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Zdaniem Przewodniczącego

Budżet
Nowa kadencja…
obywatelski 2015
Drodzy mieszkańcy! Na wstępie,
Opłaca się decydować.

Decyduj o swoim
mieście i dzielnicy.

www.budzdet.krakow.pl

W ażniejsze

ciąg dalszy na str. 8

daty

NIEDZIELA U DECJUSZA

do 31 maja

Ocena formalno-prawna propozycji zadań

do 12 czerwca

Ogłoszenie listy projektów poddanych
pod głosowanie.

od 20 do 28 czerwca

Głosowanie na projekty do budżetu
obywatelskiego.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji.

Na stronie internetowej www.budzet.
krakow.pl zostanie ogłoszona lista projektów, które uzyskały najwięcej głosów
i będą zrealizowane w roku 2015 lub
w 2016, aż do wyczerpania środków
przeznaczonych na budżet obywatelski.

w numerze:
Dzielnicy VII Zwierzyniec
str. 2

Święto Dzielnicy VII Zwierzyniec
NIEDZIELA 14 CZERWCA 2015 r.
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec i Stowarzyszenie Willa Decjusza zapraszają rodziców
z dziećmi na „Niedzielę u Decjusza” od godz. 11.00 oraz Święto Dzielnicy VII Zwierzyniec. Tematem wiodącym będą międzynarodowe tańce. W wydarzeniu wezmą
udział lokalne placówki dydaktyczne, kulturalne, szkoły muzyczne i młodzi artyści.
W PROGRAMIE ŚWIĘTA DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC M.IN.:

do 31 lipca

→ Z działalności Rady

w imieniu wszystkich radnych, pragnę
podziękować za okazane nam zaufanie
i wybranie nas na Waszych przedstawicieli. W nowej kadencji zdecydowali
Państwo o wyborze zaledwie czterech
nowych radnych, a tak naprawdę tylko
dwóch, ponieważ dwie osoby ze składu
poprzedniej rady nie startowały w wyborach.

Być może przyczyną takich wyborów jest pozytywna ocena naszej dotychczasowej pracy, a przynajmniej
pozwolę sobie na osobistą wiarę w taki
motyw Państwa decyzji. Tak naprawdę
dziś radni z tamtej kadencji oraz czterech nowych radnych, czyli panowie
Maciej Straż, Andrzej Hawranek (syn
radnego miejskiego Andrzeja Hawranka), Tomasz Meus oraz Witold Górny
mają powody do zadowolenia z wyborów, lecz wszyscy musimy pamiętać, że
mandat zaufania trwa krótko i trzeba teraz ciężką pracą udowodnić, że wyborcy
się nie pomylili, co do swoich decyzji.

15:00 – Występy Dzieci i uczniów Dzielnicy VII Zwierzyniec
16:00 – Krakowski zespół tańca szkockiego „CLUARAN SCD”
a
jusz 17a
17:30 – Wręczenie "lajkonika"
c
e
43
la D
18:00 – Via Artistica
Wil pca 19
i
18:30 – YOUNG BRASS BAND- gwiazda wieczoru
28 L

ul.

W Trakcie Święta nastąpi wręczenie nagród w konkursie Historycznym, Konkurs
wiedzy o Tańcach Świata, a także losowanie nagród oraz inne atrakcje.

→ Wciąż czekamy na remont
ul. Królowej Jadwigi
str. 4

→ Skład Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec w 7. kadencji Rady
str. 6

→ Co nowego w Klubie

Seniora przy al. Focha?
str. 10

→ Budżet obywatelski 2015
w Dzielnicy VII Zwierzyniec
str. 4

→ Planowanie przestrzenne
2014/2015 - spory i interwencje
str. 7

→ Cmentarz wojenny
Glinik
str. 11
Kurier Zwierzyniecki

2

Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY VII
W dniu 16 grudnia
2014 r. odbyła się I
sesja Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec 7.
kadencji.
Podjęto Uchwałę nr
I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zarządu Dzielnicy VII
Zwierzyniec (Przewodniczącym Rady
i Zarządu Dzielnicy VII został Szczęsny
Filipiak).
W dniu 29 grudnia 2014 r. odbyła się II sesja Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr II/2/2014 w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec
(Zastępcą Przewodniczącego Rady
i Zarządu Dzielnicy VII została Marzena Garzeł).
Uchwała nr II/3/2014 w sprawie
ustalenia liczby członków Zarządu
Dzielnicy VII Zwierzyniec (ustalono, że
Zarząd będzie liczył 5 osób).
Uchwała nr II/4/2014, Uchwała nr II/5/2014, Uchwała nr
II/6/2015 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec (Członkami Zarządu zostali: Jan
Dziura-Bartkiewicz, Marek Golonka
i Magdalena Mardyła ).
Uchwała nr II/7/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Uchwała nr II/8/2014 w sprawie
powołania Komisji Bezpieczeństwa,
Porządku i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Uchwała nr II/9/2014 w sprawie
powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Uchwała nr II/10/2014 w sprawie
powołania Komisji Kultury Fizycznej,
Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Współdziałania z Organizacjami
Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec
Uchwała nr II/11/2014 w sprawie
powołania komisji Ochrony Środowiska
i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Uchwała nr II/12/2014 w sprawie
powołania Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Kurier Zwierzyniecki

Uchwała nr II/13/2014 w sprawie
powołania Komisji Kultury, Informacji
i Kontaktów z Mieszkańcami Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Uchwała nr II/14/2014 w sprawie
powołania
Komisji
Infrastruktury
i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Uchwała nr II/15/2014 w sprawie
wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do budżetu
miasta na 2015 r. zadań remontowych
na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec
w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 roku (zawnioskowano
o następujące zadania:
– remont chodników wzdłuż al. Focha
od ulicy Prusa w kierunku rzeki Rudawy do końca zabudowań, – remont nawierzchni al. Focha od al. Krasińskiego
do ulicy Królowej Jadwigi,
– remont drogi wewnętrznej na terenie Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 przy al. Focha 39,
– remont nawierzchni ul. Królowej Jadwigi od al. Focha do ul. Piastowskiej
wraz z remontem chodnika,
– remont chodnika przy ul. Kraszewskiego od al. Focha do ul. Fałata (od
strony „Miastoprojektu”).
W dniu 20 stycznia 2015 r.
odbyła się III sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr III/16/2015 w sprawie
delegowania członków Rady Dzielnicy VII do wykonywania zadań zgodnie
z § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy.
Uchwała nr III/17/2015 w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Współdziałania
z Organizacjami Pozarządowymi RD
VII (przewodniczącym został Marek
Sikora).
Uchwała nr III/18/2015 w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji
Planowania Przestrzennego i Architektury RD VII (przewodniczącym został
Krzysztof Jakubowski).
Uchwała nr III/19/2015 w sprawie
opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
przy ul. Salwatorskiej w Krakowie (wniosek dotyczył budowy budynku mieszkalno-usługowego, Rada wydała w powyższej sprawie opinię negatywną).

