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Oddając w Państwa ręce pierwszy numer Kuriera
w 2014 roku, uświadomiłem sobie jak szybko upłynął
czas od pierwszej sesji tej kadencji. To już ponad trzy
lata! Tej ekipie pozostało nieco ponad siedem miesięcy, aby pracować na rzecz dzielnicy, a spraw do
wykonania nie pozostało mniej – zaryzykuję stwierdzenie, że więcej niż w poprzednich latach.
Poza oczywistymi czynnościami jakimi zajmują
się radni, za największy sukces uważam przeprowadzenie pilotażowego budżetu partycypacyjnego, który posłużył jako fundament pod tegoroczny Budżet
Obywatelski (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa
będziemy się posługiwać taką nazwą) dla wszystkich

Debata na temat bezpieczeństwa
w naszej dzielnicy
str 7
Zwierzyniec na starej fotograﬁi
str 8

dzielnic oraz miasta Krakowa w całości. Oczywiście
największą korzyścią wynikającą z tego procesu jest
zaangażowanie mieszkańców w cały proces partycypacji oraz „zbliżenie” się samorządu do mieszkańców.
Mieszkańcy każdej dzielnicy rozdysponują po
100 tysięcy, a oprócz tego mieszkańcy całego miasta
zadecydują o wydaniu 3 milionów złotych na zadanie
ogólnomiejskie, tzn. takie, które swoją funkcją służy
mieszkańcom nie tylko jednej dzielnicy.
Wszystkie szczegóły przedstawimy podczas spotkań, które rozpoczniemy już w maju.
Dokończenie na str 6
Szczęsny Filipiak

Łowcy mamutów na Zwierzyńcu

Wesołych
Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego
życzy Zarząd

Jednym z zasłużonych laureatów ubiegłorocznych wyróżnień tzw. Kopców, przyznawanych przez
Radnych Zwierzyńca za działalność propagującą naszą dzielnicę został światowej sławy archeolog prof.
Janusz Krzysztof Kozłowski. Do grona głównych dokonań tego badacza z całą pewnością należy zaliczyć
prowadzenie interdyscyplinarnych badań na terenie
stanowiska archeologicznego Kraków, ul. Spadzista
(obecnie ul. Vlastimila Hofmana), gdzie dokonano
spektakularnego odkrycia pozostałości paleolitycznego obozowiska łowców mamutów, które funkcjonowało w okresie od 24 do 23 tys. lat temu.
Podczas wyrażania wdzięczności za przyznaną
nagrodę, prof. Kozłowski zachęcał samorządowców do idei utworzenia rezerwatu archeologicznego w miejscu odkrycia największego w Polsce oraz
jednego z największych na świecie zbioru szczątków
mamucich. W tym krótkim artykule chciałbym podsumować i przybliżyć czytelnikom dotychczasową wiedzę na temat tak unikatowego i niezwykłego miejsca
znajdującego się na terenie naszej dzielnicy.

Przedstawienie naskalne mamuta z groty Rouffignac w południowej Francji/
ze zbiorów autora

Czynię to z tym większą przyjemnością, iż jest to
dla mnie swoisty powrót do przeszłości, ponieważ w ramach praktyk uniwersyteckich miałem możliwość udziału
w jednym z ostatnich sezonów badawczych tego miejsca.
cd. na str 4
Paweł Kajfasz
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Z bieżącej działalności Rady
W dniu 17 grudnia 2013 r.
odbyła się XLVIII sesja Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XLVIII/525/2013
w sprawie opinii do projektu
rozbudowy ul. Korbutowej
w Krakowie (Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt)
Uchwała nr XLVIII/526/2013
w sprawie opinii do projektu
rozbudowy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt)
Uchwała nr XLVIII/527/2013 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu o analizę i ewentualne wykonanie
wyniesienia peronów przystanków tramwajowych w pasie jezdni ul. Kościuszki – perony
przy ul. Komorowskiego w obu kierunkach oraz
na wysokości sklepu „Alma” i Klasztoru Norbertanek
Uchwała nr XLVIII/528/2013 w sprawie
przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
na 2014 rok
Uchwała nr XLVIII/529/2013 w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

w 2014 r. (ustalono, że sesje rady będą się odbywać w następujących terminach: 28 stycznia, 25 lutego, 25 marca, 29 kwietnia, 20 maja,
17 czerwca, 8 lipca, 26 sierpnia, 23 września
i 21 października, o godz. 18.00, w siedzibie
przy ul. Prusa 18)
Uchwała nr XLIII/530/2013 w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym na działce nr 2/2
obr. 10 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 2/2, 2/4, 62/6, 62/7, 468
obr. jw. i nr 29 obr. 9 z wjazdem z ulicy Jesionowej, działka nr 468 obr. j. w. w Krakowie” (Rada
wydała w powyższej sprawie opinię negatywną)
Uchwała nr XLVIII/531/2013 w sprawie opinii
dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie
(Rada wydała w powyższej sprawie opinię negatywną)
W dniu 30 grudnia 2013 r. odbyła się XLIX
sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XLIX/532/2013 w sprawie planu
ﬁnansowego Dzielnicy VII na 2014 r. (Rada przyjęła następujący plan ﬁnansowy: § 4110 Składki
na ubezpieczenia społeczne – 1 900 zł, § 4170
Wynagrodzenia bezosobowe – 15 600 zł, § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 800 zł,
§ 4260 Zakup energii – 4 000 zł, § 4270 Zakup
usług remontowych – 1 000 zł, § 4300 Zakup
usług pozostałych – 2 200 zł, § 4370 Opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej – 2 000 zł, § 4520 Opłaty na rzecz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego
– 500 zł)
Uchwała nr XLIX/533/2013 w sprawie opinii
dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji przy ul. Leśnej w Krakowie (Rada
wydała w powyższej sprawie opinię negatywną)
Uchwała nr XLIX/534/2013 w sprawie opinii
dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji przy ul. Piotra Borowego w Krakowie
(Rada wydała w powyższej sprawie opinię negatywną)
Uchwała nr XLIX/535/2013 w sprawie nowej
organizacji ruchu na Półwsiu Zwierzynieckim
wprowadzanej w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania (Rada przedstawiła szereg uwag do projektu nowej organizacji ruchu,
mających na celu zachowanie maksymalnie dużej liczby miejsc parkingowych na terenie Półwsia Zwierzynieckiego po wprowadzeniu strefy
płatnego parkowania)
Pełny tekst uchwał dostępny na stronie internetowej Dzielnicy VII www.dzielnica7.
krakow.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym
Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl.
Opracowała Grażyna Rojek

