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Zdaniem Przewodniczącego

Co nas uszczęśliwia?
Zaproponowaliśmy Państwu, jeszcze w tym roku, konkurs fotograficzny
pod nazwą „Moje wakacje w obiektywie”.
Temat z pozoru prosty, lecz co sfotografować, aby zatrzymać w kadrze wakacyjne przeżycia (dorośli podczas urlopu)?
Czy lepiej wywołać zazdrość zdjęciem
pięknego miejsca, czy może zaszokować
czymś, co zatrwoży lub zaintryguje? Robiąc fotografię bardzo często wyrażamy

nastrój chwili, pokazujemy co nas pobudza, a wręcz obnażamy nasze własne myśli lub zdradzamy co nas pasjonuje.
Piszę o tym, bo ciekawi mnie, ile
z tych prac pokaże głębokie refleksje, a ile
w prosty sposób to, co nas uszczęśliwia
podczas wolnych od pracy i szkoły dni.
Założę się, że większość prac będzie
o charakterze radosnym. Przedstawione sytuacje, obrazy, pejzaże to będą te
momenty, które zasłużą, aby oprawione
w ramki, zawisły na ścianach pokoi, by
jak najczęściej wracać myślami do tych
już przeżytych chwil.
ciąg dalszy na str. 11

X EDYCJA KONKURSU „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

fot. K. Jakubowski

W słoneczne południe, 15 maja, tradycyjnie już w gościnnych
progach SP nr 32 odbyła
się jubileuszowa, bo już
dziesiąta edycja konkursu wiedzy o historii
Zwierzyńca i okolic –
„Moja Mała Ojczyzna”.
W szranki stanęło kilkunastu uczniów i uczennic szkół podstawowych
z terenu naszej dzielnicy.
W trwających ponad 1,5 godziny zmaganiach uczestnicy wylosowali około 40 raczej
niełatwych pytań. Jury
(niezbyt surowe), stanowili radni Dzielnicy

w numerze:

→ Z działalności Rady

Dzielnicy VII Zwierzyniec
str. 2

VII Zwierzyniec Jakub Markowski oraz
Krzysztof Jakubowski – pomysłodawca
konkursu i autor pytań.
Triumfatorką konkursu okazała się
Zofia Moczurad ze SP nr 48 na Bielanach
(134 pkt.), drugie miejsce zajęła Aleksandra Jach, również ze SP nr 48 (109 pkt.),
a trzeci był Augustyn Zyguła ze SP nr 72,
przy ul. Modrzewiowej (101 pkt.). Zwycięzcy (konkurencja była mocna), odebrali zasłużone gratulacje. Liczyły się jednak przede wszystkim – i tak jest każdego
roku – dobra zabawa i możliwość weryfikacji posiadanej wiedzy. Koordynatorem
konkursu z ramienia gospodarza – Szkoły
Podstawowej nr 32 – był jak zawsze, pedagog i historyk mgr Jerzy Węgrzyniak.
KJ
Na zdjęciu laureaci konkursu. Od lewej: Augustyn
Zyguła, Zofia Moczurad i Aleksandra Jach

→ Interwencje
mieszkańców
str. 3

→ Budżet
Obywatelski 2018
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→ XXIII bieg
za nami...
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→ Schronisko w służbie (nie
tylko bezdomnym) zwierzętom
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→ Zanim stanęły
hotel Cracovia i kino Kijów
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→ Hala 100-lecia KS Cracovia
uroczyste otwarcie
str. 10
Kurier Zwierzyniecki
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY VII
24 kwietnia 2018 r.
odbyła się XLIII sesja
Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała
nr XLIII/374/2018
w sprawie opinii dotyczącej
ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
przy al. Focha 27 (Rada negatywnie
zaopiniowała zamiar przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele mieszkalne wielorodzinne i usługowe, wraz
z przebudową i budową przyłączy wody, kanalizacji, gazu, sieci ciepłowniczej, energii elektrycznej).
Uchwała nr XLIII/375/2018
w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (Rada wyraziła pozytywną opinię w sprawie przygotowanego przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK projektu uchwały Rady
Miasta Krakowa w sprawie jw.).
Uchwała nr XLIII/376/2018
w sprawie opinii dotyczącej zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej
Kraków miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych (Rada wyraziła
pozytywną opinię w sprawie przygotowanego przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie jw.).
Uchwała nr XLIII/377/2018
w sprawie wniosku, dotyczącego ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży
jak i w miejscu sprzedaży (Rada zgłosiła
wniosek o zwiększenie do 40 maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie
Dzielnicy VII, a ponadto zawnioskowała
o zmianę maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży na terenie Krakowa do:
● 1400 – dla napojów alkoholowych
o zawartości do 4,5% oraz piwa,
● 1300 – dla napojów alkoholowych
o zawartości powyżej 4,5% do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa),
● 1000 – dla napojów alkoholowych
o zawartości powyżej 18% alkoholu).
Kurier Zwierzyniecki

Uchwała nr XLIII/378/2018
w sprawie opinii dotyczącej przekazania
jednostce miejskiej Zarządowi Zieleni
Miejskiej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/6 obręb 18 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej
przy ul. Żubrowej w Krakowie (Rada
pozytywnie zaopiniowała przekazanie
części działki na działalność statutową
ZZM, realizowaną poprzez podejmowanie działań, podnoszących świadomość
ekologiczną, promowanie terenów zieleni i aktywizowanie społeczności Krakowa w tym zakresie; działka stanowi
dopełnienie obszarowe okalające budynek oznaczony numerem Żubrowa 15,
tzw. Pawilon Okocimski).
Uchwała nr XLIII/379/2018
w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy” (Rada
nie wniosła uwag do projektu planu,
uznając że wszystkie newralgiczne obszary objęte tym planem, leżące na terenie Dzielnicy VII, są chronione w sposób właściwy).
Uchwała nr XLIII/380/2018
w sprawie opinii dotyczącej ustalenia
warunków zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego przy ul. Salwatorskiej
w Krakowie (Rada negatywnie zaopiniowała zamiar budowy budynku
mieszkalno-usługowego z garażem
podziemnym wraz z infrastrukturą
techniczną i zjazdem z drogi publicznej oraz instalacjami wewnętrznymi:
elektryczną, słaboprądową i telekomunikacyjną, iluminacją budynku, wodną, kanalizacyjną, sanitarną i deszczową, wentylacji mechanicznej oraz
centralnego ogrzewania).
Uchwała nr XLIII/381/2018
w sprawie przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy VII
Zwierzyniec oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za 2017 rok (Rada przyjęła
sprawozdanie).
Uchwała nr XLIII/382/2018
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018
(Rada dokonała następujących zmian:
» zmiana zakresu rzeczowego oraz
nazwy realizatora zadania, które wykonywane będzie w filii Przedszkola nr
78 na następujące: remont parkietów
i wymiana drzwi oraz inne prace remontowe; realizatorem zadania będzie
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty,

