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Zdaniem

Przewodniczącego
Zapowiedzi wielkich
inwestycji na Zwierzyńcu

Na wstępie kilka słów o ulicy Królowej Jadwigi. W ostatnich tygodniach
odbył się szereg spotkań w gabinecie
wiceprezydenta, nadzorującego między
innymi infrastrukturę drogową oraz wizje w terenie, przeprowadzone w obec-

ności urzędników, projektanta i zainteresowanych mieszkańców.
Pomimo trwającego siedem lat projektowania przebudowy V i VI etapu ulicy oraz już procedowanego pozwolenia
na budowę, mieliśmy kilka nierozwiązanych, a podnoszonych przez mieszkańców problemów. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Prezydenta Andrzeja Kuliga, w obecności którego odbyły się
wszystkie rozmowy, doprowadzono do
kompromisowego zakończenia ustaleń.
Projektant dostał co potrzebne, aby zakończyć procedowanie dokumentacji.
Równocześnie dyrektor Zarządu Dróg
Miasta Krakowa – Pan Marcin Hanczakowski, w rozmowie, zapewnił nas o przystąpieniu do ustalenia specyfikacji przetargowej, aby jak najszybciej po otrzymaniu pozwolenia na budowę ogłosić
przetarg na realizację zadania.

fot. T. Jakubowski

Nadchodzi okres zimowy, w którym wiele
osób dokarmia dziko
żyjące ptaki. Pozwala
to bliżej poznać wiele
gatunków, które można
spotkać w naszej Dzielnicy. Są to m.in. wróble
(domowe oraz polne –
mazurki), kilka gatunków sikor (np. bogatki,
modraszki i sosnówki), a także rudziki, raDrozd kwiczoł na krzewie irgi

→ Z działalności Rady

Dzielnicy VII Zwierzyniec
str. 2

Halina Golczowa

Na ten wyjątkowy czas
życzymy Państwu dużo uśmiechu
oraz wspaniałych, pełnych ciepła chwil,
spędzonych w rodzinnym gronie.
Zjednoczeni wokół wigilijnego stołu
pamiętajmy o mocy przebaczenia i sile
płynącej z jedności, a Nowy Rok niechaj
przyniesie same dobre dni,
dające jedynie powody do radości.

Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec

ciąg dalszy na str. 4

DOKARMIAJMY
Z GŁOWĄ!

w numerze:

"Niechaj zamilkną swary,
Zawiści, ludzkie złości.
Noc święta, wigilijna…
Dzielmy – CHLEB MIŁOŚCI"

niuszki, czyże, kowaliki, strzyżyki, kosy,
kwiczoły, sierpówki czy dzięcioły. Warto
jednak dokarmiać ptaki świadomie, aby
im nie zaszkodzić.
Ulubionym ziarnem ptaków jest zdecydowanie słonecznik. Z uwagi na wysoką zawartość tłuszczu jest istotnym elementem pożywienia, szczególnie zimą.
Zarówno dobry jest łuskany jak i niełuskany, jednak w przypadku tego drugiego należy pamiętać, aby była to odmiana
pastewna (czarna). Odmiany biała i prążkowana mają bowiem znacznie twardszą
łupinę, z którą nie wszystkie gatunki ptaków potrafią sobie poradzić.
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY VII
15 października

2019 r. odbyła się XII

sesja Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XII/134/2019
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 (zrezygnowano z zadania „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych.”, a pozyskane środki w kwocie 4 200 zł przeznaczono na zakup robota do tenisa stołowego oraz innego sprzętu sportowego
dla Szkoły Podstawowej nr 48).
Uchwała nr XII/135/2019
w sprawie korekty Uchwały nr XXXIV/
310/2017 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z 11 lipca 2017 roku 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
(dotyczy zadania „Budowa chodnika
wraz ze schodami, łączącego ul. Skalną ze
skrzyżowaniem ulic Zakręt i Bażanciej”).
Uchwała nr XII/136/2019
w sprawie opinii dotyczącej ponownego
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
położonego przy ul. Bolesława Komorowskiego w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr XII/137/2019
w sprawie opinii dotyczącej ponownego
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rtm. Zbigniewa
Dunin-Wąsowicza w Krakowie (Rada
wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr XII/138/2019
w sprawie opinii dotyczącej ponownego
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Prusa
w Krakowie (Rada wydała w powyższej
sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr XII/139/2019
w sprawie opinii dotyczącej ponownego
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Juliana Fałata
w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr XII/140/2019
w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inweKurier Zwierzyniecki