Wspólne działania dają dobry efekt!
Za kilka miesięcy to miejsce będzie wyglądało inaczej. Dotychczasowe boisko asfaltowe
przy Szkole Podstawowej nr 48 zostanie zastąpione wielofunkcyjnym boiskiem (piłka nożna,
ręczna, koszykówka, siatkówka) wraz z bieżnią

i niezbędnym wyposażeniem oraz miejscem
aktywności ruchowej (plac zabaw i ćwiczeń) dla
dzieci i młodzieży z Bielan i okolic.
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec przeznaczyła
środki ﬁnansowe na modernizację boiska, w pilo-

tażowym budżecie obywatelskim przeprowadzonym w roku 2013 zostały przeznaczone środki
ﬁnansowe na realizację zwycięskiego projektu,
tj. wykonanie miejsca aktywności ruchowej przy
szkole, a dzięki zaangażowaniu Radnego Miejskiego Pana Andrzeja Hawranka, który wraz
z radnymi miejskimi przeznaczyli środki ﬁnansowe na modernizację nawierzchni boiska – cała
realizacja wydaje się już tylko formalnością.
W chwili obecnej wykonano dokumentację
projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W związku z powyższym pod koniec marca
Zarząd Infrastruktury Sportowej przeprowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji.
Realizacja w/w zamierzenia przyczyni się do
powstania ogólnodostępnej nowoczesnej bazy
sportowej dla dzieci i młodzieży z Bielan i okolic.
O szczegółach inwestycji oraz o innych
sprawach porozmawiam na dyżurach, które
nieprzerwanie od 4 lat odbywają się w każdy
drugi czwartek miesiąca o godzinie 18:00
w SP 48.
Magdalena Mardyła

Zapraszamy na Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, który
odbędzie się w siedzibie RD VII Zwierzyniec ul. Prusa 18 w dniu 11 kwietnia 2014 r.
w godzinach 9.00-15.00
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Czy śmieci to tylko sprawa MPO?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzątanie śmieci należy do
obowiązków gminy, ale
czy nas mieszkańców
zwalnia to z życia zgodnego z zachowaniem
kultury osobistej i zdrowym rozsądkiem?
Ósmego marca grupa kilkunastu mieszkańców wzięła sprawy we własne ręce i wspólnie
posprzątaliśmy część wałów rzeki Rudawy. Robiąc to regularnie od kilku lat, oprócz satysfakcji z posprzątanej okolicy, czuję jak narasta we
mnie złość. Rozumiem, że każdemu może się
zdarzyć upuścić jakiś papierek, ale to co znajdujemy podczas sprzątania jest przykrym obrazem zachowań naszych współmieszkańców.
Trudno znaleźć słowa na określenie takich
osób, aby nie być posądzonym o brak kultury.
Pozwolę sobie na zwrócenie uwagi na kilka
grup, do których apelujemy o zmianę zachowań.
Kochani właściciele psów, cieszy mnie wasze szczęście z posiadanych pupili, ale uwierzcie,
samo ich posiadanie to nie wszystko. Spoczywa
na Was również obowiązek sprzątania po swoich
zwierzakach.

Palacze, amatorzy różnych napojów chłodzących, palcie, pijcie skoro to kochacie, lecz
nie musicie zaznaczać terenu po swojej bytności na danym obszarze poprzez pozostawianie
petów i opakowań z płynów. Czy próbujecie
w ten sposób konkurować z czworonogami?
Oczywiście mamy MPO, ono posprząta, tylko czy nie szkoda nam tych pieniędzy – to nasze
podatki. Pomimo najważniejszej sprawy jaką jest
sprawa estetyki otoczenia i zdrowia naszych dzieci
bawiących się na łonie natury, moglibyśmy za te
pieniądze zrobić wiele innych pożytecznych rzeczy.
Z góry przepraszam, jeśli ktoś poczuł się
urażony, ale jeśli tak jest, to proszę osoby urażone o wyrażenie swojej opinii, dlaczego poczuły się dotknięte.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom biorącym udział w akcji sprzątania i choć problem
tkwi w nas samych, w naszej postawie, to na
koniec przekazuję Państwu spis telefonów
dzięki którym można przyspieszyć uporządkowanie otoczenia.

Harmonogram odbioru odpadów
wielkogabarytowych w zabudowie
jednorodzinnej.
W dzielnicy VII Zwierzyniec odbiór odpadów
wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się w miesiącach maj i wrzesień 2014 roku w trzecim tygodniu miesiąca
(19-23 maj,15-19 wrzesień). Odpady powinny
być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny
przed wyznaczonym terminem.
Odbiór odpadów odbywa się na podstawie
zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać
w ostatnim tygodniu poprzedzającym wyznaczony termin w harmonogramie.
Zgłoszenie należy kierować drogą elektroniczną na adres usługi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem (12) 6462222.
–

–
–

www.mpo.krakow.pl
email – mpo@mpo.krakow.pl

–

Ważne telefony:
– Zgłaszanie zanieczyszczonych chodników i
ulic gminnych oraz dzikich wysypisk: infolinia – 801084 084, inspektorzy – 12 6462381,
12 6462385
– Brak pojemników na posesjach – 12 6462326
– Sprawa harmonogramu i odbioru odpadów
komunalnych – 691 400 996, 12 3400404,
12 3400405 lub 12 3400421
– Pojemniki na odzież używaną – 603846551
– Lamusownia, ul. Nowohucka 1 – 12 6462370,
czynna od poniedziałku do piątku 10.00-18.00,
w sobotę 7.30-15.30

–

Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, ul. Krzemieniecka (Barycz) –
12 2783081, 12 2881216
Zgłaszanie dziur na ulicach - dyżur całodobowy – 19478 lub 6167555
Przycinka zieleni – ZIKIT – 12 6168616,
12 6168614
Wały Rudawy i Wisły – Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych –
12 6280980
Uwagi do strefy płatnego parkowania –
12 616 73 20 w godz. 9.00-17.00
Szczęsny Filipiak

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 – weź udział w konsultacjach!
Kraków kontynuuje
działania związane ze
staraniami o organizację Zimowych Igrzysk
Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.
W serwisie Dialogu Społecznego UMK (www.dialoguj.pl) uruchomiona została zakładka dotycząca konsultacji społecznych w sprawie koncepcji
organizacji ZIO 2022 w Krakowie. W ramach konsultacji 24 marca udostępniony został wniosek
aplikacyjny Miasta, a w kwietniu i maju br. odbędą się spotkania przedstawicieli Miasta i Komitetu Konkursowego Kraków 2022 z mieszkańcami
oraz debaty z udziałem organizacji pozarządowych, ekologicznych i turystycznych.