Uchwała nr III/20/2015 w sprawie
opinii dotyczącej ustalenia warunków
zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Jesionowej w Krakowie
(wniosek dotyczył budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, Rada
wydała w powyższej sprawie opinię
negatywną).
Uchwała nr III/21/2015 w sprawie
opinii dotyczącej zbycia działek nr
500/5 i 501/5, obr. 21 Krowodrza, położonych przy ul. Mirowskiej w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr III/22/2015 w sprawie
opinii dotyczącej ustanowienia prawa
trwałego zarządu na udziale 3/4 części
zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/7 o powierzchni
0,0903 ha, położonej w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza (Rada
wydała w powyższej sprawie opinię
pozytywną).
Uchwała nr III/23/2015 w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej RD VII (przewodniczącym
został Andrzej Maria Hawranek).
Uchwała nr III/24/2015 w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji
Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa RD VII (przewodniczącym
został Andrzej Hawranek).
Uchwała nr III/25/2015 w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji
Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu
Obywatelskiego RD VII (przewodniczącym został Łukasz Filipiak).
Uchwała nr III/26/2015 w sprawie
powołania Przewodniczącego oraz
Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw
Inwestycyjnych RD VII (przewodniczącym został Witold Górny, zastępcą
przewodniczącego został Jerzy Milej).
Uchwała nr III/27/2015 w sprawie
opinii dotyczącej koncepcji budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa
w Krakowie na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do Skrzyżowania z ul. Jodłową (Rada wydała w powyższej sprawie
opinię pozytywną, wnioskując jednocześnie o wyznaczenie przejścia dla pieszych przy ul. Księcia Józefa w okolicach
skrzyżowania z ul. Rybną).
Uchwała nr III/28/2015 w sprawie opinii dotyczącej koncepcji budowy drogi rowerowej wzdłuż ul.
księcia Józefa w Krakowie na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do
klasztoru Sióstr Norbertanek (Rada
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w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr III/29/2015 w sprawie
powołania Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami RD VII (przewodniczącym został Jakub Markowski, zastępcą przewodniczącego został Tomasz Meus).
Uchwała nr III/30/2015 w sprawie powołania Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Ochrony
Środowiska i Utrzymania Zieleni RD
VII (przewodniczącą została Julia
Mach, zastępcą przewodniczącego został Marcin Kapusta).
Uchwała nr III/31/2015 w sprawie
opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla II etapu
zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru dawnej strzelnicy garnizonowej” przy ul. Królowej Jadwigi
w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr III/32/2015 w sprawie
wniosku o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn.
„Przebudowa placu z pętlą autobusową na osiedlu Bielany w Krakowie”,
na działkach nr 160/2 i 533/1, obr.
20 Krowodrza (Rada skierowała powyższy wniosek do Prezydenta Miasta
Krakowa i do Rady Miasta Krakowa).
Uchwała nr III/33/2015 w sprawie
przeznaczenia środków finansowych
do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok (Rada
przeznaczyła na powyższy cel kwotę
200 tys. złotych).
Uchwała nr III/34/2015 w sprawie
zmiany w składzie Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych RD VII (do składu komisji powołany został Marek Golonka).
Uchwała nr III/35/2015 w sprawie
upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII
Zwierzyniec do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań,
o których mowa w § 3 pkt 5 Statutu
Dzielnicy.
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

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

OFERTA KLUBU:
PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, na których nabierają umiejętności w zakresie różnych technik
plastycznych: malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, batik. Zajęcia prowadzi Małgorzata Dworzak. Zajęcia odbywają się w każdą środę (w godzinach 16:00-17:30) i czwartek (w godzinach
14:30-16:00 – grupa młodsza oraz w godzinach 16:00-17:30 – grupa starsza).

TANIEC DLA DZIECI

Program bazujący na podstawach rytmiki i tańca klasycznego z elementami tańców ludowych.
Zajęcia dla dzieci w wieku 4-8 lat. Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 17:00-17:45.

STORYTIME, SONGS & RHYMES

Zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku dla dzieci od ok. 1 roku do 5 lat. Program skierowany jest
do dzieci i opiekunów, którzy też będą się uczyć wraz z dzieckiem poprzez wspólną zabawę. W programie: zabawy ruchowe, angielskie rymowanki i piosenki, zabawy umuzykalniające po angielsku,
doskonalące rozumienie słów, szeroki wachlarz gier zachęcających do mówienia i śpiewania. Autorski
program oparty na kanadyjskim kanonie Mother Goose Club/Nursery Rhymes, zaadaptowanym na
użytek naszych dzieci i ich opiekunów. Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 10:00-11:30.

PIANINO

Indywidualne zajęcia dla osób w rożnym wieku, zaczynając od 5 lat. Głównym celem zajęć jest edukacja
muzyczna dzieci i młodzieży. Program jest zróżnicowany, dopasowany do indywidualnych możliwości i zainteresowań ucznia. Uczniowie aktywnie biorą udział w doborze repertuaru, mając możliwość
poznawać różne gatunki muzyczne: od ulubionych piosenek dziecięcych, przez muzykę klasyczną aż do
przebojów popowych. Zajęcia odbywają się w środy i w od środy do piątku od godziny 17:30.

SKRZYPCE

Warsztaty muzyczne przeznaczone są dla pasjonatów muzyki w każdym wieku. Celem prowadzonych zajęć jest nie tylko nauka gry na instrumencie i zapoznanie się z podstawami teorii muzyki,
ale również pobudzenie wyobraźni muzycznej i rozwinięcie indywidualnych zainteresowań ucznia.
Zajęcia odbywają się w środy i w od środy do piątku od godziny 17:30.

STUDIUM WOKALNE – GŁOS NA GŁOS CZYLI KAŻDY MOŻE ŚPIEWAĆ!

Indywidualne lekcje dla młodzieży i dorosłych oraz zespoły wokalne. Zajęcia przeznaczone dla
wszystkich, którzy pragną poznać swój głos, dla tych co boją się śpiewać publicznie, ale w skrytości
o tym marzą i dla tych, co zwyczajnie lubią wyrażać siebie śpiewem „na głos” nie tylko pod prysznicem. Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 14:00.

GITARA / PERKUSJA

Indywidualne lekcje dla dzieci i młodzieży. W programie m.in. nauka gry na instrumencie
oraz podstawy teorii muzyki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy w godzinach
16:00-20:00 oraz w soboty 9:00-14:00.

SZKIEŁKO I OKO
Warsztaty edukacyjne z przyrody i botaniki dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Rozbudzają pasje
poznawania otaczającego świata i ciekawość przyrodniczą. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Więcej na stronie: http://www.szkielkoioko.edu.pl/. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę
od 10:00 do 11:00.

FITNESS

Zajęcia modelujące sylwetkę przystosowane do możliwości kondycyjnej uczestniczek, prowadzone są przez dyplomowaną instruktorkę fitness – Aleksandrę Pakuła. Zajęcia odbywają się we
wtorki w godzinach 19:30-20:30.

GIMNASTYKA DLA SENIORÓW/ KLUB SENIORA

Ogólnodostępne, nieodpłatne zajęcia gimnastyczne dla seniorów mające na celu usprawnienie
i zachowanie dobrej kondycji zdrowotnej. Ćwiczenia przy muzyce, w miłej i przyjacielskiej
atmosferze odbywają się we wtorki o godzinie 18.00. Prowadzi Barbara Płaskonka – Undas.
Koncerty okolicznościowe, spotkania opłatkowe, towarzyskie i rodzinne, warsztaty florystyczne
i plastyczne oraz wernisaże prac Seniorów.

