część rozparcelowano.
Z dawnego, starego drzewostanu zachowały się tylko lipy i graby.

Odnowa i budowa
społecznym czynem
Dopiero w latach 1964-1965, uporządkowano park rękoma mieszkańców
Woli Justowskiej, wspomaganych przez
żołnierzy z pobliskiej jednostki przy ul.

Modrzewiowej (dziś Krakowskie Centrum Rehabilitacji). Efekty dała w tym
przypadku ofiarna praca wielu osób,
poparta rzecz jasna przychylnością
władz. Dodać należy koniecznie, że była
to głównie praca społeczna – niespotykany dziś przejaw bezinteresownej
aktywności lokalnej społeczności – popularny zwłaszcza w pierwszym 20-leciu PRL. Projekt rewitalizacji parku
wykonał także społecznie,
mieszkający nieopodal architekt Andrzej Zdzieniecki. Następnym ważnym
krokiem było powołanie
społecznego komitetu budowy muszli koncertowej
(1965), na którego czele
stanął ówczesny dyrektor Biprostalu, Czesław
Ochab.
Już po niespełna
roku efektowna muszla
wraz z plenerowym, wyposażonym w drewniane
krzesełka amfiteatrem na
około 1300 miejsc była
gotowa. Autorem ciekawego, nowatorskiego projektu był Janusz Lityński,
architekt i artysta malarz,
zawodowo związany z Biprostalem. Tę oryginalną budowlę w jej pierwotnym kształcie
wraz z fragmentem parku przedstawia
widokówka z 1967 roku.
Oprócz sporej estrady i mieszczącego się w podziemiach zaplecza dla
artystów, urządzono tam także kino letnie. Inwestycjami towarzyszącymi były
parking, podziemne sanitariaty, a nawet brodzik dla dzieci. Wszystko to nie-
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żywych nie ma już nikogo z trójki społeczników, twórców idei przyciągającego koncertami, żywego parku. Pierwszy
z cichych bohaterów tamtych lat, dyrektor Czesław Ochab zmarł przedwcześnie w styczniu 1967 roku, później
odszedł związany w ostatnich latach życia z Rzeszowem Andrzej Zdzieniecki,
a całkiem niedawno, w listopadzie ub.
roku pożegnaliśmy Janusza Lityńskiego.

Dopiero w 1993 roku opuszczoną
i systematyczne dewastowaną w ciągu kolejnych lat muszlę koncertową,
wydzierżawiono wybitnemu krakowskiemu rzeźbiarzowi – mieszkającemu
w nieodległym sąsiedztwie – Bronisławowi Chromemu. Po trwających niemal dwa lata pracach adaptacyjnych,
powstała tam (1995) stała autorska galeria. Z eksponowanych w sąsiedztwie
plenerowych dzieł artysty, uwagę przykuwają szczególnie pomnik poświęcony
artystom kabaretu Piwnica pod Baranami oraz zadziwiający lekkością pomnik
Fryderyka Chopina. Galerię prowadzi

Pozostała ikonografia:
1. Plakat reklamujący koncerty w muszli latem
1967 r. (źródło: www. Ryszardy.pl)

2. Anons z Dziennika Polskiego (czerwiec 1966 r.)
3. Zaskakująco atrakcyjny repertuar kina Muszla
(Informator Kino Film, wrzesień 1967)

fot. K. Jakubowski (2015)