Działania związane z konsultacjami społecznymi z mieszkańcami miasta dotyczącymi
koncepcji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. w Krakowie, realizowane przez Urząd Miasta Krakowa
przy współpracy Komitetu Konkursowego Kraków 2022, są zgodne z uchwałami Rady Miasta
Krakowa podjętymi 29 stycznia br. Wyznaczony
termin konsultacji to: 15 marca – 31 maja 2014 r.
28 kwietnia (poniedziałek) odbędzie się
spotkanie dla mieszkańców dawnej dzielnicy
Krowodrza, czyli dla nas mieszkańców Zwierzyńca (o charakterze debaty otwartej z prezentacją koncepcji) w Hali Wisły, ul. Reymonta 22
o godz. 18:00.

19 maja (poniedziałek) w Urzędzie
Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych
3-4 (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa)
o godz.18:00 odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, ekologicznymi
i turystycznymi.
Wnioski i uwagi można składać w formie
pisemnej w Urzędzie Miasta Krakowa, na dzienniku podawczym oraz w siedzibie naszej Rady
Dzielnicy, jak również w formie elektronicznej na
maila dialoguj@um.krakow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31004 Kraków z dopiskiem „Konsultacje ZIO 2022”.
Zapraszamy.

Zwierzyniecki Klub Sportowy ogłasza nabór do drużyn młodzieżowych: żaków, orlików, młodzików i trampkarzy.
Klub zapewnia całoroczne, profesjonalne szkolenie, udział w rozgrywkach na trawie i hali oraz coroczny obóz letni.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem Klubu, ul. Na Błoniach 1 tel. 012/ 425-18-46 lub z trenerami grup
młodzieżowych: 512939296 – Konrad i 512293799 – Maciek
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Łowcy mamutów na Zwierzyńcu
cd. ze str 1
Stanowisko Kraków - Spadzista zostało odkryte całkiem przypadkowo w 1969 r. podczas
prowadzenia prac budowlanych na północnym
stoku Wzgórza Bł. Bronisławy, w stosunkowo
niewielkiej odległości od Kopca Kościuszki. Naukowcy z Instytutu Archeologii UJ oraz Instytutu
Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN prowadzili
tu wiele sezonów badawczych, których efektem
było zlokalizowanie kompleksu co najmniej 22
różnej wielkości obozowisk, częściowo pochodzących z różnych okresów i o zróżnicowanej
funkcji. Licznie odnajdywane szczątki kostne
oraz znajdujące się pomiędzy nimi narzędzia
krzemienne zalegały w warstwach lessu. Wyróżnione zostały obozowiska podstawowe
w których odnajdywano głównie narzędzia krzemienne oraz w dużo mniejszej ilości przedmioty
kościane. Do unikatowych znalezisk należy zaliczyć zdobione nacięciami zawieszki wykonane
z zębów zwierzęcych oraz przedmiot z wapienia,
stanowiący jeden z najstarszych na świecie okazów wyprodukowanych w technice gładzenia,
powszechnie stosowanej dopiero 10–15 tyś lat
później. Licznie odnajdywane narzędzia kamienne to głównie charakterystyczne dla tego okresu
półsurowce w postaci wiórów krzemiennych oraz
wykonane z nich tzw. ostrza z zadziorem, ostrza
tylcowe czy też rylce. Służyły one ówczesnym
myśliwym zarówno do polowania jak i ćwiartowania zwierzyny na miejscu. Część z tych narzędzi to z pewnością wyroby lokalne co zostało
potwierdzone odnalezieniem kilku miejsc tzw.
pracowni obróbki krzemienia na terenie stanowiska. Zlokalizowano tu również bardziej wyspecjalizowane obozowiska jak na przykład miejsca
obróbki lisów polarnych na które polowano pod
koniec jesieni i na początku zimy w celu uzyskania jak najlepszej jakości futer.
Jednak głównym obszarem kompleksu Kraków - Spadzista jest tzw. strefa B gdzie w efek-

cie prowadzenia wielu sezonów badawczych
odkryto niemal 6000 sztuk mamucich szczątków, które należały minimum do 86 zwierząt.
Analiza paleontologiczna proﬁlu wiekowego
tych pozostałości wskazuje, iż zasadnicza ich
część (67 %) mieści się w przedziale od 0 do
24 roku życia osobnika, a najstarsze osobniki
liczyły około 60 lat. Badania radiowęglowe odkrytych szczątków datują je na okres od 24 do
23 tyś lat temu. Mamy więc tu do czynienia z ok.
1000 letnim okresem funkcjonowania kompleksu stanowisk, czyli dla porównania mniej więcej
tyle ile wynosi historia Polskiej państwowości.
Pomiędzy tą ogromną ilością mamucich szczątków odnajdywano narzędzia krzemienne oraz
pozostałości palenisk. Ponadto na terenie całego kompleksu odnaleziono niewielką ilość kości
(ok. 20 sz.) należących do innych zwierząt, takich
jak renifer, wilk, nosorożec włochaty, koń, niedźwiedź i wspomniane już wcześniej lisy polarne.
Ta miażdżąca dysproporcja wyraźnie wskazuje,
iż mamuty były głównym celem ówczesnych
myśliwych polujących na tym obszarze.
Archeologia zajmująca się badaniem śladów kultury ludzkiej może pomóc nam w odpowiedzi na podstawowe pytania związane
z opisywanymi powyżej znaleziskami, a mianowicie kim byli i skąd wzięli się na terenie
Zwierzyńca starożytni myśliwi? W tym celu
oprócz badania odkrytych na terenie stanowiska znalezisk wytwórczości człowieka należy
przeanalizować cały kontekst kulturowy oraz
środowiskowy opisywanego okresu.
Pomiędzy 30 a 20 tyś lat temu, czyli w środkowej fazie górnego paleolitu nastąpiło kolejne
w dziejach świata stopniowe ochłodzenie klimatu, którego efektem było ponowne przesuniecie
się lądolodu w kierunku południowym. Poziom
mórz i oceanów uległ obniżeniu, co spowodowało przesunięcie linii brzegowej, a w efekcie
poszerzenie zasięgu kontynentu europejskiego