JOGA

Regularne zajęcia jogi metodą IYENGARA® prowadzone pod okiem doświadczonego nauczyciela. Oferujemy praktykę w kameralnych grupach o różnym stopniu zaawansowania, indywidualne
podejście do uczestników zajęć, program systematycznych ćwiczeń wzmacniających i uelastyczniających całe ciało, a także ćwiczenia przeciwdziałające bólom kręgosłupa. Zajęcia prowadzone są
przez Beatę Borkowską. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 19:45-20:45.
Kurier Zwierzyniecki
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Kilka

słów o dalszych planach i działaniach

dotyczących przebudowy oraz remontu ulicy

Królowej Jadwigi

Pisząc i rozmawiając o tej ulicy,
w kontekście przywrócenia jej do standardów XXI wieku, od ponad czterech
lat żyję nadzieją, że dożyję czasu, kiedy
nie będę się wstydził. Oczywiście czekamy na przebudowę oraz zbudowanie
odwodnienia Woli Justowskiej od dużo
dłuższego okresu aniżeli te cztery lata.
Osobiście pracuję na rzecz tej inwestycji
odkąd jestem przewodniczącym dzielnicy i dlatego szczególnie się nią zajmuję.
Mieszkańcy czytają, jak informujemy, że upragnione prace są tuż, tuż.
Dokumentacja praktycznie gotowa, zabezpieczone środki finansowe w Budżecie Miasta oraz Wieloletniej Prognozie
Finansowej, a koparki na ulicy jak nie
było tak nie ma!
Drodzy mieszkańcy, 29.01.2015 r.
Starosta Wielicki wydał Zezwolenie na

Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)
dla przebudowy ul. Korbutowej, która
musi być zrealizowana, jako początek V
Etapu przebudowy ul. Królowej Jadwigi. Z wielkim żalem przyjąłem informację, że jedna z mieszkanek zaskarżyła tę
decyzję do Wojewody, a tam od dwóch
miesięcy dokumentacja oczekuje na
rozpoznanie i ewentualne uznanie lub
oddalenie zaskarżenia.
Ani my samorządowcy, ani krakowscy urzędnicy nie mamy żadnego
wpływu na czas rozpatrzenia tej sprawy u wojewody. Przedłużenie się tego
procesu o kolejne kilka miesięcy przesuwa rozpoczęcie prac o kolejny rok.
Oczywiście skieruję pismo z prośbą do
Wojewody Pana Jerzego Millera o pilne
rozpatrzenie tego zaskarżenia, ale to jedyne działanie, które mogę podjąć.

Równolegle inny mieszkaniec odwołał się od decyzji podziału działki nr
330/7, co prawdopodobnie w finale
spowoduje nowe ustalenie regulacji stanu prawnego, czyli podziału tej działki.
Oznacza to wydatkowanie kolejnych
kilkudziesięciu tysięcy zł. Na szczęście
na ten odcinek nie ma jeszcze wydanej
decyzji ZRID, ale obserwując te czynności odnoszę wrażenie, że interes publiczny przegrywa z interesem prywatnym. Nie mnie oceniać czy to słuszne,
każdy z mieszkańców dokona własnej
oceny, lecz osobiście trudno mi zrozumieć taką postawę mieszkańców.
Trwają też prace projektowe dla VI
etapu (od ulicy Robla do Fabijańskich),
a jeszcze w tym roku, żyjąc nadzieją,
że nikt nie rzuci kłód pod nogi wyremontujemy odcinek jezdni ul. Królowej
Jadwigi wraz z chodnikiem od al. Focha
do ul. Piastowskiej oraz al. Focha.
Życząc sobie, czyli mieszkańcom
osiągnięcia tych celów czekamy na rozpisanie przetargu i pomyślną realizację.
Szczęsny Filipiak

Terminy i miejsca na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec, gdzie w dniach 20-28 czerwca
będzie można głosować na wybrane projekty
20 czerwca
Plac Na Stawach, w czasie „Balu na Stawach”, w godz. 17:00-20:00

W DZIELNICY VII
ZWIERZYNIEC
Trwa kolejna edycja Budżetu Oby-

watelskiego w naszej dzielnicy, jak również całym Krakowie. W tym roku mieszkańcy Zwierzyńca zgłosili 39 projektów,
co jest drugim (nominalnie) najlepszym
wynikiem spośród wszystkich dzielnic
Krakowa! Liczymy na równie dużą aktywność w finalnej części wydarzenia –
podczas głosowania nad projektami,
które przejdą weryfikacje formalno-prawną, która potrwa do 31 maja br.
Ma ona na celu sprawdzenie czy dany
wniosek:
– jest możliwy do realizacji zgodnie
z kryteriami zapisanymi w Regulaminie
budżetu obywatelskiego;
–ma załączone wszystkie niezbędne dokumenty jak lista poparcia etc.;
–nie przekracza dostępnej puli środków.
Kurier Zwierzyniecki

Głosowanie będzie trwało w dniach

20-28 czerwca bieżącego roku. Głoso-

wać będzie można na stronie internetowej: www.krakow.pl/budzet lub w terminach i miejscach na terenie naszej
dzielnicy podanych obok.
Lista projektów w wylosowanej kolejności zostanie opublikowana na naszej
stronie internetowej (www.dzielnica7.
krakow.pl – w zakładce poświęconej
Budżetowi Obywatelskiemu) oraz na
stronie Urzędu Miasta: www.krakow.
pl/budzet, gdzie zostaną opublikowane
wszystkie wnioski i projekty o charakterze ogólnomiejskim i lokalnym.
Już dziś można zapoznać się z wszystkimi złożonymi wnioskami na naszej
stronie w zakładce „Budżet Obywatelski”.
Gorąco zachęcamy do głosowania –
w ciągu kilku minut możesz zadecydować o tym, jak będzie wyglądało Twoje
najbliższe otoczenie, naprawdę warto!
Łukasz Filipiak

21 czerwca
Olszanica – parafia (ul. Korzeniaka 16),
godz. 9:00-13:00
22 czerwca i 23 czerwca
Siedziba RD VII (ul. Prusa 18),
godz. 17:00-20:00
24 do 26 czerwca
Siedziba RD VII (ul. Prusa 18),
godz. 9:00-13:00
26 czerwca
Klub Kultury Przegorzały (ul. Kamedulska
70), godz. 18:00-20:00
27 czerwca
Klub Kultury Chełm (ul. Chełmska 16),
godz. 10:00-13:00
28 czerwca
Bielany – Szkoła Podstawowa nr 48
(ul. Księcia Józefa 337), godz. 15:00-18:00
28 czerwca
Wola Justowska – parafia (al. Panieńskich
Skał 18), godz. 9:00-13:00