małym kosztem 3 mln zł, co stanowiło
w przybliżeniu równowartość czterech
domków jednorodzinnych (domków,
bo obowiązywał wtedy urzędowo narzucony metraż, maksymalnie – 110 m2).
Dzień uroczystego otwarcia – 8 czerwca
1966 roku – uświetnił koncert orkiestry
Rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia
pod dyrekcją Jerzego Gerta.
W rocznicę inauguracji, w czerwcu 1967 roku wystąpił młodzieżowy
zespół Szwagry (drugi pod względem
popularności po Skaldach), grający do
ambitnych tekstów Wiesława Dymnego. Towarzyszyły im solistki Jolanta
Borusiewicz i Urszula Popiel (wówczas
jeszcze studentka PWST). Koncerty
organizowano przez całe tamto lato
(występował też zespół Czarne Perły),
w soboty i niedziele, a bilet wstępu
kosztował 10 zł.
Niestety, kolejne lata pokazały, że
próba ożywienia parku poprzez budowę
muszli koncertowej nie będzie udana.
Odbywało się tam coraz mniej imprez,
a letnie kino „Muszla” działało zaledwie
przez trzy sezony. Niełatwemu zadaniu
promocji nie sprostał przede wszystkim
gospodarz obiektu, Miejskie Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych. Zaważyła też zapewne spora odległość od
centrum miasta i bardzo kiepska wtedy
komunikacja autobusowa.
Smutno było patrzeć przez długie lata na degradację muszli i amfiteatru, które służyć miały w zamyśle
pomysłodawców wszystkim krakowianom. Triumfowała niestety uświęcona
w PRL-u tradycja: wspólne czyli niczyje. Nieubłagany czas sprawił, że wśród

Galeria
Bronisława Chromego

od lat córka rzeźbiarza, artystka malarka Kinga Chromy.
Na koniec jeszcze kilka słów o samym parku, który liczy dziś około 10
ha. Warto zwrócić uwagę, że obecny
drzewostan zbliżony jest do pierwotnego (dominują lipa i grab), poza tym
najwięcej jest klonów i jesionów. Z gatunków nowo wprowadzonych zwracają uwagę robinie i skrzydłoorzechy.
W 2013 roku rozpoczęły się prace przy
rekompozycji części ogrodu przed frontem Willi Decjusza, który odzyskać ma
swój historyczny charakter. Ze środków
Społecznego Funduszu Odnowy Zabytków Krakowa odtwarzany jest między
innymi fragment dawnego traktu i romantyczny kamienny mostek. Wykonano dotąd sporo prac, jednak na końcowy efekt, przyjdzie nam jeszcze trochę
poczekać.
Krzysztof Jakubowski

Przeistoczona muszla koncertowa mieści dziś Galerię Bronisława Chromego
Kurier Zwierzyniecki
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Spotkania były bardzo merytoryczne, choć nie oznacza to akceptacji społecznej dla każdego pomysłu. Widząc
jak coraz bardziej władze miasta otwierają się na dialog z mieszkańcami liczę,
że zabiegi te przyczynią się do zwiększenia liczby zadowolonych mieszkańców.
Sprawa tzw. lamusowni, dzięki Państwa
determinacji, a w szczególności mieszkańców Olszanicy, według zapewnień
przedstawiciela MPO, raczej przejdzie
do lamusa. Warto również, aby mieszkańcy baczniej przyglądali się całemu
procesowi – który już się rozpoczął
– procedowania dokumentacji dla tzw.
Miasteczka Chełm. Równocześnie do
rady wpłynął projekt przebudowy
ul. Podłużnej, co zapewne ściśle
wiąże się z tą inwestycją. Pamiętajmy, że powstanie na tym terenie osiedla
dla ok. 2 500 (informacje kuluarowe)
mieszkańców, a kilka lat temu mówiło się nawet o 10 tysiącach, całkowicie
zmieni charakter tej części dzielnicy
i wpłynie na rażące pogorszenie warunków komunikacyjnych dla nas wszystkich. Atrakcyjność naszej dzielnicy
z oczywistych faktów przyciąga coraz
większych inwestorów, lecz to nie może
być powód, aby Zwierzyniec zmienił się
w blokowisko. Obyśmy, mieszkający