Nagromadzenie mamucich szczątków na stanowisku Kraków - Spadzista podczas prac wykopaliskowych w 2002 r. /fot. P. Kajfasz
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Przerys przewodnich typów narzędzi krzemiennych odnalezionych na stanowisku Kraków – Spadzista; a-b) ostrza z zadziorem,
c) „nóż” typu kostienkowskiego, d-e) ostrza tylcowe; źródło:
Wielka Historia Świata, tom1, ryc. 431, Kraków 2005

i połączenie niektórych wysp z kontynentem.
Czynniki te spowodowały przesunięcie ku południowi strefy roślinnej i stopniowy zanik lasów.
Większość obszaru Europy, zwłaszcza środkowej i wschodniej objęta była w tym okresie środowiskiem stepowym, często określanym jako
„mamuci step”.
Przeobrażenia te spowodowały znaczące
zmiany kulturowe wśród ówcześnie żyjących
społeczności ludzkich wynikające głównie
z licznych ruchów migracyjnych oraz z potrzeby
adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych. Widocznym efektem tych zmian była
znacząca uniﬁkacja kulturowa na obszarze niemal całej europy, której materialnym wyznacznikiem było w głównej mierze ulepszenie technik
produkcji narzędzi kamiennych. Ten nowy rozdział w dziejach ludzkości określany jako kultura
lub kompleks Grawecki wykształcił się początkowo w dorzeczu środkowego Dunaju, na terenie Moraw i Dolnej Austrii, gdzie około 30 tyś lata
temu zaczęła się rozwijać kultura Pawłowska. To
właśnie z tego obszaru płynęły wszelkie zmiany
technologiczne, gospodarcze, a nawet w zakresie sfery duchowej czy też symbolicznej.
Charakterystyczne dla tej kultury narzędzia
kamienne wykonywano z półsurowca w postaci
wiórów, które następnie przerabiano głównie na
tzw. ostrza tylcowe oraz ostrza z zadziorem, rylce czy drapacze. Licznie odnajdywane są narzędzia oraz ozdoby wykonane z kości zwierzęcych.
Do szczególnie cennych znalezisk należą gliniane
ﬁgurki zwierząt, które są jednymi z najstarszych
w dziejach ludzkości znalezisk potwierdzających
umiejętność wypału gliny. W latach ’90 XX w. dokonano jednego z najbardziej spektakularnych
odkryć kiedy to ujawniono odciski plecionek
i tkanin na glinianych znaleziskach z terenu Moraw. Odkrycie to zmieniło postrzeganie garderoby ludności kultury graweckiej, gdyż do tego
czasu powszechnie sądzono, iż ich odzienie
składało się wyłącznie ze skór oraz futer. Tkaniny
niewątpliwie były wykorzystywane nie tylko do
wyrobu odzieży ale również do wszelkich innych
możliwych do zastosowania celów.
Dokończenie w następnym numerze
Paweł Kajfasz
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To jest to!
Była szkołą żeńską, potem – podstawową,
po reformie – gimnazjum, dziś jest zespołem
szkół. Zmieniała szyldy i patronów, nie zmieniła jednego – zawsze dobrze uczyła i porządnie
wychowywała. Wykształciła wiele pokoleń
wspaniałych ludzi. Szkoła przy Senatorskiej
35… jaka jest dziś ?
Od dwóch lat Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 18 – Gimnazjum nr 20 i XXVII Liceum Ogólnokształcące – kierowany przez panią
Dyrektor Kingę Klorygę.
Budynek typowy dla budownictwa lat
pięćdziesiątych, wiele takich w Krakowie. Ale
położenie niezwykłe. W pięknej dzielnicy na Salwatorze, skąpana w zieleni, otoczona terenami
rekreacyjnymi, z jej okien widać dumne wieże
kościoła ss. Norbertanek i Kopiec Kościuszki.
Wnętrze… przestronne, jasne korytarze, na
ścianach fotograﬁe, plakaty, prace uczniowskiewiele mówią o zainteresowaniach i talentach
uczniów, a także o przeszłości i teraźniejszości
szkoły. Sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe
świetnie wyposażone w sprzęt audiowizualny
i pomoce naukowe. Nowoczesne pracownie informatyczne ze stałym dostępem do internetu,
biblioteka szkolna i czytelnia z centrum multimedialnym dostępnym dla młodzieży. Wreszcie
znakomita baza sportowa: duża sala gimnastyczna, sala do tenisa stołowego, siłownia.
Na zewnątrz… wielofunkcyjne boisko sportowe oraz boisko do siatkówki, koszykówki,
bieżnia i skocznia. Po zmaganiach sportowych
uczniowie mogą odświeżyć się pod natryskami.
Zaś głodnych nakarmi domowymi obiadami
i wypiekami stołówka „Pod-Niebienie”.
W tak sprzyjających warunkach jest przestrzeń na łączenie tradycji z nowoczesnością,
nauki z rozwojem pasji i uzdolnień, powagi szacownej placówki edukacyjnej z zabawą , radością i pomysłowością, której nie brakuje naszym
uczniom.

Połączenie gimnazjum i liceum w zespół nie
zmieniło kameralnego charakteru szkoły, w której każdy uczeń jest ważny. Pracujemy w systemie jednozmianowym, tworzymy nieduże
klasy, znamy naszych wychowanków. Rozpoznajemy ich potrzeby i problemy. Pochylamy się
nad każdym młodym człowiekiem. Pracujemy
z młodzieżą na zespołach wyrównawczych, fakultetach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
W naszej szkole każdy uczeń znajduje miejsce dla swojego indywidualnego rozwoju. Cze-