Rodzinny Piknik
Stowarzyszenie

Wspierania Onkologii UNICORN we współpracy
z Krakowskim Komitetem Zwalczania Raka, wojewódzkim konsultantem
w dziedzinie onkologii klinicznej
dr n. med. Idą Cedrych oraz Agencją
S`ART PRODUCTION dnia 14 czerwca 2015 roku organizuje prozdrowotny piknik w nowopowstałym Centrum
Psychoonkologii w Krakowie. Jest to
wspólna inicjatywa, która zapoczątkuje
cykl prozdrowotnych wydarzeń w Centrum i mamy nadzieję, że na stałe wpisze się do kalendarza wydarzeń promujących zdrowy styl życia w Krakowie.
Celem pikniku pn. APETYT NA
ZDROWIE jest przede wszystkim szeroko rozumiana profilaktyka zdrowia
i promocja zdrowego stylu życia. Hasło,
które może posłużyć przybliżeniu idei
pikniku to RUCH, JEDZENIE I MYŚLENIE – są to trzy niezbędne elementy, o których należy pamiętać podczas
świadomego organizowania swojego
zdrowego stylu życia.
Stowarzyszenie UNICORN w październiku 2014 roku otworzyło pierwsze w Polsce Centrum Psychoonkologii przy ul. Zielony Dół 4 w Krakowie.
Ośrodek otoczony jest pięknym, dużym
ogrodem, który idealnie nadaje się do
organizacji wydarzeń prozdrowotnych
na świeżym powietrzu. Celem Stowarzyszenia jest tak, jak do tej pory wsparcie
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osób, które chorują na raka oraz
ich bliskich, ale też
chcemy
zwrócić
szczególną uwagę na profilaktykę
zdrowia. Chcemy
promować świadomy i zdrowy styl
życia i przekonywać, że istnieje
wiele sposobów na
wpływanie na nasz
ul. Zielony Dół 4 Centrum
stan zdrowia.
Adresatami wyPsychoonkologii UNICORN
darzenia pn. APEW PROGRAMIE:
TYT NA ZDROWIE są wszyscy
● W strefie RUCHU, odbywać się będą zajęcia ruchowe
mieszkańcy
Kradla dzieci i dorosłych m.in: TAI CHI, Joga, Zumba, zajęcia
kowa, w tym rorelaksacyjne.
dziny z dziećmi
● W strefie MYŚLENIA będzie można posłuchać wykłaoraz osoby starsze.
dów na temat zdrowego żywienia, radzenia sobie ze
Podczas imprezy
stresem czy badań profilaktycznych, jakie każdy powichcemy w sposób
nien systematycznie wykonywać.
interaktywny do● W strefie JEDZENIA, będzie można zapoznać się ze
trzeć do przybyzdrowymi oraz smacznymi produktami, które sprzedałych gości. Zorgawane będą na Targu Prawdziwych Produktów.
nizujemy wykłady
Ponadto na dzieci będą czekać kolorowe atrakcje, malowanie twarzy
ze
specjalistami
i wiele radości.
(lekarze różnych
Wstęp Wolny!
Patroni medialni:
specjalności, speTelewizja Kraków, Dziennik Polski
cjaliści ds. odżywiania, psycholodzy) oraz zajęcia
ruchowe, które mają pozytywny wpływ pikniku odbędzie się również targ zdrona zdrowie m.in. pilates, gimnastyka wej żywności we współpracy m.in. z firoraz spacery nordic walking. Podczas mą Prawdziwe Produkty.
Stowarzyszenie
Wspierania Onkologii

Rodzinny Piknik

APETYT NA ZDROWIE
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Konsultacje Społeczne

katalog imprez cyklicznych na Błoniach Krakowskich

W związku z przygotowywanym darzowego rezerwacji terenu w celu
zarządzeniem Prezydenta Miasta Kra- jego bezkolizyjnego udostępnienia orkowa w sprawie wykazu stałych imprez ganizatorom tych wydarzeń.
Proponowany w zarządzeniu wyna terenie Błoń Krakowskich Wydział
Spraw Administracyjnych Urzędu Mia- kaz nie ma charakteru zamkniętego.
sta Krakowa serdecznie zaprasza do Może zostać rozszerzony przez indywidualną
zgodę
wzięcia udziału w konsultacjach
Miasta w oparciu
społecznych katalogu imprez
Konsultacje
o zebrane opinie.
cyklicznych na Błoniach KraZe względu na dużą
kowskich.
prowadzone są od
Stworzenie katalogu im- 18 maja i potrwają do różnorodność imprez kulturalno-koprez cyklicznie odbywających
12 czerwca 2015 r.
mercyjnych i sporsię na Błoniach Krakowskich
towych, zapraszamy
zapewni im charakter stałych
do udziału w ankieprzedsięwzięć, które są wyróżnione spośród innych, potencjalnych cie, której celem jest poznanie oczekiwydarzeń, jakie mogą się odbywać wań i opinii mieszkańców, dotyczących
w tym miejscu. Umożliwi również za- cyklicznych wydarzeń na terenie Błoń
planowanie w skali całego roku kalen- Krakowskich.

Na ten moment katalog wydarzeń
zawiera m.in. Półmaraton Marzanny
(marzec – 1 dzień), Cracovia Maraton
oraz imprezy towarzyszące (kwiecień –
1 dzień), Festyn rekreacyjno-sportowy
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
(maj – 1 dzień), Festiwal Nauki – Bieg
(maj – 1 dzień), Krakowski Festiwal
Recyklingu (maj/czerwiec – 2 dni),
Kraków Live Festival (sierpień – 3 dni)
oraz Krakowski Bieg Niepodległości
(listopad – 1 dzień).
Są to jednak jedynie propozycje.
Ostateczna wersja katalogu zależy od
inicjatywy mieszkańców.
źródło: BIP Kraków

Ankietę można wypełnić pod
adresem: www.krakow.pl
Dodatkowe informacje o inicjatywie znajdują się na stronie:
www.dialogspoleczny.krakow.pl
Kurier Zwierzyniecki
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SKŁAD RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
			 W SIÓDMEJ KADENCJI RADY

Siedzą od lewej: Andrzej Maria Hawranek, Magdalena Mardyła,Ewa Wcisło,Szczęsny Filipiak, Julia Mach, Marzena Garzeł, Marek Golonka
Stoją od lewej: Krzysztof Jakubowski, Jan Dziura-Bartkiewicz, Marcin Kapusta, Krzysztof Kwarciak, Jerzy Milej, Łukasz Filipiak, Marek Sikora, Paweł
Kajfasz, Paweł Kowalski, Maciej Straż, Witold Górny, Andrzej Hawranek, Tomasz Meus, Jakub Markowski (fot. S. Malik)

KOMISJE PROBLEMOWE RADY
DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
KOMISJA REWIZYJNA:

Andrzej Maria Hawranek – przewodniczący, Witold Górny, Andrzej
Hawranek.

KOMISJA EDUKACJI ORAZ DZIELNICOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

Łukasz Filipiak - przewodniczący, Jan
Dziura-Bartkiewicz, Szczęsny Filipiak,
Marzena Garzeł, Marek Golonka,
Andrzej Hawranek, Paweł Kajfasz, Marcin Kapusta, Paweł Kowalski, Krzysztof Kwarciak, Julia Mach, Magdalena
Mardyła, Maciej Straż, Ewa Wcisło

KOMISJA PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY:

Krzysztof Jakubowski - przewodniczący,
Jan Dziura-Bartkiewicz Marek Golonka,
Witold Górny, Paweł Kajfasz, Krzysztof
Kwarciak, Magdalena Mardyła, Tomasz
Meus, Jerzy Milej, Maciej Straż.
Kurier Zwierzyniecki

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA
I UTRZYMANIA ZIELENI:

KOMISJA KULTURY, INFORMACJI
I KONTAKTÓW Z MIESZKAŃCAMI:

KOMISJA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ
I WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA,
PORZĄDKU I MIESZKALNICTWA:

Julia Mach – przewodnicząca, Marcin
Kapusta – z-ca przewodniczącej, Marzena Garzeł, Witold Górny, Andrzej
Hawranek, Jakub Markowski, Jerzy
Milej, Maciej Straż.

Marek Sikora - przewodniczący, Łukasz
Filipiak, Marzena Garzeł, Andrzej
Hawranek, Jakub Markowski.

KOMISJA INFRASTRUKTURY I LOKALNYCH INICJATYW INWESTYCYJNYCH:

Witold Górny – przewodniczący, Jerzy
Milej – z-ca przewodniczącego, Łukasz
Filipiak, Paweł Kajfasz, Marcin Kapusta,
Paweł Kowalski, Krzysztof Kwarciak,
Magdalena Mardyła, Jakub Markowski,
Tomasz Meus, Marek Sikora, Maciej
Straż, Ewa Wcisło, Marek Golonka.