» zmiana realizatora zadania: organizacja wydarzeń, zajęć, wyjazdów
o charakterze integracyjnym, rehabilitacyjnym czy terapeutycznym dla osób
niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy
VII Zwierzyniec – otwarty konkurs
ofert z zakresu osób niepełnosprawnych; obecnie realizatorem będzie Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UMK).
22 maja 2018 r. odbyła się XLIV
sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XLIV/383/2018
w sprawie zmiany lokalizacji grzebowiska
dla zwierząt oraz utworzenia parkingu
w rejonie przystanku kolejowego „Kraków-Olszanica” (Rada zawnioskowała:
» o zmianę lokalizacji dla inwestycji
pn. „Budowa cmentarza dla małych
zwierząt wraz z wjazdem na działkę,
infrastrukturą techniczną, parkingami
i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego
w Krakowie”, wskazując jako alternatywną lokalizację dla ww. inwestycji
działkę nr 145/1 obr. 50 Krowodrza, nie
objętą sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
„Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa”,
» o zawarcie porozumienia z Uniwersytetem Rolniczym, aby w nowo
zaproponowanej lokalizacji utworzono również parking obsługujący przystanek kolejowy „Kraków-Olszanica”,
który pełniłby rolę swoistego P&R).
Uchwała nr XLIV/384/2018
w sprawie wniosku o przedłużenie bus-pasa na al. Focha (Rada zawnioskowała o przedłużenie bus-pasa na al. Focha
od przystanku autobusowego „Instytut
Reumatologii” do ul. Kraszewskiego,
z równoczesnym wyznaczeniem miejsc
postojowych na chodniku od przystanku jw. do ul. Prusa).
Uchwała nr XLIV/385/2018
w sprawie wniosku o budowę parkingu
w systemie P+R (Rada zawnioskowała
o analizę, na podstawie której nastąpi
wyznaczenie lokalizacji oraz o budowę
parkingu w systemie parkowania P&R
w obszarze Przegorzał wzdłuż ul. Księcia
Józefa).
Uchwała nr XLIV/386/2018
w sprawie umieszczenia na tabliczce
adresowej nazwy dzielnicy (Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję nowo
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zaprojektowanego Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie w zakresie
umieszczenia nazwy dzielnicy na tabliczce adresowej).
Uchwała nr XLIV/387/2018
w sprawie sieci szkół podstawowych na
terenie Dzielnicy VII (w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu sieci szkół podstawowych od 1 września 2019 r., Rada zawnioskowała o nie wprowadzanie zmian
w aktualnie istniejącej sieci na terenie
Dzielnicy VII Zwierzyniec).
Uchwała nr XLIV/388/2018
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2018
(Rada dokonała następujących zmian:
» zmieniono zakres rzeczowy zadania
realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18 na następujący:
malowanie korytarza II piętra, dostosowanie wysokości balustrad do przepisów, wymiana grzejników na klatce
schodowej i inne prace remontowe,
» zmieniono zakres rzeczowy oraz wysokość środków przeznaczonych na zadanie z zakresu infrastruktury drogowej; po zmianie nazwa zadania brzmi:
ul. Kasztelańska – budowa miejsc postojowych (WPF: 2018 – rozpoczęcie
opracowywania dokumentacji projektowej – 0 zł, 2019 – zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej
i realizacja – 140 000 zł), a pozyskane
środki w kwocie 15 000 zł zostały przeznaczone na remonty dróg i chodników
w kolejności wskazanej przez Dzielnicę,
» zrezygnowano z realizacji zadania
pn. montaż urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego według wskazań
Dzielnicy, a pozyskaną kwotę 50 000 zł
przeznaczono na następujące inne zadania: Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 18 – remont placu przed szkołą –
32 000 zł, remonty dróg i chodników
według kolejności wskazanej przez
Dzielnicę – 8 000 zł, renowacja kapliczki zlokalizowanej przy ul. Królowej
Jadwigi/Nad Zalewem – 10 000 zł,
» zrezygnowano z realizacji zadania pn. Publiczna Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum Sióstr Pijarek – remont
chodnika przy szkole, a pozyskaną
kwotę 14 000 zł przeznaczono na następujące inne zadania: remonty dróg
i chodników według kolejności wskazanej przez Dzielnicę – 5 600 zł, Szkoła Podstawowa nr 32 – zabezpieczenia
okien (barierka) w klasach – 8 400 zł,
» zrezygnowano z realizacji zadania
pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja letnich obo-

zów sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec, a pozyskaną kwotę 12 000 zł przeznaczono
na remonty dróg i chodników według
kolejności wskazanej przez Dzielnicę,
» zrezygnowano z realizacji zadania pn. redakcja i skład informatora
o dzielnicy, a pozyskaną kwotę 3 500 zł
przeznaczono na następujące inne zadania: Bursa Szkół Ponadpodstawowych nr 1 – zakup stołów i krzeseł –
2 500 zł, Zespół boisk sportowych przy
ul. Korzeniaka – postawienie toalety
przenośnej – 1 000 zł,
» zrezygnowano z realizacji zadania
pn. Miejski program sportowy „Mój
trener” realizowany na terenie boiska
wielofunkcyjnego według wskazania
Dzielnicy, a pozyskaną kwotę 13 500 zł
przeznaczono na zadanie pn. Klub KS
CRACOVIA 1906 – zakup/dostawa
planszy i osprzętu szermierczego).
Uchwała nr XLIV/389/2018
w sprawie wstępnego rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019
(Rada dokonała wstępnego podziału
kwoty 2 406 254 zł, wskazanej w załączniku do Zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa nr 605/2018 z dnia
12.03.2018 r. w sprawie wstępnego
określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2019;
na podstawie tej uchwały wskazane jednostki i wydziały, będące realizatorami
zadań, przygotują ich wyceny, a te z kolei posłużą Radzie Dzielnicy do ustalenia
ostatecznego wykazu zadań, które będą
realizowane w 2019 r. – uchwała w tej
sprawie zostanie podjęta w lipcu br.).
Uchwała nr XLIV/390/2018
w sprawie korekty uchwały nr XXXVI/
330/2017 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa
dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę
Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji
w latach 2018-2019 (uchwała dotyczy
zadania pn. ul. Kasztelańska – budowa
miejsc postojowych).
Uchwała nr XLIV/391/2018
w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Morelowej w Krakowie
(Rada negatywnie zaopiniowała zamiar
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną,

siecią wodociągową oraz infrastrukturą
techniczną, wraz z przebudową istniejącego zjazdu z działki drogowej).
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