kają na niego europejski klub ,,Plejada”, zespół
teatralny i muzyczny koło fotograﬁczne, przedmiotowe kola zainteresowań, zajęcia informatyczne dające możliwość uzyskania certyﬁkatu
ECDL, zajęcia i wycieczki sportowe-narciarskie,
rowerowe, piesze, a także obozy letnie i zimowe
– narciarskie.
Uczniowie i nauczyciele zespołu szkół angażują się w projekty i programy edukacyjne.
Od lat gimnazjaliści biorą udział w projektach:
„Uczeń Obywatel”, „Młodzież Pamięta”, „Patriotyczny Kraków”, od tego roku w projekcie
Polskiej Akcji Humanitarnej „Aktywna szkoła na
rzecz globalnej odpowiedzialności”. Uczniowie
gimnazjum uczestniczą też co roku w konkursie
„Prawo, ratownictwo, bezpieczeństwo” organizowanym przez Straż Miejską.
Młodzież liceum uczestniczy w Międzynarodowym programie Unii Europejskiej Comenius,
bierze udział w trójstronnej wymianie młodzieży
Polski, Niemiec i Francji „TRILOG”. Od wielu
lat XXVII LO współpracuje z liceum w Orleanie
we Francji oraz Aachen w Niemczech. Kontakty międzynarodowe są jednym z priorytetowych obszarów działań szkoły. Dają one
wychowankom możliwość poznania Europy,
spotkania z rówieśnikami, z innych krajów UE,
a także świetną okazję do doskonalenia języków obcych nauczanych w szkole (francuski,ni
emiecki,angielski). Licealiści od lat uczestniczą
w ogólnopolskim programie Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej, co wpływa na kształtowanie
reﬂeksyjnego stosunku do świata oraz kształci
umiejętność czytania różnych tekstów kultury
współczesnej.
Współpracujemy także z wyższymi uczelniami ( Uniwersytet Jagielloński i Pedagogiczny
oraz Wyższa Szkoła Filozoﬁczno-Pedagogiczna
Ignatianum), z Centrum Młodzieży, DK Podgórze, Staromiejskim Centrum Kultury oraz
angażujemy się w życie dzielnicy, aktywnie
uczestniczymy w obchodach Święta Zwierzyńca. Bierzemy udział w dzielnicowych konkursach i zawodach sportowych.
Ostatnie sukcesy naszych uczniów to między innymi: I miejsce w województwie i tytuł
laureata Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego uzyskany przez Jana Staaba – ucznia klasy drugiej gimnazjum oraz tytuł laureata
Małopolskiego Konkursu Informatycznego uzy-

skany przez ucznia klasy trzeciej gimnazjum
Krzysztofa Potępę. Cieszy też I miejsce w Małopolskiej Gimnazjadzie w Narciarstwie Alpejskim i awans do etapu wojewódzkiego uczniów
gimnazjum: Artura Włodarczyka, Wojciecha
Machety i Jana Kościelniaka. Nasi uczniowie
zdobyli również I miejsce wśród gimnazjów
w Biegu Śladem Panien Zwierzynieckich oraz
II miejsce w ogólnej klasyﬁkacji.
Każdy rodzaj aktywności daje młodym ludziom możliwość wszechstronnego rozwoju,
zaprezentowania swych zdolności i możliwości, a także przygotowuje ich do świadomego
uczestnictwa w różnych obszarach życia: kultura, sport, działalność społeczna.
W grudniu 2013 r. Gimnazjum nr 20 otrzymało tytuł ,,Lidera Projektu Szkoła Promująca
Bezpieczeństwo” przyznany przez Komendę
Wojewódzka Policji w Krakowie.
Od kilku lat organizujemy dni otwarte szkoły, na które zapraszamy uczniów i ich rodziców,
by mogli poznać działalność naszej placówki
i ofertę edukacyjną.
Gdyby reforma była dzieckiem, w tym roku
wybierałaby gimnazjum, w którym będzie kontynuować naukę – czy wybrałaby szkołę na Salwatorze?
Jeśli chce się dobrze kształcić i rozwijać,
w świetnych warunkach, to tylko u nas. Czy to
znaczy, że jesteśmy szkoła bez problemów? Nie
ma takich szkół.
My nauczyliśmy się rozwiązywać nasze
problemy, nie uciekamy przed nimi. Szukamy
wciąż nowych sposobów i lepszych metod na
ich rozwiązanie. I mamy dobre efekty. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, uczą się
w przyjaznej atmosferze. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagodzy i wszyscy pracownicy są
dla ucznia i jego potrzeb.
Na rok 2014/2015 proponujemy kandydatom do gimnazjum klasy: sportową narciarską,
z rozszerzonym j. angielskim, informatyczną,
ogólną.
Dla kandydatów do liceum klasy: humanistyczną-medialną, społeczno-historyczną, informatyczno-matematyczną, geograﬁczno-turystyczną.
Po szczegóły i szeroką informacje o szkole
odsyłamy na nasze strony internetowe http://
gim20.krakow.pl/, http://27lo.krakow.pl do odwiedzenia których serdecznie zapraszamy.
Kurier Zwierzyniecki
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Zdaniem Przewodniczącego

Dobre zmiany
Dokończenie ze str 1
Budżet Obywatelski, będący bardzo nowoczesnym
narzędziem współczesnej demokracji, to nie jedyna znacząca zmiana w działaniach
na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo istotną
zmianą jest również uchwalenie przez RMK nowych statutów dla dzielnic; w sposób
znaczący zmieniają one ich
organizację i zakres działania.

Pomimo różnych opinii na temat nowego dokumentu, należy podkreślić, że poprzez
wprowadzenie całkiem nowych zapisów
zwiększamy swobodę decyzji dla rad dzielnicowych, likwidujemy wiele błędnych zapisów
utrudniających pracę rad, ale przede wszystkim dajemy większe możliwości wpływania na
pracę radnych wszystkim mieszkańcom. Jest
to swoisty powrót do idei twórców samorządu
krakowskiego, co oznacza bardzo dobry kierunek zmian.
Co prawda są pojedyncze głosy krytyki
tych zachodzących zmian ale zazwyczaj jest

to niezrozumienie założeń tych narzędzi pracy
albo jak to wśród nas Polaków bywa, zwykła
krytyka dla samej możliwości skrytykowania.
Każdy kto pracuje w dużych grupach osób,
ma świadomość jak trudno wypracować dobre
rozwiązania, zgodne z prawem i spełniające
oczekiwania różnych środowisk. Dlatego uważam, że uchwalone statuty oraz wprowadzenie
Budżetu Obywatelskiego, to nowe otwarcie
w pracy Rad Dzielnic i nowa jakość w kontaktach pomiędzy mieszkańcami.
Gorąco zachęcam Państwa do korzystania
z tych możliwości.
Szczęsny Filipiak