Jakub Markowski – przewodniczący,
Tomasz Meus – z-ca przewodniczącego
Łukasz Filipiak, Marzena Garzeł, Marek
Golonka, Krzysztof Jakubowski, Julia
Mach.

Andrzej Hawranek – przewodniczący,
Jan Dziura-Bartkiewicz, Łukasz Filipiak,
Andrzej Maria Hawranek, Krzysztof
Kwarciak, Tomasz Meus, Marek Sikora.

ZARZĄD DZIELNICY VII
Przewodniczący – Szczęsny Filipiak
Z-ca Przewodniczącego – Marzena Garzeł
Członkowie Zarządu:
Magdalena Mardyła
Jan Dziura-Bartkiewicz
Marek Golonka
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
2014/2015 – SPORY I INTERWENCJE
Z braku Kuriera, który utknął
w procedurach przetargowych, nie
byliśmy w stanie informować mieszkańców, o działalności Rady Dzielnicy
i naszych interwencjach, przez ponad
pół roku – od października 2014, do
maja 2015. W tym czasie zebrało się kilka kontrowersyjnych spraw o których
warto przypomnieć.
Willa z basenem obok
zabytkowego Zbiornika Wodociągu
I tak w październiku 2014 roku,
podjęliśmy zmagania z inwestycją planowaną w sąsiedztwie zabytkowego
Zbiornika Głównego Wodociągu, przy
ul. Wodociągowej 23. Okazało się, że na
gminnej działce wydzielonej z areału na
którym znajduje się Zbiornik (położo-

Dla developerów nie ma żadnych świętości. Prywatny inwestor planował willę z basenem na skarpie,
tuż obok zabytkowego Zbiornika Głównego przy ul. Wodociągowej

Dom Kultury Koreańskiej miałby stanąć na osuwiskowej skarpie przy ul. Starowolskiej, ponad widocznym na fotografii budynkiem. Ambasada Korei Południowej nic nie wie o tej ambitnej inicjatywie...

o koncepcji budowy przez egzotycznego
inwestora – Domu Kultury Koreańskiej.
Zaskoczenie było już powszechne, kiedy
okazało się, że obiekt – o długości 27 m
i wysokości 11 m – „zawisnąć” ma na
skarpie pod lasem, ponad ul. Starowolską. Tymczasem, ku ogólnemu oburzeniu, wniosek o WZ – zaopiniowany
pozytywnie przez ZIKiT oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
– został wydany już w lipcu ub. roku.
W zaistniałej sytuacji okoliczni mieszkańcy złożyli skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, podnosząc

fot. K. Jakubowski

nej na skarpie i ogrodzonej), prywatny
inwestor rozpoczął starania o wydanie
pozwolenia na budowę willi z basenem.
Bardzo pomogło tu wsparcie miejskiego
konserwatora zabytków Jerzego Zbiegienia, który szybko i zdecydowanie
zablokował możliwość inwestycji. Nie
sposób pominąć milczeniem dość dziwacznego stanowiska MPWiK (sąsiada
potencjalnej inwestycji), czy raczej braku stanowiska w tak drażliwej kwestii.
Po kilku tygodniach inwestor odstąpił
od tego zamierzenia.
Dom Kultury Koreańskiej
przy ul. Starowolskiej
Nie minął miesiąc i w listopadzie

2014 roku mieszkańców ul. Starowol-

skiej i okolic zelektryzowała wiadomość

Ciągle nie wiadomo jaki będzie los dawnej Szkoły Przemysłowej, projektu Jana Zawiejskiego, stojącej
przy ul. Syrokomli
Kurier Zwierzyniecki
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m.in. argument o degradacji walorów
widokowych terenów na skraju Przełęczy Przegorzalskiej, leżących w dodatkowo w granicach Bielańsko-Tynieckieg Parku Krajobrazowego. Oczywisty
wydaje się także osuwiskowy charakter
tego terenu, na co zresztą zwrócono
uwagę w analizie urbanistycznej do
warunków zabudowy („inwestycja zlokalizowana jest w terenie, na którym
występuje zagrożenie osuwania się mas
ziemnych”). Ostatnio SKO uchyliło
WZ-tkę, a główne zarzuty to zamierzony charakter inwestycji (usługi) oraz
tzw. gęstość zabudowy przekraczająca
dopuszczalne tam 30 %. Cóż, nic dodać
nic ująć, a radosna twórczość Wydziału
Architektury trwa w najlepsze...
Szkoła przy ul. Syrokomli
W grudniu ub. roku Rada zajęła się
znów sprawą zabytkowej szkoły przy
ul. Syrokomli (do 2012 Zespół Szkół
Odzieżowych), którą Wydział Skarbu UMK, po raz kolejny wystawił na
sprzedaż. Do działania zainspirował nas
p. Andrzej Skrzyński, członek Rady d/s
Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, mieszkaniec
naszej dzielnicy. Proponowaliśmy, aby
opuszczony budynek przekazać na Dom
Seniora, jednak pomimo zaangażowania prasy, nie udało nam się przekonać
decydentów. Wszystko wskazuje na to,

Nowa kadencja…
ciąg dalszy ze str. 1

Również na łamach Kuriera dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli mnie
Radni, którzy ponownie powierzyli mi
funkcję Przewodniczącego Zarządu
i Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec. Jest,
to dla mnie wielki zaszczyt, a zarazem
moje zobowiązanie do pracy na rzecz
mieszkańców Zwierzyńca. Przy tej
okazji bardzo Państwa proszę o współpracę, a kto z mieszkańców już mnie
poznał, mam nadzieję dostrzegł, że nie
boję się trudnych tematów. Oczywiście
nie oznacza, to, że wszystko potrafię
i wraz z radnymi znajdujemy rozwiązania wszystkich problemów, ale zapewniam Państwa, nie poddajemy się bez
poważnych przyczyn i przeszkód.
Radni zdecydowaną większością
zaakceptowali zaproponowany przeze mnie skład Zarządu Rady. Zastępcą
Przewodniczącego została pani Marzena Garzeł, a członkami Zarządu Pani
Kurier Zwierzyniecki

że gmina za wszelką cenę (dosłownie !),
chce pozbyć się tej nieruchomości. Cena
za obiekt liczący ponad 3200 m 2 została
obniżona – po dwóch nie rozstrzygniętych przetargach – z 14 do 8,4 mln zł.
Jak nieoficjalnie wiadomo trwają obecnie rokowania z prywatnymi szkołami,
zmierzające do wynajęcia obiektu.
Ze spraw prowadzonych w bieżącym roku warto wspomnieć o zamierzonej inwestycji przy ul. Rzepichy.
Mimo, że dotyczyła ona aż 41 budynków w zabudowie szeregowej, Wydział
Kształtowania Środowiska, nie uznał za
stosowne, wdrożyć procedury o uwarunkowaniach środowiskowych. Postępowanie takie – obligatoryjne dla inwestycji wielomieszkaniowych o takiej
skali– wdrożono dopiero po naszym
proteście.
Co się dzieje ze Strzelnicą ?
Wielu mieszkańców pyta o losy
Strzelnicy zdemontowanej jesienią ub.
roku. Jak dotąd wszystko idzie w dobrym kierunku i drewniany zabytek na
pewno wróci na swoje miejsce. Firma
Pawlikowski z Murzasichla specjalizująca się w tego typu pracach, po zdemontowaniu elementów budowli odnowiła
je, wykonując ponadto nowe zamiast
tych, które już nie nadawały się do
użytku. Koszt tej operacji to 1,5 mln zł.
Wbrew pesymistycznym prognozom