INTERWENCJE
MIESZKAŃCÓW
Mieszkaniec al. Panieńskich Skał zawnioskował o zmiany organizacji ruchu
i postawienie słupków drogowych pozwalających na bezpieczne korzystanie
z przejść dla pieszych oraz chodników
w rejonie ulic Królowej Jadwigi – Panieńskich Skał – Nad Zalewem.
Rada Dzielnicy wystosowała pismo do
Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu z prośbą o zajęcie stanowiska wobec przedstawionych przez
wnioskodawcę propozycji zmian w organizacji ruchu oraz o zorganizowanie
wizji w terenie przy udziale przedstawicieli Rady Dzielnicy.
ZIKiT kompleksowo udzielił odpowiedzi wnioskodawcy i przekazał
swoje stanowisko Radzie Dzielnicy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz.U.z 2003
r. Nr 220 poz. 218, słupki blokujące
U-12c stosuje się w celu niedopuszczenia
do wjeżdżania pojazdów na chodniki,
ciągi piesze lub rowerowe. Ze względu
na szerokość przedmiotowych chodników w rejonie ulic Królowej Jadwigi,
Panieńskich Skał, Nad Zalewem, nie ma
uzasadnienia ustawiania dodatkowych
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków blokujących
U-12c, gdyż odległość znaków drogowych, w tym wnioskowanych słupków
od krawędzi jezdni, przyjmuje się, że
powinna być mniejsza niż 0.5 m. Ustawienie słupków w chodniku o szerokości
mniejszej niż 2 m w znaczny sposób zawęża przestrzeń dla pieszego.
W kwestii wykonania przejścia dla pieszych na ul. Nad Zalewem w obrębie
skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi,
Zarząd informuje, że zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
przejścia dla pieszych w rejonach skrzyżowań zaleca się lokalizować w miejscu
Kurier Zwierzyniecki
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umożliwiającym zatrzymanie pojazdów
między przejściem a krawędzią jezdni
poprzecznej tzn. w odległości nie mniejszej niż 5 m od tej krawędzi. Ponadto
ulica posiada kategorię drogi lokalnej
i na tego typu ulicach ogranicza się wyznaczanie przejść dla pieszych.
W kwestii zmiany istniejącego oznakowania pionowego wyrażonego znakiem
B-35 na znak B-36 na al. Panieńskich
Skał Zarząd informuje, że po dokonaniu wnikliwej analizy dokona zmiany
w dotychczasowym oznakowaniu zgodnie z wnioskiem mieszkańca.
Mieszkańcy ulicy Sawickiego zwrócili się
z prośbą o zmianę nawierzchni drogowej
ulic Sawickiego i Owcy-Orwicza w Krakowie. Nawierzchnia tych ulic nie była wykonana ponad 60 lat. Liczne dziury i ubytki
w jezdni grożą niebezpieczeństwem dla
mieszkańców.
Rada Dzielnicy VII wystosowała pismo
do mieszkańców informując w nim, że
ww. ulice zostały wpisane na listę potrzeb
infrastrukturalnych Dzielnicy i zostały
objęte zaplanowanym objazdem dokonywanym pod kątem przygotowania
budżetu Dzielnicy na 2019 rok. W oparciu o wnioski z objazdu Rada rozważy
finansowanie wykonania wnioskowanych przez mieszkańców inwestycji.
Mieszkaniec ulicy Korzeniowskiego zwrócił się z prośbą o postawienie wysepki na środku przejścia dla pieszych na
ul. Królowej Jadwigi, znajdującego się
przy skrzyżowaniu z ul. Romera, informując że przejście jest słabo widoczne
ze względu na zakręt oraz znaczny ruch
samochodowy, które utrudniają bezpieczne przejście mieszkańcom.
ZIKiT przedstawił swoje stanowisko
w tej sprawie. Przeprowadzona wizja
lokalna wykazała, że w bezpośrednim
rejonie istniejącego przejścia dla pieszych zlokalizowane są liczne zjazdy
kolidujące z wykonaniem wyspy azylu. Wykonanie azylu dla pieszych w osi
jezdni z wyspą kryjącą odsuniętą od
drogi podporządkowanej tj. ul. Romera
na odległość umożliwiającą swobodny
wyjazd wiązałoby się z koniecznością
przesunięcia istniejącego przejścia dla
pieszych. Jednakże z uwagi na występujący łuk poziomy w osi jezdni Królowej
Jadwigi brak jest technicznych możliwości na zmianę lokalizacji przedmiotowego przejścia. ZIKiT zaopiniował
negatywnie prośbę mieszkańca odnośnie możliwości wykonania wyspy azylu
na istniejącym przejściu dla pieszych na
ul. Królowej Jadwigi w Krakowie.
opracowała: Teresa Machowska
Ciąg dalszy w kolejnym numerze
Kurier Zwierzyniecki

SCHRONISKO W SŁUŻBIE
(NIE TYLKO BEZDOMNYM) ZWIERZĘTOM
Na terenie Zwierzyńca od wielu lat
funkcjonuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, zlokalizowane przy ul.
Rybnej 3. W ostatnim czasie z inicjatywy mieszkańców pobliskiego osiedla
Przegorzały powstała idea utworzenia
na terenie Schroniska, prowadzonej
przez operatora tej placówki – Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – komercyjnej lecznicy, która
świadczyłaby usługi weterynaryjne dla
zwierząt spoza Schroniska.
Inspiracją dla pomysłu była niezwykle kompetentna pomoc, jaka niedawno została udzielona psu jednego
z mieszkańców Przegorzał. Podczas
spaceru po wałach wiślanych pies Pana
Leszka – Cezar – dotkliwie zranił się
w podbrzusze. Opiekun psa, korzystając z bliskości Schroniska, skierował się
do niego poszukując pomocy dla swojego pupila. Pracownicy ambulatorium
zszyli powstałą ranę i udzielili Cezarowi
niezbędnej pomocy medycznej. Zachwycony poziomem obsługi weterynaryjnej,
Pan Leszek przeprowadził akcję zbiórki
podpisów mieszkańców Przegorzał pod
inicjatywą otwarcia w Schronisku komercyjnej lecznicy dla zwierząt, stanowiącej antidotum na deficyt podobnych
placówek w najbliższej okolicy (zebrano
ponad 100 podpisów). Petycja mieszkańców została niezwłocznie poparta

przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec,
która podjęła kroki prowadzące do przeanalizowania możliwości jej realizacji
przez Krakowskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami oraz Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.
Niezależnie od efektów podejmowanych w tym zakresie działań sprawa
nie jest bynajmniej oczywista. Ewentualne dyżury weterynaryjne dostępne dla
zwierząt spoza placówki, są trudne do
pogodzenia z podstawowymi zadaniami
KTOZ, związanymi z bieżącym prowadzeniem Schroniska, a w szczególności
w obliczu planowanej na najbliższe miesiące modernizacji placówki. Inicjatywa
mieszkańców Przegorzał wydatnie dowodzi, że Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt cieszy się dużym zaufaniem
szerokiej rzeszy okolicznych mieszkańców. Tym bardziej wartym podkreślenia
jest w tym kontekście fakt, iż w wypadkach nagłych i niecierpiących zwłoki,
pomimo – póki co – nieotwartego charakteru ambulatorium jego pracownicy
z chęcią udzielają kompetentnej pomocy
trafiającym do nich zwierzętom spoza
Schroniska. Wszak pomoc zwierzakom
jest w działalności tej placówki dobrem
najwyższej wagi!
Witold Górny