stycyjnego przy ul. Salwatorskiej w Krakowie (Rada negatywnie zaopiniowała

zamiar budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami w parterze
i garażem podziemnym, infrastrukturą
techniczną (wewnętrzną i zewnętrzną):
wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczną, ciepłowniczą oraz zjazdem z drogi publicznej).
Uchwała nr XII/141/2019
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019
(zrezygnowano z zadnia pn. „Wystawa
z miejsca straceń na Glinniku (współfinansowanie), a pozyskane środki
w kwocie 2 500 zł rozdysponowano na
następujące zadania:
» „Klub Kultury „Chełm” – działalność
bieżąca” – 800 zł
» Klub Kultury „Przegorzały” z filią
w Bielanach” – działalność bieżąca –
900 zł
» Klub Kultury „Wola” – działalność
bieżąca” – 800 zł).
Uchwała nr XII/142/2019
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019
(● zmniejszono o 42 820 zł kwotę przeznaczoną na budowę oświetlenia ulic
w dzielnicy (w ulicach: Powstania
Styczniowego, Księcia Józefa „bocznej”,
Astronautów, Skibowej, Sokolej), a pozyskane środki przeznaczono na następujące zadania:
» Szkoła Podstawowa nr 31 – zakup
projektora z tablicą interaktywną wraz
z montażem – 8 000 zł,
» Szkoła Podstawowa nr 31 – zakup routera oraz kart wi-fi do komputerów uczniowskich – 1 500 zł,
» Szkoła Podstawowa nr 31 – zakup
oprogramowania komputerowego do
administrowania pracowni komputerowej oraz do filtrowania treści – 2 000 zł,
» Szkoła Podstawowa nr 31 – zakup
szafki lekarskiej – 1 500 zł,
» remonty dróg i chodników na terenie
dzielnicy – 29 820 zł,
● zmniejszono o 3 000 zł kwotę przeznaczoną na budowę oświetlenia na terenie dzielnicy (w ulicach Rogalskiego
i Czajek), z pozyskane środki przeznaczono na budowę dróg i chodników na
terenie dzielnicy).
Uchwała nr XII/143/2019
w sprawie korekty Uchwały nr IV/
35/2019 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z 19 lutego 2019 roku w sprawie