Magdalena Mardyła oraz Panowie: Marek Golonka i Jan Dziura Bartkiewicz.
Szanowni Państwo, poza oczywistymi zadaniami, którymi się zajmujemy, ta kadencja będzie obfita w wielkie
zaangażowanie społeczne w sprawy lokalne. Mieszkańcy złożyli 39 wniosków
do Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego, co w kontekście ilości osób zamieszkujących w poszczególnych dzielnicach Krakowa stawia nas na pozycji
niekwestionowanego lidera. Do Pana
Prezydenta wpłynęły także pierwsze
dwa Wnioski Obywatelskie, oba od
mieszkańców naszej dzielnicy. Wniosek Obywatelski to najnowsze narzędzie w ramach konsultacji społecznych
w sprawie wydatków związanych z rozdysponowaniem środków wydzielonych
do dyspozycji dzielnicy. Konstytuuje
się nowe stowarzyszenie, Stowarzyszenie Zwierzyniecka Inicjatywa, którego
członkowie pragną pracować na rzecz
poprawy, jakości życia na Zwierzyńcu.
Powstaje inicjatywa społeczna dotycząca programu rewitalizacji Półwsia
Zwierzynieckiego. Coraz więcej miesz-

wiadomo, że udało się ocalić ok. 80 %
zabytkowej substancji i całość jest już
przygotowana do postawienia na nowo.
Pozostaje tylko pytanie kiedy. Zarząd
Infrastruktury Sportowej, który nadzoruje inwestycję, przygotowuje obecnie
przetarg w celu wyłonienia wykonawcy
prac. Jest już projekt konserwatorski
i potrzebne zgody. Przewidziany w tym
roku II etap przewiduje wykonanie
podpiwniczenia przewidzianego pod
centralną i wschodnią częścią obiektu.
Jako pierwsza ma zostać postawiona
centralna – najcenniejsza część Strzelnicy. Jest możliwe, że prace potrwają
jeszcze ok. dwóch lat. Ich postęp zależy
od przekazania kolejnych transz środków, a leży to w gestii Rady Miasta.
Przypomnijmy, że w odrestaurowanej
Strzelnicy i przyległościach przewidziano m.in. klub fitness i siłownię, restaurację, strzelnicę sportową i powierzchnię
wystawienniczą.
Na koniec optymistyczny akcent.
Ponieważ oczekujemy na każdy nowy
plan zagospodarowania przestrzennego,
z zadowoleniem przyjęliśmy informację
o przystąpieniu do sporządzania MPZP
dla obszaru „Rejon ul. Junackiej”. Plan
ten o charakterze stricte ochronnym,
obejmujący ok. 10 ha, Rada Dzielnicy
przyjęła ostatnio bez uwag.
Krzysztof Jakubowski

kańców bierze pod opiekę skwery i inne
fragmenty gminnych przestrzeni, o których dawno zapomniano i na co dzień
nas straszą.
Te wszystkie działania pozwalają
mi na stwierdzenie, że wszystkim nam
zależy na naszej „Małej Ojczyźnie” i wierzę, że podczas tej kadencji zrzucimy
z barków poczucie niemożności i obojętności na nasze wspólne sprawy.
Szczęsny Filipiak
INFORMACJA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIESZKAŃCÓW KRAKOWA

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KARTY PARKINGOWE
Przypominamy o zbliżającym się 30 czerwca 2015 r. terminie utraty ważności wszystkich kart parkingowych wydanych przed
1 lipca 2014 r. W związku z tym wydłużone
zostały godziny pracy pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Do 29 czerwca br.,
w każdy poniedziałek pracować będzie:
w godzinach od 7:30 do 18:00.
W wydłużonych godzinach urzędowania, po godz.
15.30 nie będą załatwiane sprawy z zakresu orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
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NASZA SZKOŁA STRZAŁEM W 20
A NAWET W 27

fot. arch. ZSO nr 18

Za niecałe dwa miesiące rozpoczną się długo wyczekiwane przez wszystkich uczniów wakacje. Może właśnie Ty jesteś jednym z szóstoklasistów albo uczniem
trzeciej klasy gimnazjum, który wciąż nie może się zdecydować, jaką szkołę wybrać? Jeśli tak, to mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia – Gimnazjum nr
20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz 27 LO im. doktora Henryka Jordana
w Krakowie.

ZSO nr 18 im. w Krakowie

Jakie jest Gimnazjum nr 20?

Obecnie jestem jedną z pierwszoklasistek uczęszczających do salwatorskiego gimnazjum. Początkowo zmiana szkoły budziła we mnie wiele obaw.
Pojawienie się w zupełnie nowym miejscu i otoczeniu było dla mnie bardzo
stresujące, jednak, gdy tylko przekroczyłam próg budynku, od razu zmieniłam swoje nastawienie. Atmosfera była
ciepła i przyjazna. Nauczyciele uśmiechali się do mnie serdecznie i szczerze,
jakby wiedzieli, że bardzo przeżywam
całą sytuację. To sprawiło, że poczułam
się pewniej. Już w pierwszym dniu poznałam wiele ciekawych osób. One również były zdezorientowane i zagubione
jak ja.
Opowiadam Ci o tym, abyś wiedział, że nie masz powodu denerwować
się zmianami, jakie Cię czekają. Może
to, co tutaj napisałam sprawi, że przestaniesz się niepokoić. Po kilku dniach
dowiedziałam się, że prowadzone są
u nas zajęcia dodatkowe, takie jak „Teatr Szkolny”, „Szkolny Klub Fotograficzny” czy „Sekcja Judo”. Jest to bardzo
ciekawa propozycja dla osób, które chcą

rozwijać swoje pasje. Bierzemy udział
w licznych projektach i konkursach
organizowanych na terenie szkoły, jak
i poza nią. Podczas lekcji korzystamy
z multimediów i nowoczesnych pracowni. Budynek jest przestronny i jasny,
sale wygodne.
Funkcjonuje tu też stołówka serwująca domowe obiady oraz sklepik szkolny. Duża sala gimnastyczna, siłownia
i sala do tenisa stołowego, to też ogromne zalety szkoły. Na zewnątrz znajdują
się wielofunkcyjne boiska do siatkówki,
koszykówki oraz piłki nożnej. Na rozległym dziedzińcu i parku szkolnym można spędzić przerwę.
Nasza biblioteka jest wypełniona
wieloma ciekawymi książkami i każdy
może znaleźć tu coś dla siebie. Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie jest godne polecenia.
Słyszy się o nim wiele pozytywnych opinii i sama jako jego uczennica wiem, że
są one szczere. Jeśli wybierzesz właśnie
tę szkołę, nie będziesz żałować swojej
decyzji. Nie warto czekać dłużej. Zapraszam Cię do nas!
Julianna Wójcik
kl. I G 20

Dlaczego 27 Liceum?