zaprasza na

KRAKÓW RÓŻNORODNIE – ZWIERZYNIECKI PIKNIK INTEGRACYJNY

23 CZERWCA 2018 r.
GODZ. 1400
ul. Senatorska 35
W programie między innymi: ● występy artystyczne: Teatr Szkolny, Zespół Muzyczny,
indywidualni artyści ● warsztaty ceramiczne ● warsztaty plastyczne ● zabawy integracyjne
● konkursy oraz dobre jedzenie i wiele innych atrakcji
Organizatorzy: ● Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 ● Fundacja im. Mikołaja Reja ● Miejski Ośrodek
Wspierania Inicjatyw Społecznych ● Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców ● Dzielnica VII Zwierzyniec
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WYKAZ PUNKTÓW GŁOSOWANIA
W DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
do 30 CZERWCA

Za nami weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych przez mieszkańców zadań. Gratuluję wszystkim wnioskodawcom, których projekty przeszły
urzędnicze „sito”. W naszej dzielnicy
pozytywnie zaopiniowano 22 projekty,
a 7 zostało odrzuconych. Autorom tych
ostatnich również gorąco dziękujemy za
zaangażowanie w proces BO i obiecujemy pomoc w kolejnych edycjach, podczas tworzenia nowych pomysłów.
Prezentujemy tytuły wniosków, które zostaną poddane najważniejszej
ocenie, czyli głosowaniu w dniach
16 do 30 czerwca 2018 roku:

◊ Ogólnodostępny plac zabaw

przy Szkole Podstawowej nr 32.

◊ Utwardzenie pobocza oraz

zabezpieczenie wałów ulicy Emaus.

◊ Więcej darmowych ebook-ów

w bibliotekach na Zwierzyńcu.

◊ Rekreacyjne Przegorzały.
◊ Chodnik w Przegorzałach.
◊ Siłownia napowietrzna przy al. Focha.
◊ Boisko do gier i zabaw rekreacyjnych.
◊ Przystanek kulturalny „Chełm”.
◊ STOP utonięciom!
◊ Salwator jak na dłoni.
◊ Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe dla mieszkańców.

◊ Renowacja nawierzchni

sali gimnastycznej w SP nr 72.
◊ Strona internetowa krakowskiego
Zwierzyńca.
◊ Akademia Decjusza.
◊ Zwierzyniec Śpiewa – warsztaty
chóralne.
◊ Mali Ratownicy.
◊ Ośrodek kulturalno-sportowy na
Bielanach.
◊ Półwsie Zwierzynieckie – Nowy
Porządek bez tranzytu!
◊ Kino letnie na Zwierzyńcu.
◊ Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego.
◊ Budowa stacji rowerowej przy
Bursztynowym Szlaku nad Wisłą.
◊ Plac zabaw przy Plaży Miejskiej na
ul. Księcia Józefa.
Proszę także zwrócić szczególną
uwagę na projekty ogólnomiejskie, które
pomimo założeń regulaminu (mają służyć mieszkańcom minimum 2 dzielnic),

zgodnie z nazwą służyć mają wszystkim
krakowianom. Jednak poniższe propozycje są bezpośrednio z nami, mieszkańcami, jak i obszarem Zwierzyńca związane.
Stąd pozwalam sobie na ich szczególne
wyróżnienie:
◆ Spraw, aby samolot przy ważnej trasie
odzyskał piękno.
◆ Park rozrywki na Chełmie.
◆ Kopiec Kościuszki – Pomnikiem
Historii
◆ Siłownia pod chmurką
przy Kopcu Kościuszki
◆ Akademia Decjusza
◆ Spływ kajakowy po Rudawie – nowa
atrakcja dla krakowian
To My, mieszkańcy Zwierzyńca, zadecydujemy, jakie pomysły zostaną zrealizowane i choć często decydujemy się
na wybór tych zadań, które są najbliżej
nas, to namawiam Państwa do przeczytania szczegółów innych pomysłów. Jest
wśród nich wiele takich, na które zechcą
Państwo oddać swoje cenne punkty. Nie
zawsze to co najbliżej nas, to najlepszy
pomysł.
Swoje głosy oddacie Państwo również na projekty w kategorii ogólnomiejskiej. Zgodnie z regulaminem musimy
przydzielić punkty dla trzech projektów
dzielnicowych i trzech ogólnomiejskich:
rozdzielając odpowiednio po jeden, dwa
lub trzy punkty. Projekt, który uzyska
ich najwięcej wygrywa, choć do realizacji wejdą również te niżej ocenione, aż do
wyczerpania puli środków finansowych.
GŁOSUJEMY od 16 do 30 czerwca
Najprościej i najwygodniej można to
zrobić za pomocą platformy internetowej, lecz dla osób chcących zagłosować
w formie karty papierowej w całym Krakowie będzie do dyspozycji wiele punktów do głosowania. Wykaz wszystkich
punktów znajduje się na stronie:
www.budzet.krakow.pl.
Pamiętajmy! Jedna osoba może
wrzucić tylko jedną kartę do urny.
Obowiązkiem osoby obsługującej punkt
do głosowania jest weryfikacja danych
z karty do głosowania z dowodem osobistym. Wszystkie te osoby posiadają
stosowne uprawnienia do dokonania
tych czynności, zgodnie z RODO.

Parafia na Salwatorze
(ul. Kościuszki 88)
17 czerwca
godz. 9:30-13:30
Klub Kultury „Chełm”
(ul. Chełmska 16),
poniedziałki i środy
godz. 12:00-14:00
Klub Kultury „Przegorzały”
(ul. Kamedulska 70)
od poniedziałku do piątku
godz. 12:00-14:00
Klub Kultury „Wola”
(ul. Królowej Jadwigi 215)
od poniedziałku do piątku
godz. 9:00-16:00
Biblioteka Kraków, Filia nr 25
(ul. J. Fałata 2)
od poniedziałku do środy i piątki
godz. 9:00-19:00
czwartki
godz. 11:00-16:00
soboty
godz. 9:00-14:00
Siedziba Rady Dzielnicy VII
(ul. B. Prusa 18)
poniedziałki, środy, czwartki i piątki
godz. 10:00-14:00
wtorki
godz. 11:00-13:00 i godz. 15:00-17:00
oraz
29 czerwca w godz. 12:00-20:00
Życzę udanej promocji i sukcesu
w głosowaniu.
Łukasz Filipiak

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy na
Piknik Obywatelski
25 CZERWCA
BŁONIA KRAKOWSKIE
w godz. od 1200 do 2000
Od 1600 do 2000 zapraszamy na zabawę
taneczną. Na scenie pojawią się również
instruktorzy tańca, którzy poprowadzą lekcję przed potańcówką.