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany dotyczącej
wieloletniego zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia
na terenie Dzielnicy VII” (uchwała ma
na celu dostosowanie zapisów w WPF
do zapisów w uchwałach odnoszących
się do budżetu na 2019 rok).
19 listopada 2019 r. odbyła się
XIII sesja Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XIII/144/2019
w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia pomników przyrody na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (Rada pozytywnie
zaopiniowała zamiar objęcia ochroną
prawną poprzez uznanie za pomniki
przyrody 4 drzew, a to: 1 klona pospolitego rosnącego przy ul. Kościuszki 18
oraz 3 dębów szypułkowych rosnących
na terenie Zakładu Uzdatniania Wody
MPWiK przy ul. Księcia Józefa).
Uchwała nr XIII/145/2019
w sprawie opinii dotyczącej propozycji
usunięcia „gniazd” segregacji odpadów
komunalnych na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec (Rada negatywnie zaopiniowała propozycje usunięcia kompletu pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów w następujących lokalizacjach: al. Modrzewiowa przy Centrum
Rehabilitacji, ul. Księcia Józefa 52, ul.
Mirowska 157 przy budynku ZBK, al.
3 Maja, ul. Wioślarska przy hotelu,
u zbiegu ulic Jodłowej i Starowolskiej;
pozytywnie zaopiniowano propozycję
usunięcia kompletu pojemników pierwotnie zlokalizowanego przy ul. Majówny 37, a następnie przeniesionego
w rejon skrzyżowania ulic Majówny
i Podkamyk; zawnioskowano o przywrócenie czasowo usuniętych „gniazd”
segregacji przy ul. Wodociągowej w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Józefa
oraz przy ul. Do Przystani; ponadto
zawnioskowano o częstsze wywożenie
zawartości koszy do segregacji i regularną kontrolę ich otoczenia).
Uchwała nr XIII/146/2019
w sprawie opinii dotyczącej zbycia części działki nr 404/1/A, obręb 21 Krowodrza, położonej przy ul. Bielańskiej
w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię negatywną; odnosząc się do faktu, że działka została już
zabudowana garażem, który wykracza poza obszar mający być przedmio-
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tem transakcji, rada w uzasadnieniu
wyraziła przekonanie, że należy zbadać legalność powstałej konstrukcji,
jak również podjąć działania zmierzające do przerwania biegu zasiedzenia,
np. poprzez zawarcie umowy dzierżawy).
Uchwała nr XIII/147/2019
w sprawie opinii do projektu przyłącza
energetycznego oświetlenia dla projektowanych nowych lamp oświetleniowych przy ul. Rogalskiego (Rada
wydała w powyższej sprawie opinię
pozytywną).
Uchwała nr XIII/148/2019
w sprawie opinii do projektu przyłącza
energetycznego oświetlenia dla projektowanych nowych lamp oświetleniowych
przy ul. Czajek (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Uchwała nr XIII/149/2019
w sprawie wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Tatarskiej (Rada skierowała wniosek w powyższej sprawie do
Zarządu Dróg Miasta Krakowa, stwierdzając w uzasadnieniu, że ulica Tatarska na znacznej długości nie posiada
normatywnego chodnika, w związku
z czym piesi są zmuszeni do poruszania
się jezdnią).
Uchwała nr XIII/150/2019
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020
(Rada skorygowała nazwę i wskazanie realizatora dla zadania pn.: „Szkoła Podstawowa nr 32 – zakup nagród
w dzielnicowym konkursie „Moja mała
Ojczyzna”).
Uchwała nr XIII/151/2019
w sprawie przywrócenia ruchu jednokierunkowego na al. 3 Maja (Rada zawnioskowała o jak najpilniejsze przywrócenie ruchu jednokierunkowego na
całej długości al. 3 Maja w Krakowie;
w uzasadnieniu stwierdzono, że o ile
ruch dwukierunkowy na odcinku od
ul. Piastowskiej do Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana miał uzasadnienie podczas budowy nowych
obiektów na terenie dawnego stadionu lekkoatletycznego, obecnie jest już
rozwiązaniem nieracjonalnym i niebezpiecznym, a ponadto w godzinach
szczytu generuje to długi sznur samochodów jadących z centrum w kierunku Woli Justowskiej i Krowodrzy).
Uchwała nr XIII/152/2019
w sprawie opinii dotyczącej ponownego
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ulicy Prusa w Krakowie (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).

Uchwała nr XIII/153/2019
w sprawie opinii dotyczącej koncepcji
wyniesienia przejścia dla pieszych na ul.
Jesionowej (Rada wydała w powyższej
sprawie opinię pozytywną, przychylając
się do sugestii przedstawicieli Wydziału
Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, wyrażonych podczas wizji terenowej w listopadzie br.).
opracowała: Grażyna Rojek
Pełny tekst uchwał dostępny jest na stronie internetowej dzielnicy www.dzielnica7.krakow.pl
oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta
Krakowa: www.bip.krakow.pl.

INTERWENCJE
MIESZKAŃCÓW
Mieszkaniec ulicy Becka zwrócił się do
Rady Dzielnicy z prośbą o zainstalowanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach elektrycznych na ulicy
Becka, na odcinku, w którym kończy się
oświetlenie w stronę ulicy Podłużnej.
Na odcinku tym nie ma bezpiecznej nawierzchni, brak jest chodnika, ze względów bezpieczeństwa mieszkańców zainstalowanie oświetlenia jest konieczne.
W odpowiedzi Rada Dzielnicy poinformowała mieszkańca, że: sprawa poprawy warunków na ul. Becka była już
podejmowana w poprzedniej kadencji
Rady. Niestety wg ówczesnego zarządcy
drogi tj. ZIKiT-u istniejące oświetlenie
nie nadaje się do rozbudowy, a dobudowa oświetlenia powinna uwzględniać
kompleksową przebudowę drogi. Orientacyjny koszt modernizacji i wykonania brakującego oświetlenia to 250 000
złotych. Sama przebudowa ulicy Becka zgodnie z wytycznymi określonymi
w MPZP „ Dolina Rudawy” nie jest możliwa do wykonania ze środków, jakimi
dysponuje Rada Dzielnicy VII. Droga
ta została zaklasyfikowana, jako droga
klasy dojazdowej o szerokości do 12 metrów. Wydaje się też, że w tym formacie
nie leży ona w interesie mieszkańców tej
ulicy – wymusza bowiem ponad dwukrotne poszerzenie pasa drogowego, co
mogłoby przyciągnąć ruch tranzytowy.
Poszerzenie musiałoby się odbyć kosztem sporej części prywatnych działek.
Wg obecnie funkcjonującego Zarządu
Dróg Miasta Krakowa, istniejąca sieć
oświetleniowa nie nadaje się do dalszej rozbudowy. Celem realizacji planowanego zadania, konieczne byłoby
wybudowanie nowej szafy oświetleniowej w rejonie skrzyżowania ulic Becka
i Podłużnej. W związku z powyższym
wykonanie dobudowy oświetlenia ulicy