Wizyta Studyjna projektu europejskiego
w Radzie Dzielnicy VII w Krakowie
Dnia 23 stycznia 2014 roku przy ul. Prusa 18
w Krakowie odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach realizacji projektu Leonardo Da
Vinci „C.A.S.E.S. WORK – Social & Collaborative enterprise. Nowy model przedsiębiorczości oparty na zasadach współdziałania
oraz elementach ekonomii społecznej”. Spotkanie to miało charakter Wizyty Studyjnej.
Międzynarodowe spotkanie w Krakowie jest
częścią przedsięwzięcia o zasięgu europejskim,
realizowanego przez 15 instytucji z calej europy
w latach 2012-2014.
W spotkaniu wzięło udział 6 uczestników ze
zwierzynieckiej fundacji Euro-Idea.FSK, wileńskiej organizacji pozarządowej VŠĮ “Žinių kodas”

oraz Radni Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie
(mgr Julia Mach i mgr Łukasz Filipiak).
Celem spotkania była, wymiana dobrych
praktyk oraz przedstawienie rezultatów badania zagadnienia „Otwartego Rządu” w Polsce
a w szczególności w naszym rodzimym Krakowie.
Fundacja Euro-Idea.FSK w ostatnim roku
pracowała nad przewodnikiem inspirującym
do tworzeniem serwisów usługowych w zakresie „Otwartego Rządu”. Głównym adresatem
polskiego przewodnika są przedstawiciele
startapów, nowopowstałe, prywatne przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, które badają nowe/
potencjalne możliwości w zmieniających się
realiach gospodarczych, lokalne władze oraz
wspólnoty, które wspierają aktywne uczestnictwo
i otwarty dostęp do pełnego wykorzystane zasobów publicznych.
Radny Łukasz Filipiak
wprowadził gości w temat „Otwartego Rządu”,
omówił koncepcję budżetu partycypacyjnego
oraz zaprezentował pilotażowy projekt „Dzielnice
się Liczą”, realizowany
w Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

Mańka z przedmieścia
i Edek Partyzant –
„dziwota” z Przedmieść
(cz. 2).
Na Zwierzyniec przybywał również arcydziwak z „miasta”. Niejaki Cezar,
który jako nieliczny z ferajny krakowskich pomyleńców zapisał się na kartach
literatury. Pisali o nim Kijowski i Fogler. Tam gdzie się pojawiał, wzbudzał
duże zainteresowanie. Szczególnie jego dziwacznie wymalowany rower, czy
Kurier Zwierzyniecki

Projekt „Dzielnice się Liczą” został opisany w kompendium dobrych praktyk zebranych podczas realizacji projektu „C.A.S.E.S.
WORK” i będzie rozpowszechniany w 15 krajach Europy.
Zagraniczni goście mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami realizacji projektu
oraz możliwość konsultacji z grupą wdrażającą
ten projekt w Dzielnicy VII w Krakowie.
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
umożliwi popularyzację idei „Otwartego Rządu”
oraz budżetu partycypacyjnego jak i realizowanie podobnych inicjatyw na Litwie. Wiedza
i umiejetności nabyte podczas Wizyty Studyjnej
pozwolą na wsparcie procesu partycypacji oraz
otworzą dostęp do niewykorzystanych środków
publicznych.
Zagraniczni goście podczas wizyty oprócz
oﬁcjalnych spotkań poznali naszą lokalną kulturę i tradycje.
Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat projektu
„C.A.S.E.S. WORK -Social & Collaborative enterprise. Nowy model przedsiębiorczości oparty na zasadach współdziałania oraz elementach
ekonomii społecznej” na http://www.caseswork.eu/wp-content/uploads/2013/10/LEAFLET-CASES-WORK_PL-Copia.pdf
Julia Mach
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rekwizyt, z którym nie mógł się rozstać – korona na głowie wykonana ze złotego papieru.
W takim stroju wykonywał swoje repertuary
muzyczne z własnym głosem i gitarą na podwórkach.
Zdarzało się, że Cezar był wykorzystywany
przez hieny wyborcze. Ze względu na swoją
ponadprzeciętną odwagę, a może głupotę,
potraﬁ ł zatrudnić się do kompani jednego
z rajców miejskich, aby roznosić ulotki wyśmiewające kontrkandydatów. Co więcej, był
w stanie wprost niszczyć słownie przeciwników politycznych, co robił z pełnym samozaparciem. Jego publiczne oracje przyciągały
spore grupki gapiów - przyszłych wyborców.
Losy Cezara zakończyła prawdopodobnie
wojna, kiedy miał się „wypiąć” na przejeż-

dżającą kolumnę niemiecką. Cenił wyżej wymowny gest uczyniony z poczucia obowiązku
honoru niż własne dziwacze życie.
Komercjalizacja życia, pośpiech i nowoczesność nie zamknęły drogi dziwakom na Zwierzyńcu. Od kilku lat, targowisko na Stawach odwiedza
Pan Zegarynka. Człowiek, którego całe umiejętności polegają na pomocy w rozładowywaniu
i sprzątaniu straganów, za co otrzymuje od kupców parę groszy. Jednak jego niezwykłą umiejętnością jest doskonałe podawanie czasu. Pomimo
braku zegarka, Zegarynka potraﬁ bezbłędnie
dokładnie podać godzinę, co czyni o regularnych
porach, lub w sytuacjach szczególnych znacznie
częściej. A margines błędu nigdy nie przekracza
paru minut. Umożliwia tym pełną kontrolę czasu
wykonywania zakupów.