Pikniki obywatelskie są okazją zarówno do zapo-

znania się z projektami zgłoszonymi w tegorocznym
Budżecie Obywatelskim, jak i do doskonałej zabawy
i odpoczynku. Podczas gdy dzieci uczestniczą w zajęciach z animatorem, dorośli mogą znaleźć chwilę
wytchnienia w strefie relaksu, posilić się w jednym
z kilku mobilnych punktów gastronomicznych (food
track) lub skorzystać z bezpłatnych usług stacji naprawy rowerów.
W specjalnie przygotowanych punktach można oddać głos na wybrane w ramach BO projekty, a w razie wątpliwości skorzystać z pomocy konsultantów.

Kurier Zwierzyniecki
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Zanim stanęły hotel Cracovia
i kino Kijów...
W drugiej połowie lat 30. ubiegłego wieku na kilkuhektarowej działce ograniczonej dzisiejszymi alejami Krasińskiego i Focha oraz ul. Dunin-Wąsowicza, rozpoczęto przygotowania pod dużą budowę. W swoim „Autoportrecie z pamięci”,
tak wspominał o tej inwestycji mieszkający wtedy w sąsiedztwie, przy ul. Syrokomli, Henryk Vogler: Wlokła się leniwie
i w krótkim czasie w ogóle utknęła, pozostawiając w tym
miejscu otoczone mocno wyszczerbionym parkanem wyboiste pola. Tylko porozrzucane po nim wszędzie połamane
i pordzewiałe narzędzia przypominały, że kiedyś był to plac
budowy. Mówiono, że parcela przeznaczona była pod wystawienie hotelu, lecz grunt okazał się podmokły i pomysł
zarzucono.
Tu wspomnieć warto, że tajemnicza budowa sąsiadowała z obiektami sportowymi klubu Cracovia. Z pozoru mało
odkrywcze określenie „sąsiadowała”, jest tu jak najbardziej
uprawnione, bo ul. Kałuży nie było jeszcze nawet w dalekosiężnych planach. Dojście do stadionu od strony kończącej
się tam ul. Dunin-Wąsowicza, prowadziło polną dróżką, obok
ukończonych jesienią 1939 roku, trzech modernistycznych
kamienic (dziś nr 5-9). Przed samym stadionem w miejscu
późniejszego parkingu (bliżej Błoń), urządzono jeszcze przed

fot. 1

Kurier Zwierzyniecki

wojną lodowisko. Nie należy zapominać, że ten sukcesywnie
wtedy parcelowany i odsprzedawany areał należał do Konwentu Norbertanek, a sam stadion został wykupiony przez
gminę dopiero w 2005 roku.
Aż do początku lat 50. teren rozpoczętej budowy pozostawał opustoszały i dziko zarośnięty, nie przynosząc chluby
tej części miasta. Ponieważ nowe czasy wymagały śmiałych –
również budowlanych – wyzwań, powstała wtedy koncepcja
postawienia w tym miejscu gmachu związków zawodowych.
Na całe szczęście skończyło się tylko na koncepcji, ale budowlańcy pozostawili po sobie spory barak, który nieoczekiwanie
przeszedł do historii, bowiem był przez niemal dwa lata (do
końca 1956) tymczasową siedzibą Wydawnictwa Literackiego, którego pierwszym dyrektorem był właśnie cytowany tu
Henryk Vogler.
Ostatecznie po trwającej niemal sześć lat budowie, na
prestiżowo położonej działce ukończono w 1965 roku gmach
hotelu Cracovia. Budowa usytuowanego w sąsiedztwie, luksusowego (jak na tamte czasy), kina nazwanego „Kijów”, trwała
całe dwa lata dłużej.
Zanim jednak doszło do rozpoczęcia wspomnianej przez
Voglera budowy, gminna działka wykorzystywana była przed
wojną w bardzo różnorodny sposób. Na dowód przedstawiamy fotoreportaż ze zlotu harcerskiego, jaki odbył się tam
15 czerwca 1936 roku, z okazji pierwszych Dni Krakowa
(wszystkie fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego).
Krzysztof Jakubowski
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fot. 2

fot. 3

fot. 4
fot. 5

fot. 6

fot. 7

Opisy fotografii:
fot. 1 Powitanie harcerzy przez wojewodę płk. Michała Gnoińskiego (czwarty od prawej) i wicewojewodę Piotra Małaszyńskiego (piąty od prawej, w cywilu). W tle między
innymi budujący się gmach Muzeum Narodowego, Szkoła Przemysłowa i Seminarium Śląskie przy al. Mickiewicza.

fot. 2 Pole namiotowe na miejscu późniejszego hotelu. W głębi Dom im. Marszałka Piłsudskiego i II Dom Akademicki (dziś „Żaczek”).
fot. 3 Przygotowania do rozpalenia ogniska. W głębi ul. Dunin-Wąsowicza. Po prawej brak jeszcze kamienicy, która domknęła narożnik z ul. Syrokomli.
fot. 4 Wieczorny apel przy ognisku. W głębi po lewej narożnik ul. Dunin-Wąsowicza i al. Krasińskiego.
fot. 5 Polowe ambulatorium chorągwi krakowskiej. W głębi buduje się Muzeum Narodowe.
fot. 6 Montaż żagli przez harcerzy z drużyny wodnej. W głębi tzw. Dworzec Wodociągowy przy ul. Senatorskiej.
fot. 7 Namioty zuchów od strony ul. Dunin-Wąsowicza. W głębi charakterystyczny budynek Dworca Wodociągowego.
Kurier Zwierzyniecki
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XXIII BIEG ZA NAMI…

fot. S. Malik

XXIII Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich już za nami…
Kilka dni deszczowej
pogody nie wróżyło niczego dobrego,
wszyscy zadawali sobie pytanie – czy Bieg
uda się zorganizować? Jednak 19 maja
2018 roku nad Zwierzyńcem pełnią blasku zaświeciło słońce. Prawie 500 dzieci
i młodzieży oraz rodzice i nauczyciele ze
szkół zlokalizowanych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec stanęło na starcie. Jak
co roku gościnne progi otworzył przed
nami Zwierzyniecki Klub Sportowy, który
przy współpracy Wodociągów Krakowskich był współorganizatorem tegorocznej imprezy. Zawodnicy rywalizowali na
różnych dystansach. Najstarsi zawodnicy
jak i rodzice z nauczycielami startowali na
1000 m, natomiast najmłodsi biegacze
mieli do pokonania dystans 200 m. Jak
oni walczyli, na mecie nierzadko płynęły
łzy porażki jak i łzy triumfu… Tegoroczna impreza w pewnym sensie była historyczna, otóż po kilku latach powróciły do
rywalizacji dziewczęta i chłopcy z klas 7
szkoły podstawowej, pożegnaliśmy natomiast pierwsze klasy gimnazjów. Najlepszą Szkołą XXIII Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich okazała się, tak jak
w roku ubiegłym, Szkoła Podstawowa nr
48 z krakowskiego osiedla Bielany. Zwycięskiej szkole jak i wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie gratulujemy!
Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich to nie tylko bieganie, to także festyn rodzinny. W tegorocznej imprezie
dzięki partnerom mogliśmy spotkać się
z Legendą Wisły Kraków – Arkadiuszem
Głowackim, brać udział w treningu piłkarskim dzięki Akademii Futbolu z Głową. Mogliśmy także poczuć się jak prawdziwi strażacy biorący udział w gaszeniu
pożaru, dzięki obecności druhów z OSP