Notatka

z konkursu

w Krakowie nie musieli być mądrzy po
szkodzie. Zabudowa zachodniej części
Krakowa, to nieuchronna utrata możliwości napływu świeżego powietrza dla
całego miasta – ten brak umiejętności
spojrzenia w przyszłość jest przerażający.
Na koniec, ciut optymizmu. W naszej
dzielnicy nigdy wcześniej, w tak krótkim
czasie, nie wyremontowano tak wielu
ulic. Oczywiście pomogło nam w osiągnięciu tego sukcesu lipcowe wydarzenie.
Stąd prośba do Państwa: Światowe Dni
Młodzieży należą do jednych z największych wyzwań ostatnich lat w Krakowie
i choć rozumiem wiele obaw związanych
z organizacją, a tak naprawdę z ograniczeniami wynikającymi z organizacji ruchu
oraz zachowania bezpieczeństwa, proszę

przedszkolak”

ciąg dalszy ze str. 5

Kurier Zwierzyniecki

Drodzy Mieszkańcy!
Będąc od 10 lat samorządowcem nie przypominam sobie wcześniej ani jednego roku,
abyśmy uczestniczyli w procedowaniu tylu
spraw. Stąd prośba do Państwa, zaglądajcie na naszą stronę, na naszego Facebooka oraz wspierajcie nas radnych, abyśmy
wspólnie niczego nie przeoczyli.

Szczęsny Filipiak

RzKS Juvenia – nasi rugbiści – awans do Ekstraligi!

„Bezpieczny

Zawodnicy udzielali odpowiedzi na
pytania z zakresu: bezpieczeństwa na
drodze, kształtowania właściwych postaw wobec obcych i sytuacji nietypowych, bezpiecznej zabawy oraz apteczki
i udzielania pierwszej pomocy. Podobnie jak w poprzednich edycjach, także
i w tym roku największe emocje budziły
konkurencje sportowe – slalom z autochodzikiem oraz sztafeta ze znakami
drogowymi.
Dodatkowo w tym roku zadaniem
każdej placówki było przygotowanie
pracy plastycznej, tematycznie związanej z bezpieczeństwem. Prace były oceniane przez jury.
Po obradach, jury w składzie: Pani Katarzyna Szczypczyk z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
UMK, Pan Mariusz Janik – Naczelnik
Oddziału II Krowodrza Straży Miejskiej

potraktować te wszystkie inwestycje, jako
swoiste zadośćuczynienie za ewentualne
problemy. Wszystkie najistotniejsze informacje związane z organizacją znajdą
Państwo na stronie www.zikit.krakow.pl.
Kolejny raz mieszkańcy Zwierzyńca, to liderzy Budżetu Obywatelskiego.
Zatem od 18 do 30 czerwca 2016 roku
zapraszamy do głosowania. Wybierzmy
najlepsze pomysły.

fot. Sz. Filipiak

Kilka ważnych
informacji

Miasta Krakowa, Pan kpt. Łukasz Szewczyk – Zastępca Naczelnika Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie, Pan nadkom. Waldemar
Marcinkowski z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Pan Szczęsny Filipiak
– Przewodniczący Rady Dzielnicy VII
oraz Pan Maciej Straż – radny Dzielnicy VII zdecydowało o przyznaniu I
miejsca dzieciom z oddziału „0” Szkoły
Podstawowej nr 48 w Krakowie. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowy puchar. II
miejsce zdobyli zawodnicy z filii Samorządowego Przedszkola nr 78, a trzecie
przedstawiciele Samorządowego Przedszkola nr 76 w Krakowie.
Fundatorem nagród była Rada
Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz Straż
Miejska Miasta Krakowa. Każdy
z uczestników otrzymał dyplom, grę

planszową oraz książeczkę dotyczącą
bezpieczeństwa. Dzieci zdobyły także
nagrody dla swoich grup przedszkolnych: zestawy zabawek i książki. Dodatkowo uczestnicy otrzymali upominki od
przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa
oraz Straży Pożarnej.
W ramach atrakcji zawodnicy
uczestniczyli w pokazie udzielania
pierwszej pomocy, przeprowadzonym
przez jednego z rodziców oraz mieli
możliwość obejrzenia wozu bojowego
Straży Pożarnej.
Uczestnicy konkursu bawili się
świetnie, z niecierpliwością czekamy
na kolejną edycję konkursu Bezpieczny
przedszkolak.
Joanna Urbaniec
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fot.J. Rodziewicz

czerwca 2016 roku na Bielanach,
odbył się tradycyjny festyn zwany „Bielaniadą”. Organizatorem imprezy była
Rada Rodziców przy SP nr 48.