Jako że jesteśmy pierwszoklasistkami tegoż liceum, na podstawie
minionego roku szkolnego możemy
stwierdzić, że w naszej szkole panuje niespotykanie przyjazna atmosfera.
Pani dyrektor Kinga Kloryga jest bardzo otwarta na uczniowskie propozycje
i stara się pomóc w rozwikłaniu wszelkich problemów.
Bardzo wyczekiwane i miło wspominane przez uczniów naszej szkoły są
wspólne wycieczki klasowe, ale także
wieczorne wyjścia do teatru, kina czy
opery. Dlatego możemy poszczycić się
bogatym życiem kulturalnym.
W szkole są organizowane wymiany np. z młodzieżą z Francji czy
Niemiec. Cieszą się one dużym powodzeniem, ponieważ uczniowie z chęcią
korzystają z okazji, by wyjechać razem
ze znajomymi ze szkoły do innego kraju
i mieć bezpośredni kontakt z obcym językiem, kulturą. Dzięki tym wyjazdom
nasza znajomość języków wzrasta. Zawieramy ciekawe znajomości i czujemy
się w Europie jak u siebie.
W naszym liceum regularnie odbywają się zajęcia dodatkowe i konsultacje przedmiotowe. Jeśli sprawia Ci
problem matematyka, czy chcesz lepiej
przygotować się do matury rozszerzonej z języka – nauczyciele poświęcą
Ci dodatkowy czas i pomogą pokonać
trudności. Mamy też Szkolny Klub Fotograficzny, dzięki któremu można rozwinąć wspaniałą pasję. Na odnowionej
sali gimnastycznej, w siłowni, przy stole
pingpongowym lub na boisku możesz
uprawiać wybraną dziedzinę sportu.
Dla uzdolnionych artystycznie jest scena i wsparcie nauczycieli, by zaprezentować swój talent podczas konkursów
i imprez szkolnych.
I jeszcze jedna ważna informacja!
Kiedy będziesz czegoś potrzebował, nauczyciele oraz pani pedagog zawsze posłużą pomocą, doradzą i porozmawiają.
W szkole lekcje są tylko na jedną
zmianę, więc nie ma obaw, że będziesz
wracał do domu zmęczony późnymi
wieczorami.
Jeżeli szukasz liceum, w którym
możesz czuć się komfortowo, w którym
nie ma zabójczego „wyścigu szczurów”,
i w którym możesz spędzić niezapomniane chwile, to właśnie szkoła dla Ciebie!
Zapraszamy Cię do spędzenia z nami
trzech wspaniałych i pełnych wrażeń lat!
Gabriela Kurzawa
i Monika Rabijasz kl. I 27 LO
Kurier Zwierzyniecki

10

CO NOWEGO
U SENIORÓW?

Nasz kolega, pan Józef Meus, 20 stycznia obchodził świetny Jubileusz 90 lat

27 stycznia 2015 roku obchodziliśmy 10-lecie powstania Klubu. Dzięki
staraniom trzech pań: Teresy Płoszaj –
dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego, Ewy Saniternik – obecnej
przewodniczącej Klubu i Teresy Machowskiej, ówczesnej radnej Dzielnicy
VII powstała idea powołania klubu dla
osób starszych, które potrzebują miejsca na spotkania. Wspaniałe miejsce

fot. arch. Klub Seniora

Tradycyjnie przekazujemy wiadomości z Klubu Seniora przy al. Focha 39
w Krakowie.
Było dużo spotkań, wiele imprez
i uroczystości między innymi Wieczór
Andrzejkowy, uroczysta klubowa Wigilia, a Stary Rok żegnaliśmy na wspaniałym balu w Mszanie Dolnej. Tym razem
nie była to zwyczajna zabawa, lecz wielki bal kostiumowy. Trzeba podziwiać
inwencję uczestników, bo wachlarz
kostiumów był ogromny: spotkali się
Smerfetka z Wikingiem, para Kujawiaków, Kapitan Żeglugi Wielkiej z Czarownicą czy Figurka z porcelany z Gitarzystą Rockowym. O północy kierownik
Ośrodka urządził wspaniały pokaz ogni
sztucznych. Po nocnych szaleństwach
spacer po ośnieżonych górkach był bardzo relaksujący.
I tak taneczny krokiem wkroczyliśmy
w Nowy 2015 rok, a skoro od zabawy się
zaczęło to uroczystości nie mają końca.
Nasz kolega pan Józef Meus 20
stycznia, obchodził świetny Jubileusz
90 lat. Był tort urodzinowy, wspaniała
rodzinna atmosfera umilona koncertem
skrzypcowym w wykonaniu młodziutkiej Anastazji Krewniak. Serdeczne życzenia nie stu, ale stu pięćdziesięciu lat
w podobnej kondycji.

zaproponowała Pani Teresa Płoszaj,
w gościnnych pomieszczeniach Bursy.
Rada Dzielnicy VII udzieliła wsparcia,
a Pani Janina Saniternik swoje serce
i zaangażowanie – i tak narodziło się
miejsce, gdzie mamy naszą przystań.
Wewnętrzne uroczystości jubileuszowe
były bardzo smakowite, a to za przyczyną olbrzymiego tortu ofiarowanego
przez sponsora.
Należy wspomnieć, że nasza
przewodnicząca Ewa Saniternik
została wybrana spośród 98 kandydatów do Krakowskiej Rady
Seniorów działającej pod patronatem Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Pracuje w Komisji
Zdrowia oraz Komisji Turystyki
i Rekreacji.
Ostatnie tygodnie klubowe to występ Kabaretu „Swoi”,
koncert Jana Migały, no i jeszcze jeden bal – Walentynki.
Tym razem kolorem wiodącym
kreacji, dodatków i dekoracji
była czerwień.
Jeżeli do tego wszystkiego
dodamy czwartkowe zajęcia gimnastyczne, spacery Nordic Walking w Parku Jordana, wyjścia
do opery, teatru, na wystawy – to
można postawić pytanie – czy
senior w Klubie przy Focha może
się nudzić?
Maria Kościelniak

Stary Rok żegnaliśmy na wspaniałym balu w Mszanie Dolnej
Kurier Zwierzyniecki
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Informator
Ważne telefony
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu:
» Centrala: tel. 12 616 70 00
» Całodobowy dyżur interwencyjny (zgłaszanie dziur w chodnikach i jezdni):
tel. 12 616 75 55 ,12 616 75 62 ,19478
» Uwagi do strefy płatnego parkowania:
tel. 12 616 73 20
» Inspektor ds. utrzymania dróg i chodników w Dzielnicy VII:
tel. 12 616 86 15
» Malowanie pasów, znaki drogowe:
tel. 12 616 75 30

» Harmonogram i odbiór odpadów komunalnych:
tel. 691 400 996, 12 340 04 04, 12 340 04 21
» Kolorowe pojemniki na segregację:
tel. 12 646 23 19, 12 646 23 29
» Lamusownia ul. Nowohucka 1:
tel. 12 646 23 70

Miejskie Przedsiębiorstwo
Cieplnej:
tel. 12 644 18 72, 993

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami (MPGO) sp. z o.o.:
tel. 12 340 04 05

Straż Miejska Oddział Krowodrza:
tel. 12 623 96 91 lub 986, 12 688 22 20

Małopolski Zarząd Melioracji Wodnych
(wały Rudawy i Wisły):
tel. 12 628 09 80
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne:
tel. 19 150

Energetyki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji:
tel. 12 422 23 03, 994

Policja:
» Dyżurny:
tel. 12 615 10 25
» Rewir dzielnicowych
tel. 12 615 11 86
» Alarmowy – 997

opracowała:

Teresa Machowska

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o.o.:

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VII

» Infolinia – 801-084-084
» Czystość terenów gminnych:
tel. 12 646 23 85, 12 646 64 62
» Brak pojemników na posesjach:
tel. 12 646 23 19, 12 646-23 72