Bolechowice, a najodważniejsi mogli pokazać swoje umiejętności w spinaczce
na skrzynkach. Pomogła w tym drabina
mechaniczna z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Krakowie. Dzięki Policjantom z IV Komisariatu miłośnicy
służb mundurowych mogli założyć na
siebie „strój przeciwuderzeniowy”, czyli tzw. „żółwia” oraz wcielić się w służbę
Policjantów Ruchu drogowego za sprawą Funkcjonariuszy z WRD KM Policji
w Krakowie. Podziękowania należą się
również funkcjonariuszom Straży Miejskiej z II Oddziału Krowodrza oraz Wydziałowi Profilaktyki, którzy oprócz
szeroko rozumianego zabezpieczenia
imprezy, przekazywali młodym uczestnikom zawodów rzetelną wiedzę o ogólnie
pojętym bezpiecznym zachowaniu.
Nie możemy także zapomnieć o biegu otwartym na 10 km, organizowanym
równolegle przez Krakowski Klub Biegacza Dystans. To kolejny z naszych Partnerów Biegu, który corocznie organizuje
Bieg, nawiązujący do pierwszych Biegów
Śladami Panien Zwierzynieckich organizowanych przez pierwszych Samorządowców Naszej Dzielnicy.
Jak co roku, na wszystkich małych
jak i dużych uczestników Biegu czekał
poczęstunek oraz lody, a dzieci mogły
skosztować cukierków, które w powietrze wyniosła rakieta z krakowskiego
Domu Harcerza.
W imieniu organizatorów dziękuję
wszystkim za pomoc i współpracę, dziękuję Radnym Dzielnicy VII, harcerzom,
wszystkim którzy poświęcili swój czas
oraz wysiłek, aby wszystko przebiegło
sprawnie i bezpiecznie.
Za drobne wpadki, które się przydarzyły przepraszamy i co… do zobaczenia
za rok. Miejmy nadzieję w tym samym
składzie…
Marek Sikora

DZIEŃ OTWARTY
MAGISTRATU 2018
To była wyjątkowa, choć coroczna
okazja do zwiedzania historycznego budynku, będącego dziś reprezentacyjną
siedzibą władz miasta – Pałacu Wielopolskich.
Świętowanie odbyło się w klimacie
międzywojennego Krakowa lat 20. i 30. –
nasza dzielnica zaprezentowała fotografie
z tamtych lat, a szczególnie z czasów kiedy sypano Kopiec Piłsudskiego.
Postawiliśmy piękne taczki, przypominające te ze zdjęć z tamtego czasu, co
wzbudziło wiele dowcipnych komentarzy,
a radna Marzenka Garzeł zaprezentowała
się w stroju z tamtej epoki.

Wszystkie stoiska krakowskich dzielnic cieszyły się dużym zainteresowaniem
i widać, że z roku na rok rośnie zaciekawienie mieszkańców funkcjonowaniem
dzielnic oraz ich przyszłością.
Dziękujemy za tak wiele ciepłych
słów pod naszym adresem, ale również
za te budzące refleksje nad naszą działalnością.
Szczęsny Filipiak
Do biegu, gotowi, start!
Kurier Zwierzyniecki

Informujemy, że na fot.2 został użyty rekwizyt, a radna należy
do grona osób niepalących.

VII BAL NA STAWACH
VII Bal na Stawach (tak naprawdę 22) już za nami. Tradycyjnie, jak co
roku wydarzenie poprowadzili Kasia Siwiec i Michał Kozioł, a bawił nas Makino (Aleksander Kobyliński) z zespołem,
nasz zwierzyniecki Andrus.
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na Stawach, reaktywowany przez Jarka
Sokoła, zdobywa coraz większe uznanie
wśród krakowian.
Od siebie dodam, że niech żałuje
ten kto nie był. Dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu kilku osób można
zrobić wiele dobrego, a pełną satysfakcję osiągniemy, kiedy za kilka lat przetańczymy całą noc.

Na scenie Zosia Sydor

Wielkie dzięki za to wspaniałe dzieło i do zobaczenia za rok!
SF

Do tańca śpiewała nam nasza ulubienica Zosia Sydor i zespół pod przywództwem Jacka Chruścińskiego. Nowością, piękną nowością, był występ
zespołu Menele, gości z Warszawy.
Występy muzyczne przeplatały się
z opowieściami, anegdotami i powitaniami różnych znakomitych gości; byli radni
naszej dzielnicy, miasta oraz posłanka
i senator RP. Lecz najważniejszymi gośćmi byli mieszkańcy Zwierzyńca i innych
dzielnic, co pokazuje jak z roku na rok Bal

101 murali dla Krakowa

fot. M. Wierzchowski,

Przegorzały

Mural w Przegorzałach

fot. Sz. Filipiak

Dziękujemy wszystkim obecnym

Zabawę uświetnił występ warszawskiej grupy Menele

Dzięki projektowi „101 Murali dla
Krakowa” i Budżetowi Obywatelskiemu
Miasta Krakowa elewacja Klubu Kultury „Przegorzały” zamieniła się w zwie-

rzyniecką bajkę. Autor projektu muralu
Marcin Wierzchowski umieścił na muralu symbole związane ze Zwierzyńcem:
kopiec Piłsudskiego, Panny Zwierzynieckie, zwierzęta z Zoo i stróżówkę willi
Szyszko-Bohusza. Eteryczna pianistka
widniejąca w centrum muralu przypomina postać pani Krystyny Lepszy, długoletniej nauczycielki gry na pianinie
w Klubie Kultury „Przegorzały”, pracującej z kilkoma pokoleniami dzieci
i młodzieży ze Zwierzyńca. Mural jest
elementem projektu „Zielone Centrum
Przegorzał”, którego druga część –
kieszonkowy ogród przy ulicy Kamedulskiej powstanie już we wrześniu.
W nawiązaniu do tematu, Klub Kultury
zorganizował dla dzieci uczestniczących
w Akcji Lato warsztaty ze street artu,
które odbędą się w pierwszym tygodniu
wakacji.
Alicja Szpot
Kurier Zwierzyniecki
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fot. S. Malik

Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 – Uroczyste Otwarcie,
a już dziewięć dni później Mistrzostwa Polski w Szermierce.
Radek Zawrotniak Mistrzem Polski!
mem terenu, dzięki czemu hala nie narusza osi widokowych. W hali znajduje
się między innymi zaplecze rehabilitacyjno-sanitarne, siłownia, taras widokowy i kawiarnia.
10 maja 2018 roku odbyła się oficjalna inauguracja hali. Symbolicznego
otwarcia hali dokonał między innymi
Prezydent Jacek Majchrowski, Przewodniczący naszej Rady Dzielnicy VII –
autor niniejszego tekstu i oczywiście
Prezes Cracovii 1906, Antoni Smoleń.
Zaledwie 9 dni po otwarciu hali, Cracovia zorganizowała indywidualne oraz
drużynowe Mistrzostwa Polski w Szermierce. Były to dwa dni pełne emocji,
a wygrana Radosława Zawrotniaka,
który rozsławia również Zwierzyniec
(chłopak ze Zwierzyńca) pokazuje dobitnie sens tej inwestycji.
Na zdjęciu od lewej: Szczęsny Filipiak,
Radosław Zawrotniak, Maciej Wicherek

Po wielu latach nerwowych zabiegów o budowę, nasza ukochana Cracovia (wg. wielu najstarszy klub sportowy
na terenie dzisiejszej Polski) zasłużenie
doczekała się swojej hali sportowej. Po
26 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji
dobiegła końca budowa Hali 100-lecia
KS Cracovii 1906. Generalnym wykonawcą była firma Skanska, a autorem
projektu architekci z pracowni Biura
Projektów Lewicki-Łatak. Obiekt w całości dostosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych i dysponuje trybunami, które pomieszczą 788 osób,
w tym 48 na wózkach inwalidzkich.
Koszt wybudowania hali to około 45
milionów złotych, z czego 10 mln zostało dofinansowane z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Hala 100-lecia to
budynek o horyzontalnej bryle, która
jest kontynuacją topograficznej rzeźby
terenu. Inwestycja jest zintegrowana
z otoczeniem poprzez stworzenie wału,
na szczycie którego zaprojektowano pochylnię prowadzącą na dach porośnięty
zielenią. Wysokość ok. 16,5 metra, elewacja pokryta głównie panelami z blachy
Cor-Ten, które zapewniają odporność na
korozję i mają charakterystyczne rdzawe zabarwienie, a także około 1000 m2
szklanych fasad i przeszkleń. Płyta boiska osadzona została 3.5 m pod pozioKurier Zwierzyniecki
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Zwierzyńcu
Śpiewaj!

Wierzymy, że ten
piękny obiekt w otoczeniu krakowskich Błoń
stanowi wspaniałą wizytówkę Zwierzyńca oraz
Królewskiego Miasta Krakowa, a trenujący i rywalizujący ze sobą sportowcy dostarczą nam
wiele satysfakcji i radości.
Cracovio, życzymy
sukcesów!

„Śpiew jest odpoczynkiem
dla duszy i początkiem pokoju.
Uspokaja tumult i wzburzenie
myśli, uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy
odstępców, godzi wrogów”.

Szczęsny Filipiak
Od lewej:
Prezydent Jacek Majchrowski,
Symboliczne otwarcie Hali 100-lecia Cracovii 1906
Katarzyna Król (Z-ca Prezydenta), Bogusław Kośmider (Przewodniczący RMK), Antoni Smoleń (Prezes Cracovia 1906), Bogdan Dąsal (Pełnomocnik Prezydenta ds.
Osób Niepełnosprawnych) i Szczęsny Filipiak (Przewodniczący Zwierzyńca)

Co nas uszczęśliwia?

„Moje wakacje

Równocześnie na co dzień jesteśmy
(My Polacy) ciut, a może nawet bardzo
rozdrażnieni, zgryźliwi i źli na większość
otaczających nas spraw i ludzi (może to
jednak stereotyp?). Nawet kiedy spotykamy na swojej drodze ostentacyjnego
optymistę, często patrzymy i myślimy
sobie: może wariat? Ale w głębi duszy
mamy (ja na pewno) refleksję, że tak
powinno być. Tak naprawdę lubimy radość, miły czas, lubimy się uśmiechać
i lubimy sprawiać przyjemność innym
osobom, a jak ktoś jest dla nas miły, to
od razu dzień jest bardziej słoneczny.
I dlatego pomimo, naszych codziennie nam towarzyszących złych emocji
wierzę, że większość wybierze temat,
który nas uszczęśliwia. Pisząc te słowa
namawiam Panie i Panów (bez względu
na wiek, tzn. również młodych i młodziutkich) do refleksji nad tym co sfotografujecie. Zatrzymajmy się, złapmy
oddech zanim naciśniemy spust migawki naszego aparatu. Ten moment, tak naprawdę zadecyduje, czy tylko pstrykamy
bo możemy, czy nasz palec współpracuje
z okiem i umysłem, i zatrzymuje w kadrze najpiękniejszy obraz z naszego życia. Następnie zróbmy wystawę ze zdjęć,
które nie tylko pokażą radosny obraz.
Sprawią, że zarówno w fotografującym,
jak i w osobach oglądających te zdjęcia,
na wiele godzin i dni utrzyma się nastrój
budujący pozytywne spojrzenie na otoczenie.
Gorąco namawiam do konkursu.
We wrześniu, podczas Święta Dzielnicy

w obiektywie”

Ailish

ciąg dalszy ze str. 1

nagrodzimy najlepsze prace i naładujemy akumulatory przyjaznych relacji
wśród mieszkańców. A jeśli już dziś
czujecie Państwo, że taki scenariusz ma
sens, to pozwalam sobie na zwrócenie
uwagi podczas głosowania na projekt
w ogólnomiejskim Budżecie Obywatelskim pt. „Co nas uszczęśliwia w Krakowie – Konkurs fotograficzny”. Być może
zarazimy optymizmem mieszkańców
całego Krakowa?
Na koniec pozostaje mi życzyć
wszystkim Mieszkańcom najlepszych
w dotychczasowym życiu wakacji i urlopów, choćby to było kilka dni na działce
lub w ulubionym miejscu naszego miasta. Po powrocie z wszystkich pięknych
miejsc, proszę podzielić się z nami wrażeniami w formie obrazu, ale i werbalnej.
Okazją do tego będzie wrześniowe Święto
Dzielnicy, na które już dziś serdecznie
zapraszam.
Szczęsny Filipiak
Regulamin konkursu na stronie:
www.dzielnica7.krakow.pl w dziale wydarzenia

św. Bazyli Wielki, IV w.