specjalnej, którą był dron. Fanty loteryjne i nagrody specjalne ufundowali
sponsorzy. Z kolei każdy z uczestników
mógł sobie zafundować fantazyjny ma-

FESTYN NA BIELANACH

owocowo-warzywne. Gwoździem programu kulinarnego był pieczony, faszerowany kaszą prosiak. Obok doznań kulinarnych w trakcie zabawy
dzieci mogły korzystać z dmuchanego
zamku, elektrycznych quadów i zdalnie sterowanych autek. Kochający rozrywki umysłowe mogli rozegrać partię
szachów plenerowych lub uczestniczyć
w projekcie Noc Bibliotek.
Wielki aplauz wzbudził występ
gwiazdy wieczoru zespołu De Colt. Po
występie tej grupy DJ ognistą muzyką
porwał do tańca wszystkich uczestników imprezy. Szczególnie świetnie prezentowała się grupa mam i dzieci – miłośników Zumby. Warto nadmienić, że
realizatorki tego show ćwiczą w naszej
szkole pod okiem instruktorki Moniki
Gizy dopiero od lutego 2016, a ich występ – układ choreograficzny, synchronizacja ruchów wywołały gromkie oklaski pozostałych uczestników festynu.
W przerwach tanecznych organizatorzy dziękowali sponsorom tej udanej
zabawy. Profesjonalną obsługę medialną całego wydarzenia zapewnił wolontariusz z Hiszpanii Amine Ikibi, dzięki
czemu możemy zaprosić Was, czytelników Kuriera, do oglądnięcia filmiku na
stronie szkoły www.sp48kr.edupage.org.

Jak co roku festyn ten był wspaniałą strawą dla ducha i ciała. Uczniowie, rodzice, pracownicy SP nr 48 oraz
mieszkańcy Bielan, mogli uczestniczyć
w loterii fantowej i losowaniu nagrody

kijaż lub zmywalny tatuaż. Lubiący dobrze zjeść mogli usiąść w cieniu parasoli
festynowego grilla i kawiarenki. Serwowano tam takie rarytasy, jak: upieczone
przez rodziców ciasta oraz soki i sałatki

GWASZENIADA

nie można było podziwiać
piękny pokaz jazdy w damskim siodle oraz sprawności
ułańskich władania lancą
i szablą pt. „Ułan i dziewczyna” w wykonaniu Zosi Zawadzińskiej i Michała Hyckiego,
z zaprzyjaźnionego Klubu jeździeckiego „Szarża” w Bolęcinie. Na koniec wystąpiły amazonki prezentujące kadryl,
czyli układ choreograficzny
na koniach w takt oberków
i kujawiaków, przygotowany
jak co roku przez instruktorkę z Tabuna, panią Barbarę
Pieróg.
Następnym punktem programu było uroczyste przyjęcie w poczet stada, koni zakupionych przez Ośrodek w tym Zosia Zawadzińska i Michał Hycki – „Ułan i dziewczyna”
Po pokazach zespoły rodzinne roroku szkolnym. Rodzicami chrzestnymi
zgodzili się zostać pani Cecylia Chrząś- zeszły się po terenie Ośrodka, gdzie
cik – prezes Stowarzyszenia pomocy na rozstawionych stanowiskach gier
osobom niepełnosprawnych „Bądź- i zabaw plenerowych dostosowanych
cie z nami” oraz pan Tadeusz Trzmiel do możliwości dzieci niepełnospraw– Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa nych, a więc pozbawionych elementu
rywalizacji, każdy mógł wygrać ciekads. Inwestycji Miejskich.