Artystycznym ukoronowaniem zwierzynieckich tradycji była postać Królowej Przedmieścia. Postać ﬁkcyjno-realna, powstała
z potrzeby serca Konstantego Krumłowskiego.
Mańka – uważana za najpiękniejszą dziewczynę na Półwsiu, stała się obiektem westchnień
młodego pisarza. Mieszkanka ul. Senatorskiej
(pracowała w cygar-fabryce) nie odwzajemniała jednak starań zalotnika, wychodząc za
mąż za profesora gimnazjalnego. Wodewilowe wspomnienia i kreacja jej na „Królową
Przedmieścia” nie pasowały do statusu społecznego – dawnej Mańki, toteż były adorator
pozostał samotny, a jego największy wodewil
przeszedł do historii.
Piotr Tumidajski

Debata na temat stanu bezpieczeństwa w naszej dzielnicy.
Bezsprzecznie bezpieczeństwo mieszkańców i przyjezdnych powinno być priorytetem
w działaniach władz Krakowa
jak i naszej rady dzielnicy.
Zeszłoroczne doniesienia medialne budowały w nas obraz
Krakowa pełnego nożowników,
bandytów chodzących w biały dzień z maczetami, porachunków gangów i „kiboli”.
Pytanie jednak, które należy
zadać brzmi: czy aby na pewno Kraków stał
się niebezpiecznym miastem? Odpowiadając
na to pytanie warto sięgnąć do danych, jakimi
posługuje się policja. Z tych informacji wynika,
że systematycznie liczba przestępstw w Krakowie spada. Także na tle innych miast w Polsce
wypadamy z reguły dobrze. Jednak bardziej
istotną kwestią jest stan poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, który wcale nie musi
pokrywać się z policyjnymi wyliczeniami. By
zobaczyć jak sytuacja wygląda na naszym „podwórku” postanowiliśmy w formie ankiety zapytać mieszkańców Dzielnicy VII Zwierzyniec o to,
jak oceniają stan bezpieczeństwa i zagrożenia
w skali lokalnej jak również w kontekście całego
miasta. W ogólnej ocenie stanu bezpieczeństwa około 90% respondentów oceniło sytuację w swoim najbliższym otoczeniu jako „raczej
dobrą” lub „zdecydowanie dobrą” (głosy na obie
z opcji ułożyły się po równo). Podobne wyniki
uzyskaliśmy w odniesieniu do obszaru dzielnicy.
Natomiast w przypadku oceny stanu bezpieczeństwa w mieście, jako całości, blisko połowa
odpowiedzi wskazywała na niedostateczny stan
bezpieczeństwa. W przypadku wskazania konkretnych negatywnych zjawisk dostrzeganych
najczęściej zdecydowanie najwięcej wskazywań
przypadało na wandalizm i chuligańskie wybry-

ki. W dalszej kolejności j wymieniano: nieprawidłowo parkujących kierowców, zakłócanie
ciszy nocnej, jazdę rowerem po chodniku a,
w odniesieniu do całego miasta, także włamania
do mieszkań. Wskazania dotyczące cięższych
przestępstw związanych z przemocą czy rozbojami pojawiały się w niewielkiej ilości. Jako za
najbardziej niebezpieczne miejsca uznane przez
mieszkańców zostały: przystanki komunikacji
miejskiej, dworce kolejowe i autobusowe, obiekty sportowe i stadiony oraz ulice. Podsumowując, wyniki ankiety pokazały, że mieszkańcy
dobrze oceniają stan bezpieczeństwa w swojej
okolicy a najbardziej dotykają ich kwestie związane z wykroczeniami i naruszeniami porządku
publicznego a nie sytuacje związane z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia, życia czy mienia.
Wstępne wyniki naszej ankiety przedstawione zostały policji i straży miejskiej na
debacie poświęconej bezpieczeństwu w naszej dzielnicy, która miała miejsce 20 lutego
w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Senatorskiej
35. Przedstawiciele służb przyjęli nasze wnioski z uwagą. Jak sami zauważyli, ich własne
obserwacje na temat problemów naszej dziel-

nicy pokrywają się ze spostrzeżeniami samych
mieszkańców. Mimo, iż na debacie nie było
wysokiej frekwencji, udało się wypracować
poprzez merytoryczną dyskusję kilka cennych
rozwiązań. Jak zapewniali nas przedstawiciele policji i straży miejskiej szybkość reakcji na
zgłoszenia ma wzrosnąć. Poprawić ma się także jakość obsługi zgłaszających, a liczba patroli
ma wzrosnąć, zwłaszcza w miejscach uznanych
za szczególnie problematyczne. Równocześnie
proces współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie skończy się na pojedynczej ankiecie i debacie. Na nasza stronę internetową
wróci nowa wersja ankiety, o której wypełnienie
bardzo Państwa proszę. Planowana jest także
kolejna debata na ten temat. Zapraszam także
wszystkich mieszkańców na posiedzenia zespołu „Bezpieczny Kraków”, które odbywają się
z reguły w drugi czwartek miesiąca o godzinie
17:30 w siedzibie rady Dzielnicy przy ul. Prusa
18. Terminy najbliższych posiedzeń to: 10 kwietnia oraz 8 maja. Wszelkie uwagi można także
kierować do siedziby Rady Dzielnicy.
Łukasz Filipiak