Ta od dawna znana prawda dziś ma
także swoje potwierdzenie naukowe. Wykazano, że śpiew wyzwala w organizmie
ludzkim produkcję aż czterech zbawiennych hormonów. Przede wszystkim są to
endorfiny, hormony szczęścia, odpowiedzialne za dobre samopoczucie, łagodne
stany euforyczne i działanie przeciwbólowe. Śpiew wyzwala także dopaminę –
odpowiedzialną za koordynację ruchową, pamięć i procesy poznawcze. Kiedy
śpiewamy, wydziela się również kortyzol,
hormon o działaniu przeciwzapalnym
i pomagającym zwalczać stres. Chemię
śpiewu dopełnia uwalnianie do krwi oksytocyny – hormonu zapewniającego
nam satysfakcję i przyjemność, a także
chęć współpracy. Śpiew jest więc nieocenionym lekarstwem dla ciała i duszy, które możemy i powinniśmy stosować bez
ograniczeń.
Kiedy ludzie śpiewają razem, mają
większą odwagę w wyrażaniu siebie.
Czują się istotną częścią większej całości.
Wspólny śpiew pozwala ciekawie spędzać wolny czas, podnieść poziom swojej
edukacji muzycznej, a przy tym poznać
sąsiadów, nawiązywać znajomości międzypokoleniowe, spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach i wrażliwości.
Śpiewając wspólnie, można dzielić się
swoją pasją i radością – spajać lokalną
społeczność, tworząc jednocześnie coś
pięknego.
Naszą ideą, którą pragniemy zrealizować jest organizacja zbiorowych i indywidualnych zajęć, dostępnych nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców naszej
dzielnicy (młodzieży i dorosłych, w tym
seniorów). Takie warsztaty obejmowałyby zajęcia z kształcenia słuchu muzycznego, podstaw zapisu nutowego, emisji
głosu, dykcji, interpretacji utworu muzycznego oraz nauki śpiewu wielogłosowego.
Edyta Szymura
Magdalena Peterson
Kurier Zwierzyniecki

„Parkobus w Zieleni”
Sześć wyjątkowych wycieczek, a na miejscu zielone
atrakcje, ciekawostki przyrodnicze, bądź tętniący piknikową atmosferą park. Wszystko to dzięki bezpłatnym
przejazdom naszym zielonym Parkobusem. Zadbamy
o to, abyś nie poruszał się po utartych ścieżkach. Mieszkańców Kurdwanowa zabierzemy do Lasu Witkowickiego, a Nowohucian na Bagry.

Zarząd Zieleni Miejskiej tradycyjnie już zaprasza Państwa do spędzenia tegorocznego
lata na łonie krakowskiej przyrody. Okazją ku temu będą wszystkie akcje organizowane
w ramach projektu „Zatrać się w Zieleni”:

Wybrane odjazdy Parkobusu z okolic Dzielnicy VII:
NOWA HUTA – PARK BEDNARSKIEGO (7.07)

„Piknikuj w Zieleni. Piknik Krakowski”

• Muzeum Narodowe – godz. 11:27

Gościć będziemy Was w Parku Krakowskim, Parku Bednarskiego, Parku Decjusza oraz nad Zalewem Nowohuckim. Nie zabraknie pysznego jedzenia i niezliczonych atrakcji dla małych i dużych. Letnie weekendy między 11:00 a 17:00 to idealny czas, aby odwiedzić krakowskie parki i skorzystać z wyjątkowej oferty warsztatów,
zajęć dla dzieci, zajęć sportowych i różnego rodzaju animacji, które sprawią, że z pewnością nie będziecie
się nudzić. Rozpoczęliśmy 2 czerwca piknikiem w Parku Krakowskim. Była to wspaniała okazja, aby zobaczyć
nowe oblicze parku znajdującego się w samym sercu Krakowa.
Harmonogram spotkań:

powrót z Parku Bednarskiego:

		

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Soboty:

Park Bednarskiego

Zalew Nowohucki

1.09 Park Bednarskiego

Niedziele:

Park Krakowski

Park Decjusza

2.09 Park Krakowski

„Ćwicz w Zieleni”
Bezpłatne zajęcia fitness w czterech krakowskich parkach to niebywała okazja do wskoczenia w sportowy strój
i spędzenia tego czasu na łonie przyrody. Instruktorzy krakowskich klubów fitness zadbają o Waszą formę i kondycję,
a mamy również nadzieję, że zarażą pasją do ćwiczeń. Proponujemy Wam różnorodne zajęcia, wśród których
każdy znajdzie coś dla siebie. Wystarczy zapisać się przez dostępny na naszej stronie (www.ZZM.krakow.pl,
zakładki: aktualności / dla krakowian / zatrać się w zieleni) formularz. Na zajęcia zapraszamy od poniedziałku do środy.
Proponujemy: trening biegowy, Boot Camp Madness, Lans na balans, Tabata, Zdrowy kręgosłup, Spal dużo kcal!,
Power Training, Nordic walking.

• Jubilat – godz. 11:28
Rynek Podgórski godz. 15:00
PROKOCIM-BIEŻANÓW – WITKOWICE (25.08)
• Muzeum Narodowe – godz. 11:23
• Jubilat – godz. 11:22
powrót z Witkowic:
Witkowice godz. 15:00
Szczegółowy rozkład jazdy wszystkich Parkobusów
rozkład znajduje się na stronie internetowej ZZM, MPK
(szukaj zielonej ikony autobusu) oraz na przystankach,
na których zatrzymuje się Parkobus.

—●—

„Kino na trawie. Kino wielu kultur”
To coś więcej niż tylko kino plenerowe. W ramach projektu chcemy połączyć odkrywanie nowych, często mieszkańcom nieznanych, terenów zielonych Krakowa z odkrywaniem nowej kultury, którą możemy poznać dzięki filmom.
Zaproszenie do współpracy Konsulatów pozwoli również na swego rodzaju integrację pomiędzy krakowianami
a mieszkającymi w naszym mieście społecznościami, pochodzącymi właśnie z tych krajów. Filmy prezentowane
będą w językach oryginalnych z polskimi napisami, dzięki czemu będziemy mogli z jednej strony jeszcze bardziej
zbliżyć się do krajów, które filmy prezentują, z drugiej zaś poszerzyć grono ich odbiorców o osoby, dla których jest to
język ojczysty. Pokazy odbywać się będą co dwa tygodnie w czwartki, a w przypadku niepogody pokaz przeniesiony
zostanie na kolejny czwartek.
Harmonogram seansów:
Wszystkie pokazy rozpoczynać będą
21.06 – Pl. Axentowicza – Malta
się około godziny 20:30. Najaktualniej05.07 – Park Stacja Wisła
sze informacje o zielonym krakowskim
19.07 – ogród przy Instytucie Austriackim ul. Krupnicza – Austria
kinie dostępne są na stronie internetowej
09.08 – Park Bronowice – Włochy
krakowwzieleni.pl.
23.08 – Ogród Mehoffera – Francja
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