W sobotę 4 czerwca 2016 roku
Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun”, filia Młodzieżowego Domu
Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18, zorganizował na swoim terenie przy ul. Kosmowskiej 12 XIX już
edycję niezwykle popularnej i lubianej „Gwaszeniady” – imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka, mającej
w swoim programie całą gamę atrakcji
przeznaczonych przede wszystkim dla
dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
Nietypowa nazwa imprezy pochodzi
od zasłużonego konika do hipoterapii
o imieniu Gwasz, który przepracował
dla Ośrodka 25 lat swojego życia.
Z roku na rok konwencja imprezy
się zmienia, w tym roku królował barwny polski folklor, dlatego mile widziane były przebrania w stroje ludowe,
a wiele gier i zabaw oraz pokazów zawierały w sobie materiały edukacyjne
dla dzieci.
Zabawę otwarła konna parada dzieciaków w strojach ludowych, a następ-

Artur Wierzba

Kurier Zwierzyniecki

fot. Dom Kultury „Dom Harcerza”
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„Moja Mała Ojczyzna” –
W

słoneczny poranek,

31 maja, tradycyjnie w gościnnych progach SP nr 32 od-

była się kolejna, ósma już edycja konkursu wiedzy o historii
Zwierzyńca i okolic – „Moja
Mała Ojczyzna”. W szranki
stanęło kilkunastu uczniów
i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
naszej dzielnicy.
W trwających półtorej godziny zmaganiach uczestnicy
wylosowali około 30, raczej
niełatwych, pytań. Jury (niezbyt surowe), stanowili radni
Piotr Bator, Emilia Dądela i Maciej Kamiński, laureaci VIII
Dzielnicy VII Zwierzyniec Ja- edycji konkursu historycznego „Moja Mała Ojczyzna”
kub Markowski oraz Krzysztof
Jakubowski – pomysłodawca konkursu kurentami nie była tym razem zbyt
i autor pytań.
duża. Liczyły się przede wszystkim
Triumfatorką konkursu okazała – i tak jest każdego roku – dobra zasię Emilia Dądela ze SP nr 32 (uczen- bawa i możliwość weryfikacji posiadanica IV klasy!), drugie miejsce za- nej wiedzy. Koordynatorem konkursu
jął Piotr Bator z Gimnazjum nr 20, z ramienia gospodarza – Szkoły Podstaa trzeci był Maciej Kamiński ze SP nr wowej nr 32 – był jak zawsze, pedagog
72. Zwyciężczyni zebrała zasłużone i historyk Jerzy Węgrzyniak.
gratulacje, choć jej przewaga nad konKJ

Rodzinnie i Sportowo ... CO NOWEGO
U SENIORÓW
ciąg dalszy ze str. 1

Uczniowie szkół z terenu naszej
dzielnicy, przedstawiciele rodziców,
nauczycieli i radnych rywalizowali na
poszczególnych dystansach w 18 kategoriach, zdobywając puchary, nagrody
i uznanie kibiców.
Zawodom towarzyszył piknik rodzinny z wieloma atrakcjami.
Dziękujemy wszystkim Tym, którzy przyczynili się do zorganizowania
naszej imprezy.
Gratulujemy zwycięzcom, pocieszamy przegranych, a wszystkich zapraszamy na kolejny bieg za rok.