Becka będzie możliwe wyłącznie podczas kompleksowej przebudowy drogi
do parametrów wskazanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Mieszkaniec Krakowa zwrócił się do Rady
Dzielnicy w sprawie ograniczenia miejsc
parkingowych na trasie tramwaju Muzeum Narodowe – Cichy Kącik, nadmieniając, że jeżeli gminie miejskiej Kraków
zależy na ograniczeniu smogu komunikacyjnego, powinna zadbać o lepsze wykorzystanie parkingów podziemnych.
Tramwaje do Cichego Kącika docierają
prawie puste. Miałyby komplet pasażerów, gdyby zniknęło parkowanie wzdłuż
Błoń.
Rada Dzielnicy VII w piśmie skierowanym do mieszkańca poinformowała,
że: po licznych rozmowach z radnymi
oraz urzędnikami, do czasu zakończenia
procedowania uchwały Rady Miasta,
dotyczącej zmian związanych ze Strefą
Płatnego Parkowania (opłaty oraz obszar strefy) Rada nie będzie wnioskować o zmianę organizacji ruchu. Dotychczasowe postulaty Rady zmierzały w kierunku zwiększenia możliwości parkowania wzdłuż Błoń, ponieważ
bardzo wiele osób (np. rolkarze czy biegacze) korzysta z uroków tego miejsca
i dojeżdża do nas samochodami.
Mieszkaniec dzielnicy zwrócił się z zapytaniem zarówno do Rady Dzielnicy, jak
i MPWiK w sprawie możliwości zgłoszenia inicjatywy, dyskutowanej z mieszkańcami osiedla Bielany, utworzenia rowerowo-pieszej ścieżki edukacyjnej przebiegającej przez teren wodociągów od bramy
przy wylocie ul. Skalnej do wałów wiślanych. Mieszkaniec proponuje, aby ścieżka
była otwarta tylko w godzinach dziennych
i posiadała tablice informacyjne o funkcjonowaniu i historii krakowskich wodociągów, procesie uzdatniania wody, czy
też poidełka promujące picie wody z kranu. Zaproponowana lokalizacja ścieżki
szłaby w parze z dostępnością i popularnością trasy rowerowo-spacerowej
z Lasku Wolskiego do Wawelu a zarazem popularyzowałaby Wodociągi Krakowskie i Dzielnicę VII Zwierzyniec.
W odpowiedzi MPWiK poinformował,
że: nie ma możliwości utworzenia edukacyjnej ścieżki rowerowo-pieszej, która przebiegałaby przez teren Zakładu
Uzdatniania Wody Bielany znajdującej
się przy ul. Księcia Józefa 299 w Krakowie. Teren ten jest ustanowiony strefą
bezpośredniej ochrony ujęcia wody dla
miasta Krakowa (Rozporządzenie nr
5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Kurier Zwierzyniecki
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7 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia
wody powierzchniowej rzeki Sanki na
potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Poza tym ww. teren jest obszarem, po którym porusza się sprzęt specjalistyczny, niebezpieczny dla pieszych
i rowerzystów, a drogi wewnętrzne nie
są przystosowane do ruchu pieszego –
brak wydzielonych ciągów pieszych.
Mieszkaniec dzielnicy zwrócił się do Rady
Dzielnicy z wnioskiem o remont chodnika przy ul. Królowej Jadwigi i stworzenie
parkingu między numerem 215 i 217,
a więc między Klubem Kultury „Wola”
i blokami mieszkalnymi. Chodnik wykorzystywany jest przez rodziny z dziećmi,
które przyjeżdżają do klubu i parkują za
nim na błotnistym parkingu.
W odpowiedzi Rada Dzielnicy VII pismem z 18 lipca 2019 roku wyjaśnia, że:
teren parkingu wraz z odcinkiem ul.
Królowej Jadwigi do parkingu jest objęty projektem przebudowy V etapu ul.
Królowej Jadwigi, a zatem posiada już
wykonany projekt i cała inwestycja wg
zapewnień władz miasta, powinna rozpocząć się na początku przyszłego roku.
Sam parking będzie terenem składowania materiałów budowlanych w trakcie przebudowy ul. Królowej Jadwigi.
Również remont chodnika przesuwa się
do czasu realizacji przebudowy ulicy,
niemniej planowana jest wizja w terenie czy czasem nie dałoby się wcześniej
wykonać remontu chodnika.
opracowała: Teresa Machowska
Ciąg dalszy w kolejnym numerze