Służba Dyżurna: (12) 615 10 25, (12) 633 48 60
– st. Post. Grzegorz Frąckiewicz, KP IV, ul. Radzikowskiego 29 pok. 11, tel. (12)615 10 43 (rejon
wzgórza św. Bronisławy, Zwierzyniec, Wola Justowska od ul. Piastowskiej do okolic Strzelnicy)
– sierż. Sztab. Mariusz Witek, KP IV, ul. Radzikowskiego 29 pok. 8, tel. (12)615 12 32 (rejon Błoń Krakowskich, Półwsia Zwierzynieckiego: obszar od ul. Senatorskiej – strona nieparzysta – do Błoń)
– asp. Sztab. Grzegorz Kalemba, KP IV, ul. Radzikowskiego 29 pok. 4, tel. (12)615 10 12 (rejon
Półwsia Zwierzynieckiego: od ul. Senatorskiej – strona parzysta – do rzeki Wisły)
– st. Post. Krzysztof Srebrnicki, KP IV, ul. Radzikowskiego 29 pok. 11, tel. (12)615 10 43 (rejon
Woli Justowskiej, Olszanicy, Chełm)
– asp. Bogdan Barci, KP IV, ul. Radzikowskiego 29 pok. 11, tel. (12)615 10 43 (rejon Bielan, Przegorzał, Lasu Wolskiego i Zakamycza oraz okolice al. Modrzewiowej)
Dokładny spis ulic i telefonów znajdą Państwo na stronie dzielnicy VII oraz komisariatu IV Policji
w Krakowie.
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Strzelnica – dalszy ciąg nastąpi…
Dokładnie siedem lat temu – w marcu 2007
roku - po raz pierwszy opisałem na tych łamach
historię zabytkowej Strzelnicy, przy ul. Królowej
Jadwigi. Już wówczas ten unikatowy drewniany
zabytek sztuki militarnej, stojący tam od 1896
roku, był w opłakanym stanie. Z kronikarskiego
obowiązku przypomnieć warto jak doszło do tej
degradacji.
Zarówno w okresie międzywojennym, jak
i po II wojnie światowej strzelnica należała do
krakowskiego garnizonu. Wojsko było zatem od
zawsze jej naturalnym i solidnym administratorem. Kłopoty zaczęły się u progu lat 90., kiedy
Strzelnicę (własność Skarbu Państwa) przekazano gminie. Wkrótce cały 10-hektarowy teren
Wydział Skarbu Miasta, wydzierżawił Fundacji
Rozwoju Turystyki i Rekreacji Wawel-Sport,
pod warunkiem, że ta wyremontuje zabytkowy,
drewniany obiekt. Pomimo kilkakrotnej prolongaty terminu nigdy nie przystąpiono do prac
(trudno za takie uznać prowizoryczne podstemplowanie kilku osłabionych krokwi), toteż miasto
naliczało fundacji karę w wysokości 800 tys. zł
rocznie. Jedynym rezultatem było jednak zaskarżenie tej decyzji i trwające kilka lat, urzędowe przepychanki. Tymczasem sama Strzelnica
początkowo wydzierżawiona przez fundację
prywatnemu inwestorowi na okres 30 lat, została wkrótce (2004 r.) sprzedana za kwotę 926
tys. zł. Ów inwestor miał (podobno) zamiar
urządzić tam restaurację i kawiarnię. Ponieważ
jednak zwlekał i nie przedłożył w ustalonym terminie projektu prac adaptacyjnych wojewódzki
konserwator zabytków postanowił zawiadomić
prokuraturę i Urząd Miasta Krakowa o niedotrzymaniu warunków umowy.
Warunkom dzierżawy (działalność usługowa i sportowo-rekreacyjna) nie sprostał
kolejny właściciel, który zakładał inwestycję
z przewagą funkcji handlowej, obejmującą zrekonstruowaną Strzelnicę. Wydział Skarbu Miasta, zmuszony był w tej sytuacji oprotestować
wydane już zezwolenie na budowę obiektu
usługowo-handlowego (2010 r.), otrzymane
przez inwestora po trzech latach starań... z Wy-

działu Architektury i Urbanistyki. Równocześnie
rozpoczęło się żmudne postępowanie o zwrot
obiektu. Nie świadczy to najlepiej o koegzystencji i współpracy dwóch ważnych wydziałów
jednego przecież urzędu. Niestety polskie prawo sankcjonuje tego rodzaju dualizm, bowiem
prezydent miasta na prawach powiatu – a takim
jak Kraków – sprawuje władzę wykonawczą,
ale jest zarazem starostą zarządzającym m.in.
nieruchomościami Skarbu Państwa. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że to ciekawy przejaw administracyjnej schizofrenii w granicach prawa.
Po kilkuletnich sądowych utarczkach,
w 2012 roku gmina deﬁnitywnie odzyskała
Strzelnicę, a jej opiekunem został Zarząd Infrastruktury Sportowej. Dzięki funduszom przekazanym przez gminę, wojewodę i SKOZK (ok. 400
tys. zł.), można było już w ubiegłym roku rozpocząć prace projektowe nad rewitalizacją i prowizorycznie zabezpieczyć obiekt. W bieżącym
roku SKOZK przeznaczył na ten cel 585 tys. zł.,

co stanowi prawie połowę założonych kosztów
rewitalizacji najbardziej wartościowej, centralnej części Strzelnicy. Nie ulega wątpliwości, że
obiekt wpisany do rejestru zabytków (1993 r.),
musi zostać rozebrany i poddany drobiazgowej
inwentaryzacji. Na szczęście doktryna konserwatorska dotycząca budowli drewnianych jest
dość liberalna i dopuszcza rekonstrukcję nawet
50% substancji.
Na zamieszczonej widokówce z 1905 roku
podziwiać można Strzelnicę z czasów świetności. Należy wierzyć, że doczekamy się jej
odtworzenia w pierwotnym kształcie – z naczółkowymi dachami, ozdobionymi ażurowym, tzw.
laubzegowym ornamentem i iglicami na trzech
szczytowych partiach. O pracach (powinny
zacząć się w połowie roku) i koncepcji zagospodarowania wnętrz i otoczenia, będziemy
informować.
Krzysztof Jakubowski

Strzelnica wraz z wejściem i przyległościami na widokówce z 1905 r./ ze zbiorów autora

ZWIERZYNIECKI KONKURS LITERACKI 2014
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec ogłasza dziesiątą edycję Zwierzynieckiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Konik Zwierzyniecki zwany Lajkonikiem”. Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież ucząca się i mieszkającą na terenie Dzielnicy VII. Laureaci najlepszych prac
mogą liczyć nie tylko na nagrody rzeczowe, ale również na ich publikacje w lokalnej prasie oraz na oﬁcjalnej stronie internetowej Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
W roku 2014 chcemy w sposób szczególny zachęcić uczestników konkursu do podjęcia tematu „Konik Zwierzyniecki zwany Lajknokiem”, ale
nie jest to temat obligatoryjny. Ogólnie prace powinny być w jakimś stopniu związane ze Zwierzyńcem. Prawdziwą nowością i wyzwaniem bieżącej
edycji konkursu jest nowa kategoria wyrazu, czyli komiks. Rozszerzając ramy konkursu o tę kategorię, mamy nadzieję zaktywizować uczniów którzy
dotychczas nie wyrażali zainteresowania w pisaniu tekstów literackich, a być może spróbują swoich sił w tej właśnie formie tworząc ciekawe fabuły.
Prace na konkurs można składać od 14 kwietnia 2014 r. do 05 maja 2014 r. (poniedziałek - włącznie). W zależności od ilości zgłoszonych prac
przewidywane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec maja 2014 r. Teksty należy opisać wg wzoru: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły,
klasa, adres domowy. Obligatoryjnie każdy uczestnik jest zobowiązany do wysłania na adres rada@dzielnica7.krakow.pl e-maila z załączoną pracą
konkursową z dopiskiem: „Zwierzyniecki Konkurs Literacki”.
Więcej szczegółów i regulamin konkursu będą dostępne na stronie internetowej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz w placówkach oświatowych
na terenie naszej dzielnicy.
Paweł Kajfasz
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