fot. S. Malik

Marzena Garzeł

Jedna z piknikowych atrakcji
Kurier Zwierzyniecki

po raz ósmy

Od ostatniego naszego spotkania
działo się, oj działo na Focha.
Przede wszystkim nasze coroczne wiosenne wypady. Tym razem
wspaniała wyprawa międzynarodowa
Czechy – Wiedeń – Budapeszt. Zwykle Czechy kojarzą się tylko z Pragą,
a tymczasem okazało się, że czeskie
zamki w małych zabytkowych miejscowościach mają wiele do zaoferowania.
Ominęła je wojenna zawierucha, dbano o nie nawet w ciężkich powojennych czasach. Teraz są perełką stylu
i uroku dawnych czasów. Odkryli to nawet Japończycy, których spotykaliśmy
na każdym kroku.
Druga wycieczka pokazała nam
uroki naszego pięknego kraju – Buska-Zdroju i Ponidzia, o czym będzie można przeczytać w numerze wrześniowym.
Warto jednak pamiętać, że wycieczki to taka wisienka na torcie. Na życie
Klubu składają się inne wydarzenia:
konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, gimnastyka i wiele innych.

Tym właśnie sprawom poświęcone
było spotkanie 7 czerwca 2016 roku.
Skończyła się kadencja Zarządu Klubu.
Dokonaliśmy podsumowania działalności i wybraliśmy nowe władze. Miarą
sprawności ustępującego Zarządu jest
fakt, że został on ponownie wybrany na
następną kadencję. Ze względu na stale
poszerzające się zadania, dokooptowano jeszcze jedną osobę Panią Wiesławę
Waryszak. Tak więc Zarząd aktualnie
przedstawia się następująco:
Przewodnicząca – Pani Ewa Saniternik
Zastępca przewodniczącej – Pani Wiesława Waryszak
Skarbnik – Pani Anna Cekiera
Sekretarz – Pani Wiesława Baran
Członkowie: Pani Elżbieta Francuz i pisząca te słowa Maria Kościelniak.
Zbliżają się wakacje i na dwa miesiące Klub zawiesi swoją działalność.
Spotkamy się ponownie we wrześniu,
ciesząc się wspaniałą nową drogą prowadzącą do budynku Bursy, o którą
z taką ofiarnością walczyła, wybrana na
kolejną kadencję, Pani Dyrektor Teresa
Płoszaj, wspierana przez przewodniczącą klubu Panią Ewę Saniternik.

Do zobaczenia we wrześniu
Maria Kościelniak

fot. K. Jakubowski

wą nagrodę. Było więc odgadywanie
strojów ludowych, muzyki regionalnej,
zwierząt i bogactw naturalnych, zabytków – orientowanie się na mapie Polski
oraz wiele innych pouczających zabaw,
nawiązujących do polskiej tradycji.
Ponadto dzieciaki mogły poskakać na
dmuchanym zamku, przejechać się na
koniu i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
w stroju krakowskim, a także spróbować
regionalnych potraw.
Wart podkreślenia jest fakt, że idea
integracji jest tutaj w pełni realizowana,
gdyż w organizację imprezy włączają się
aktywnie uczestnicy zajęć jeździeckich,
bez których trudno by było podjąć się tak
dużego przedsięwzięcia. „Gwaszeniada”
jest imprezą sprzyjającą nawiązywaniu
wzajemnych kontaktów przez dzieci niepełnosprawne i ich rodziców lub opiekunów, cierpiących z powodu izolacji
społecznej, na jaką skazuje ich choroba.
Natomiast dzieci zdrowe poprzez swoje
występy, pokazy i wspólną zabawę mają
okazję pomóc swoim słabszym kolegom.
W imieniu wszystkich dzieciaków
bardzo dziękujemy zarządowi Dzielnicy
VII za finansową pomoc w organizacji
imprezy.
Katarzyna Furtak
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ŚDM