Informacja

dotycząca przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

Osoby fizyczne będące właścicielami bu-

dynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
lokali mieszkalnych, a także spółdzielnie
mieszkaniowe, które do 30 listopada 2019
roku nie otrzymają zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, nadal zachowują prawo do 60 % bonifikaty od opłaty
jednorazowej.
Wydział Skarbu Miasta prosi o oczekiwanie na zaświadczenia, które będzie sukcesywnie wysyłał z urzędu, bez konieczności
składania wniosków. Aby skorzystać z bonifikaty po otrzymaniu zaświadczenia należy
w terminie 2 miesięcy poinformować na
piśmie o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej. Po otrzymaniu ww. pisma Wydział
Skarbu Miasta prześle informację o wysokości opłaty jednorazowej, którą należy uiścić
więcej na:
w terminie do 2 miesięcy.
www.bip.krakow.pl

Kurier Zwierzyniecki

POZNAJ SWOICH
REPREZENTANTÓW
część 5

Prezentujemy sylwetki kolejnych radnych
Dzielnicy Zwierzyniec. W najbliższych wydaniach będziemy publikować informacje
o następnych samorządowcach.

W bieżącej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, ponadto jest członkiem Komisji Infrastruktury
i Komisji Zieleni.
Kontakt: tel.: 505 930 867;
e-mail: kajfaszpawel@gmail.com

Okręg numer 19 obejmuje następujące ulice lub ich
fragmenty: Rotmistrza Dunin-Wąsowicza, Włóczków,
Borelowskiego-Lelewela, Morawskiego, Plac Na Stawach, Senatorska, Stachowicza, Tatarska, Włóczków.

—●—

Iwona
Kubacka

Grzegorz
Naprawski

Urodzona w 1977
roku w Krakowie.
Z wykształcenia
ekonomista. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.
Żona, mama dwóch synów. Rodowita
mieszkanka osiedla Olszanica, od lat działająca społecznie na rzecz jego mieszkańców. Od 2018 roku radna Dzielnicy VII
Zwierzyniec. Członkini Komisji Kultury
oraz Komisji Zieleni.
Kontakt: tel.: 606 324 141;
e-mail: iwo.kubacka@gmail.com

Urodzony w 1978
roku na krakowskim
Salwatorze.
Absolwent Wydziału
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
Prowadzi własną działalność gospodarczą.
W obecnej kadencji Rady Dzielnicy VII
pracuje w Komisji Infrastruktury, Komisji
Planowania Przestrzennego i Architektury
oraz w Komisji Zieleni.
Kontakt: tel.: 503 106 654;
e-mail: grzesiekn@o2.pl

Okręg numer 2 obejmuje następujące ulice lub ich
fragmenty: Głogowiec, Insurekcji Kościuszkowskiej, Jagiełka, Korzeniaka, Kosmowskiej, Leśmiana, Majówny,
Na Polankach, Nad Źródłem, Olszanicka, Pod Skałą, Pod
Szańcami, Raczkiewicza, Wyżgi