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. B. Prusa 18
(wejście od ul. Salwatorskiej)
III wtorek miesiąca od 16.00 – 17.00

CMENTARZ WOJENNY GLINIK

– co wiemy po pracach archeologicznych w latach 2013-2014

Jesienią 2013 r. na terenie tzw.
Glinika przy ul. Bruzdowej przeprowadzono na zlecenie Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego sondażowe
prace archeologiczne mające na celu
ustalenie i udokumentowanie faktycznego zasięgu występowania miejsc
z pochówkami osób zabitych w okresie
wojny, przez niemieckiego okupanta.
Przebadano używając georadaru część
dolną terenu – w rejonie głazu upamiętniającego ofiary, część zachodnią
(w rejonie metalowego krzyża) a także
obszar w rejonie pomnika i skarpę bezpośrednio przylegającą od zachodu do
placu apelowego przed pomnikiem mającym kształt długiej ściany z napisem
„W hołdzie ofiarom hitlerowskiego terroru – społeczeństwo miasta Krakowa”.
Wykonano liczne wykopy sondażowe,
w kilku miejscach odkryto niewielką
liczbę szkieletów, zaskakująco małą jak
na dotychczasowe szacunki badawcze
dotyczące ilości osób rozstrzelanych
w tym miejscu.
W roku 2014 r. prace te kontynuowano obejmując badaniami szerszy
obszar m.in. tereny położone po stronie wschodniej. Natrafiono na kolejne

jamy grobowe. Ostatecznie zidentyfikowano 14 pojedynczych i zbiorowych
mogił, w których odnaleziono szczątki
66 osób. Zasadniczo w poszczególnych
grobach spoczywały szczątki kilku osób,
w jednym było ich 13, w innym 12. Po
przeprowadzeniu ekshumacji z szczątków pobrano materiał DNA celem późniejszej identyfikacji. Rodziny, które
przypuszczają, że ich bliscy mogli zostać zabici na terenie tzw. Glinika mogą
zgłaszać się do Wydziału Rewaloryzacji
Zabytków i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stosowna informacja znajduje
się także na stronie Instytutu Pamięci
Narodowej (http://ipn.gov.pl/kszpnp/
poszukiwani-swiadkowie-wydarzen/
identyfikacja-osob-zamordowanych-przez-okupanta-hitlerowskiego-na-terenie-tzw.-glinnik-w-krakowie-przegorzalach-krakow). Uroczysty pochówek dotychczas ekshumowanych ofiar
miał miejsce 29 października 2014 r.
z udziałem Wojewody Małopolskiego,
przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, a także Rady Dzielnicy VII (relacja z tej uroczystości, autorstwa Pawła
Kajfasza, opublikowana została w nr 8

z 2014 r. Kuriera Zwierzynieckiego).
Prace przeprowadzone przez zespół archeologów, kierowany przez dr. Krzysztofa Tunię z Instytutu Etnologii i Archeologii PAN, zostały podsumowane opracowaniem systematyzującym wyniki badań terenowych. W opracowaniu znalazła się także ekspertyza antropologiczna.
Wyniki dotychczasowych badań
są niezwykle interesujące dla badaczy
i osób zajmujących się historią tego
miejsca. W pierwszym rzędzie konieczne jest zwrócenie uwagi na relatywnie bardzo małą liczbę odnalezionych
szczątków. Bezpośrednio po wojnie
mówiono o kilkuset ofiarach (ok. 400).
Józef Ścisło zajmujący się problematyką Glinika w latach 60. i 70. szacował ilość rozstrzelanych na 1340 osób.
Liczba ta budziła pewne wątpliwości,
a od co najmniej kilku lat w badaniach
naukowych jest uznawana za całkowicie niewiarygodną. Ryszard Kotarba,
historyk pracujący w krakowskim Oddziale IPN, szacował niedawno liczbę
zabitych na ok. 200 osób. Jaka więc
jest faktyczna liczba ofiar? Mam nadzieję, że zostanie ona w niedługim
czasie dokładnie określona po zakończeniu badań archeologicznych, których kolejny etap właśnie się rozpoczął,
a w szczególności w ramach śledztwa
S 61/12/Zn prowadzonego przez Pana
Waldemara
Szwieca,
prokuratora
Kurier Zwierzyniecki
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fot. M. Kapusta

Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Krakowie. Sądzę, że w toku kolejnego
etapu prac archeologicznych liczba odnalezionych szczątków zwiększy się. Jak
wynika z opracowania dotąd nie zostały
ekshumowane szczątki ludzkie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejącego pomnika. Ich ekshumacja
jest mocno utrudniona z przyczyn technicznych. Natomiast już teraz, mając na
względzie fakt, że w wyniku dotychczasowych badań archeologicznych przebadano większą część terenu zaryzykowałbym tezę, że ilość ofiar należy szacować na nie więcej niż ok. 100-120 osób.
Badania archeologiczne potwierdziły fakt, że egzekucje odbywały się
w różnym okresie. Czy od 1939 r. do
1944 r.? Nie wiemy, osobiście skłaniam się do twierdzenia, że większość
egzekucji została wykonana w początkowym okresie okupacji niemieckiej.
Jednakże należy zaznaczyć, z dużą dozą
pewności, że pojedyncze egzekucje były
prowadzone w późniejszym okresie
(np. egzekucja grupy więźniów, w której był Antoni Żubryd, skazany wyrokiem Sondergerichtu w Krakowie z 6
IX 1943 r., i który 25 XI 1943 r. uciekł
z miejsca egzekucji). Trwa konserwacja
już znalezionych artefaktów przy zwło-

Widok z górnej części skarpy na plac apelowy

Używając georadaru i wykonując sondażowe wykopy przebadano część dolną terenu – w rejonie
głazu i tablicy upamiętniającej ofiary

kach (m.in. książeczki do nabożeństw)
i w jamach grobowych (nieliczne łuski).
Obszar na którym prowadzone są prace
nie jest tak wielki, termin ukończenia
bliski, poczekajmy cierpliwie na ich zakończenie.
Innym ciekawym aspektem związanym z już sfinalizowanymi etapami
prac archeologicznych jest odnalezienie

przy szczątkach dwóch osób przedmiotów osobistych, a także prawdopodobnie resztek walizki. W związku z powyższym można sądzić, że ofiary te nie były
więźniami. Dotychczasowe badania naukowe zakładały natomiast iż większość
(wszystkie?) ofiary stanowiły osoby osadzone w tzw. więzieniu św. Michała, ew.
więzieniu Montelupich. Niezwykle interesujące są także dane będące wynikiem
badań antropologicznych. Zdecydowaną większość spośród 66 ofiar stanowią
relatywnie młodzi mężczyźni, w wieku
„adultus” tj. 20-35 lat, najstarszą ofiarą
była kobieta w wieku 50-60 lat (wśród
zabitych znajduje się łącznie 5 kobiet).
Termin zakończenia najprawdopodobniej ostatniego etapu prac archeologicznych jest bliski. Należy mieć nadzieję, że możliwie szybko poznamy jego
wyniki, a także rezultaty prowadzonych
prac konserwatorskich w odniesieniu
do odnalezionych na tym terenie artefaktów (ciekawa może być informacja
o datach produkcji łusek znalezionych
na tym terenie).
Marcin Kapusta
PS
Gwoli wyjaśnienia odnośnie nazewnictwa –
Glinik, Glinnik – w dokumentach archiwalnych podaje się wymiennie – nie jest nazwą
geograficzną a raczej potocznym, zwyczajowym określeniem dawnego wyrobiska gliny.
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