W DZIELNICY
VII ZWIERZYNIEC
Błonia Krakowskie, na których będą odbywać się wybrane wydarzenia w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży będą znajdować się w I strefie ograniczonego ruchu,
między ulicami: 3 Maja, Piastowską i Focha.
Jeśli chodzi o problemy komunikacyjne na terenie naszej Dzielnicy,
tak jak w całym Krakowie, będą wprowadzone ograniczenia ruchu. Wjechać
w głąb miasta będą mogli tylko pracownicy firm, autokary z pielgrzymami oraz
goście hotelowi. Dokumenty będzie
sprawdzać policja, która może odmówić
przejazdu mimo wjazdówki np. z powodu przemarszu tłumu pielgrzymów.
Aby móc poruszać się po Krakowie w okresie od 26 lipca do 1 sierpnia
2016 roku trzeba będzie mieć specjalny
identyfikator wydany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
Tylko on pozwoli kierowcy poruszać się
po wyznaczonych pięciu strefach ograniczonego ruchu. Będziemy musieli
udowodnić, że w danej strefie mieszkamy lub pracujemy, okazując dokument
potwierdzający zameldowanie (np. dowód osobisty z adresem), umowę najmu
mieszkania lub zawiadomienie z pieczęcią od naszego pracodawcy. Wjazdówki
będą wydawane przez ZIKiT lub będzie
można je pobrać ze strony internetowej.
Osoby, które nie są mieszkańcami lub
nie pracują w danej strefie ograniczonego ruchu również będą mogły starać
się o identyfikator, ale w tym przypadku
muszą złożyć wniosek do ZIKiT-u, co
jednak nie oznacza, że otrzymają pozytywną odpowiedź.

W sprawie wszelkich wątpliwości i pytań
związanych z organizacją Światowych Dni
Młodzieży prosimy dzwonić do Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, pod podane niżej numery
telefonów:

●503 188 390 ●515 002 806 ●12 6168606

Ograniczenia nie będą takie same
dla wszystkich kierowców. Mieszkający
w centrum będą mogli jeździć po całym
mieście, ale już np. mieszkańcy z Nowej Huty z zasady nie będą mieli prawa
wjazdu do Starego Miasta.
Zostanie uruchomiony serwis internetowy, który będzie ułatwieniem
dla mieszkańców i pielgrzymów szukających informacji, jak w tych dniach
poruszać się po Krakowie. Grupa I-sza
to strefy zamknięte „Błonia„ i ”Łagiewniki”. Tylko niektóre pojazdy będą miały prawo do wjazdu. Z uwagi na bardzo
duży ruch pieszych obszar ten będzie
wyłączony z ruchu rowerowego.
W Dzielnicy VII Zwierzyniec będą
znaczne utrudnienia w rejonie Bielany
– Centrum. Jest to jedna z tras narażonych na największe utrudnienia. Ma to
związek z kilkakrotnym wyłączaniem
z ruchu ciągu ulic prowadzących w kierunku Balic, a także z bezpośrednim
sąsiedztwem rejonu Błoń. Ciąg ulic prowadzących w kierunku Balic będzie wyłączany z ruchu na kilka godzin 27, 28,
29 i 31 lipca – zmieniona zostanie organizacja ruchu w rejonie Salwatora.
W środę 27 lipca nastąpi wstrzymanie ruchu tramwajowego na Salwator oraz przez ulicę Franciszkańską.
Natomiast w dniach 27 lipca – 31 lipca
nastąpi wstrzymanie ruchu pojazdów
komunikacji miejskiej na ulicach: Konopnickiej, Księcia Józefa, Focha,
Piastowskiej, Wielickiej, Powstańców
Wielkopolskich, Ofiar Dąbia i al. Pokoju. Ruch Alejami Trzech Wieszczów po-