—●—

Paweł Kajfasz
Urodzony w 1981
roku w Krakowie.
Dorastał i wychowywał się na Zwierzyńcu, gdzie uczył
się w SP 31, był ministrantem Parafii
Najświętszego Salwatora i przez pięć lat trenował szermierkę w KKS. Absolwent Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Instytutu Archeologii
oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego. Od 2014 roku zatrudniony
w Zamku Królewskim na Wawelu, obecnie na stanowisku adiunkta muzealnego
w Dziale Archeologii i Rezerwatów. Żonaty, ojciec trójki dzieci. Jego zainteresowania to pradzieje i historia Krakowa.
W wolnych chwilach lubi czytać powieści
historyczne oraz spędzać czas z rodziną
na działce w ROD „Zwierzyniec”.
Od 2011 roku Radny Dzielnicy VII
Zwierzyniec. Z jego inicjatywy powstał
Skwer Konika Zwierzynieckiego. Skutecznie zabiegał o oświetlenie Bulwaru
Rodła oraz utworzenie muralu na przedszkolu nr 9.

Okręg numer 7 obejmuje następujące ulice lub ich
fragmenty: Aleja Kasy Oszcz. M. Krakowa, Aleja Kasztanowa, Aleja Modrzewiowa, Aleja Sosnowa, Aleja
Żubrowa, Bodziszkowa, Cisowa, Jeleniowa, Jontkowa
Górka, Krańcowa, Kukułcza, Leśna, Świerkowa, 28 Lipca
1943, Cedrowa, Lisia, Mrówczana, Poniedziałkowy Dół,
Starowolska.

Zapowiedzi wielkich
inwestycji na Zwierzyńcu
ciąg dalszy ze str. 1

W projektowanym budżecie miasta
na 2020 rok zapisano 5 mln zł, lecz nadal jesteśmy zapewniani, że jeśli będzie
potrzeba podniesienia kwoty środków
finansowych w przyszłym roku na ten
cel, środki na pewno się znajdą.
W ostatnich miesiącach, a szczególnie
tygodniach dużo zaczęło się dziać wokół
bardzo ważnych dla Zwierzyńca, a postulowanych przez radnych od lat, inwestycji. Począwszy od zbudowania nowej
linii tramwajowej, łączącej Cichy Kącik
z ul. Bronowicką poprzez przedłużenie linii tramwajowej z Salwatora w kierunku
Przegorzał, aż po Trasę Zwierzyniecką.
Decyzja o przystąpieniu do wykonania kolejnej koncepcji dla trasy Zwierzynieckiej zapadła około dwa lata temu
i trudno zrozumieć, dlaczego tak długo
zwlekano, zważywszy że ustaliliśmy wykonanie co najmniej dwóch wariantów
przeprawy przez Wisłę. Wariant z tunelem pod rzeką i wariant z mostem.
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Być może koniec poprzedniej kadencji samorządu nie sprzyjał aktywnemu
działaniu w powyższych zakresach.
Natomiast w tej kadencji zmienia się
nastawienie władz wykonawczych do powyższych zadań i pierwszy raz, odkąd jestem samorządowcem, dostrzegam „wolę
polityczną” dla poprawy jakości życia
mieszkańców zachodniego Krakowa.
Osobiście wiążę to z osobami wiceprezydenta i nowego dyrektora zarządzającego drogami, i pozwolę sobie
mocno trzymać kciuki za Panów oraz
realizację wszystkich dużych inwestycji
w naszej dzielnicy.
Szczęsny Filipiak

Prośba o informacje
Jeżeli ktoś z Państwa dysponowałby informacjami związanymi z Jerzym Kwaśnickim,
a zwłaszcza dotyczącymi jego żyjących
krewnych, będę wdzięczny za przekazanie
ich na adres Rady Dzielnicy VII: ul. Prusa
18, 30-117 Kraków lub adres e-mail: rada@
dzielnica7.krakow.pl.