winien być utrzymany tak długo, jak to
będzie możliwe. Przez cały okres będzie
wstrzymana komunikacja do Cichego
Kącika. Wznowiona zostanie 3 sierpnia).
Światowe Dni Młodzieży rozpocznie Msza Święta, której przewodniczyć będzie Ksiądz Kardynał Stanisław
Dziwisz. Jest to moment, w którym
podkreślony zostanie międzynarodowy
charakter wydarzenia i zaprezentowany
gospodarz ŚDM w Krakowie – Polska.
Msza Święta odbędzie się we wtorek,
po południu, 26 lipca na Błoniach Krakowskich.
Ważnym momentem będzie pierwsze spotkanie z Papieżem, czyli ceremonia powitania. Nabożeństwo to, ze
słuchaniem Słowa Bożego i przemówieniem Ojca Świętego, będzie miało
miejsce w czwartek 28 lipca, również na
Błoniach Krakowskich.
29 lipca odbędzie się Droga Krzyżowa, potwierdzająca wymiar pokutny
Światowych Dni Młodzieży, miejscem
spotkania będą Błonia Krakowskie.
Kolejne punkty programu ŚDM
odbędą się na Kampusie Misericordia
w Wieliczce.
Najbardziej osobistym momentem
będzie czuwanie z Ojcem Świętym w sobotni wieczór 30 lipca.
31 lipca odbędzie się Msza Święta celebrowana przez Ojca Świętego,
będąca uroczystym podsumowaniem
ŚDM. W trakcie modlitwy Anioł Pański
Ojciec Święty Franciszek ogłosi kolejną
datę ŚDM.
Na zakończenie Papież spotka się
z tymi, bez których organizacja ŚDM nie
byłaby możliwa. W niedziele 31 lipca podziękuje tysiącom wolontariuszy z całego świata za ich pełną oddania posługę,
wynagradzając im swoją bliskością trudy ostatnich dni.
na podstawie tekstów prasowych

opracowała: Teresa Machowska

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY DZIAŁA NA WOLI JUSTOWSKIEJ!

W

styczniu 2016 roku Małopolski Instytut
Kultury w Krakowie przeniósł się do nowej siedziby na Wolę Justowską, obok Willi Decjusza.
Chcielibyśmy rozpocząć działalność w nowej
lokalizacji, dlatego zapraszamy mieszkańców
dzielnicy, a także przyjaciół MIK-u i wszystkich
Małopolan do udziału, już 19 czerwca, w wydarzeniu: „Piknikuj do Woli!”.
W programie m.in.:
● Spaceruj poWoli! Łowcy mamutów i neandertalczycy – spacer archeologiczny z dr. Jackiem Górskim ● Spaceruj poWoli! Modernistyczna Wola – spacer architektoniczny z dr.
Michałem Wiśniewskim ● Spaceruj poWoli!

Wola Justowska – miejsca, ludzie, historie – spacer wirtualny z Krzysztofem Jakubowskim.
Zabierzcie ze sobą koce i piknikowe koszyki.
Te ostatnie na zakupy, bo o wasze brzuchy zatroszczą się wystawcy małej edycji festiwalu kulinarnego Najedzeni Fest! Możecie się
spodziewać dań zarówno z Małopolski, jak
i z dalekich zakątków świata, ale przygotowanych po małopolsku. Będzie więc można spróbować i maczanki po krakowsku, i quesadilli
z małopolskim twistem.
Spędźcie z nami cudownie leniwą niedzielę!
Informacje praktyczne: � na spacery nie obowiązuje rejestracja � pamiętajcie o zabraniu

koszy piknikowych i kocy � czworonożnych
przyjaciół prowadzimy na smyczy.
Zachęcamy do skorzystania z komunikacji miejskiej lub przyjazdu na rowerze – organizatorzy
nie zapewniają miejsc parkingowych.
Przy okazji zapraszamy na kolejny spacer
z Krzysztofem Jakubowskim (tym razem realny) z serii „Spaceruj poWoli!” zatytułowany
Wola Justowska – miejsca, ludzie, historie.
Wydarzenie będzie miało miejsce 26 czerwca
o godzinie 11.00. Zbiórka przed budynkiem
Małopolskiego Instytutu w Krakowie (ul. 28
lipca 1943 17c).

Zapraszamy!
Kurier Zwierzyniecki
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