„Drzewiec”
Jednym z mieszkańców Zwierzyńca, zaangażowanym w okresie II wojny światowej w działalność konspiracyjną był
kapral podchorąży Jerzy Kwaśnicki ps.
„Drzewiec”. Urodził się w 1925 r., mieszkał na terenie Woli Justowskiej. Jego
ojciec – Stanisław Kwaśnicki – był granatowym policjantem, kierował posterunkiem na Woli Justowskiej.
Jerzy znalazł się w grupie młodych konspiratorów, związanych z Szarymi Szeregami, którą zorganizował Edward Leśkiewicz. Wraz z nim w grupie tej był
także Aleksander Kluska. W październiku 1943 r. szczęśliwie uniknął aresztowania, które groziło mu, kiedy usuwał
z mieszkania kolegi przedmioty związane z działalnością w podziemiu. Wyjechał do Warszawy, gdzie nadal czynnie
działał w konspiracji.
Walczył w Powstaniu Warszawskim, będąc żołnierzem grupy „Krybar”. Został
ranny w godzinach wieczornych 1 sierpnia 1944 r. Zmarł 3 sierpnia. Pochowano
go na terenie szpitala pod konspiracyjnym nazwiskiem Kazimierz Komorowski. Jego szczątki zostały ekshumowane.
Grób znajduje się na Powązkach Wojskowych (kwatera B, rząd 1, grób 19). Przez
wiele lat był pochowany pod konspiracyjnym nazwiskiem. Dopiero niedawno
na jego grobie pojawiała się informacja
o faktycznym imieniu i nazwisku.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru

„PÓŁWSIE
ZWIERZYNIECKIE”

Wnioski należy składać
w nieprzekraczalnym terminie
�

do 20 grudnia 2019 r.

Należy je własnoręcznie podpisać, z podaniem imienia, nazwiska,
adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem
nieruchomości, której wniosek dotyczy.

� Wnioski można kierować:

• na piśmie w Urzędzie Miasta KraSzczegółowe informacje znajdują się na
kowa, w Punktach Obsługi Mieszkańwww.bip.krakow.pl
ców (stanowiska informacyjno-podawcze);
• drogą pocztową, na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego,
ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków;
• drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

UCHWAŁA
KRAJOBRAZOWA
Obecnie w Krakowie sporządzany jest dokument, którego celem jest ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Uchwała krajobrazowa, bo o niej mowa, ma przeciwdziałać
degradacji i zawłaszczaniu przestrzeni publicznej
i przyczynić się do lepszego wyeksponowania
walorów krajobrazowych Krakowa.
Główne założenia projektu to m.in. wprowadzenie precyzyjnych zasad, na jakich mogą
funkcjonować reklamy w przestrzeni publicznej,
zarówno na obiektach budowlanych, jak i jako
nośniki wolno stojące, a także uregulowanie
zasad sytuowania ogrodzeń tak, aby w Krakowie nie tworzyć zamkniętych enklaw zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Zakazanie sytuowania ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi, chyba że ogrodzenie stanowi
ogrodzenie ogródka przydomowego.

Do 13 listopada każdy mógł zapoznać się
z propozycjami przygotowanymi przez Wydział
Planowania Przestrzennego UMK, a do 27 listopada zgłosić swoje uwagi. W tej chwili prowadzona jest ankieta, by poznać zdanie mieszkańców na temat reklamy w kontekście estetyki
Krakowa, na ile obecność reklamy w przestrzeni
miejskiej stanowi problem. Pierwsza, zasadnicza
część ankiety zawiera pytania na temat tego, na
ile poszczególne obszary miasta można uznać za
atrakcyjne oraz czy są obszary miasta, w których
nadmiar reklamy jest zauważalny. Ankietowani
proszeni są również o wskazanie, w jakim stopniu akceptują poszczególne nośniki reklamowe,
takie jak np. billboard czy tzw. okrąglak. Dodatkowo, w drugiej części istnieje możliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego, dzięki któremu zebrane dane będą mogły zostać następnie
zestawione pod kątem wieku, płci czy miejsca
zamieszkania respondentów.
Aby wypełnić ankietę należy poświęcić kilka minut, wchodząc na stronę:
www.krakow.pl/zakładka: Nasze Miasto
lub www.bip.krakow.pl/zakładki: Rozwój Miasta/
Planowanie Przestrzenne.

Ankieta potrwa do końca 2019 r.

Marcin Kapusta
Informacje wykorzystane w tekście, uzyskałem od Małżonki
uczestnika konspiracji niepodległościowej w latach II wojny.
Kurier Zwierzyniecki
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PIĘKNIEJĄCY ZWIERZYNIEC
Jesienne miesiące bieżącego roku obfitują
w wiele prac infrastrukturalnych, wykonywanych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.

Najistotniejszym działaniem finansowanym w tym okresie ze środków
znajdujących się w dyspozycji Rady
Dzielnicy były wykonane w ostatnim
czasie dobudowy oświetlenia. Nowe
lampy uliczne, jakie posadowione zostały na ulicach: Skibowej (zdjęcie nr
1), Księcia Józefa bocznej (zdjęcie nr
2), Sokolej (zdjęcie nr 3), Astronautów
(zdjęcie nr 4) oraz Powstania Styczniowego (zdjęcie nr 5) w niewątpliwy sposób podniosą bezpieczeństwo i komfort
życia okolicznych mieszkańców.

fot.1 Nowe latarnie na ul. Skibowej

ul. Korzeniaka (w miejscu
obniżeń krawężnika) dopełni zamiaru uporządkowania ruchu pieszego w tym –
intensywnie uczęszczanym
przez mieszkańców osiedla
Olszanica – rejonie.
Poza działaniami finansowanymi przez dzielnicę,
ostatnie miesiące 2019 roku przyniosły bardzo doniosłe inwestycje miejskie
na terenie Zwierzyńca.
Jedną z nich jest prowadzona obecnie budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Borowego, stanowiąca warunek konieczny do rozpoczęcia przebudowy ul.
Królowej Jadwigi (zdjęcie
nr 8). Właściwe prace budowlane przy przebudowie
ul. Królowej Jadwigi mają
rozpocząć się w 2020 roku
(obecnie trwają finalne
działania, zmierzające do
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (tzw. ZRID) dla
tego przedsięwzięcia).

fot.4 Nowe latarnie na ul. Astronautów

fot.6 Chodnik przy ul. Olszanickiej przed remontem

fot. W. Górny

fot.2 Nowe latarnie na ul. Księcia Józefa bocznej

ka do ul. Insurekcji Kościuszkowskiej
(zdjęcia nr 6 i 7). Odnowiony oraz nieznacznie poszerzony chodnik, a także obniżone krawężniki bezpośrednio z nim
sąsiadującego fragmentu ul. Korzeniaka,
stworzyły wygodny trakt pieszy, umożliwiający bezpieczne przemieszczanie się nim osób
wysiadających z autobusu
na pobliskim przystanku.
Planowane w najbliższych
miesiącach wyznaczenie
przejścia dla pieszych przez

fot.3 Nowe latarnie na ul. Sokolej

Równie ważnym działaniem finansowanym ze środków Rady Dzielnicy
był wykonany w ostatnich tygodniach
remont chodnika, biegnącego wzdłuż ul.
Olszanickiej na odcinku od ul. KorzeniaKurier Zwierzyniecki

fot. I. Kubacka

fot.5 Nowe latarnie na ul. Powstania Styczniowego

fot.7 Chodnik przy ul. Olszanickiej po remoncie
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Na koniec warto odnotować także zakończoną
w ostatnich dniach inwestycję przebudowy górnego
odcinka ul. Jodłowej (zdjęcia nr 10 i 11). Mimo bardzo przewlekłego charakteru
prowadzonych od lipca prac,
finalny efekt tej inwestycji
jest więcej niż zadowalający.
Przebudowywany odcinek
ul. Jodłowej (od skrzyżowania z ul. Żywiczną do ostatfot. T. Jakubowski
nich zabudowań w Przegofot.8 Budowa kanalizacji w ul. Borowego
rzałach) zyskał chodnik oraz
Inną inwestycją miasta, wykonywaną kanalizację deszczową. Przeciągające
w ostatnich tygodniach na terenie Zwie- się prace budowlane (wynikające z korzyńca, jest pierwszy etap przebudowy ul. nieczności wprowadzenia nieznacznych
Na Błoniach, stanowiącej trakt pieszo-ro- zmian projektowych oraz reperkusji, jawerowy, biegnący wzdłuż rzeki Rudawy, kie to za sobą pociągnęło) paradoksalnie
łączący al. Focha z ul. Piastowską (zdjęcie jednak umożliwiły ponadto wykonanie,
nr 9). Prowadzone na przełomie lat 2019 wnioskowanego jeszcze w maju przez
i 2020 działania w tym obszarze, mają Radę Dzielnicy w Zarządzie Dróg Miadoprowadzić do oddzielenia od siebie – sta Krakowa, remontu bardzo zniszczodotychczas wspólnych ciągów – pieszego nej nakładki na odcinku ul. Jodłowej,
i rowerowego, poprawiając tym samym pomiędzy Przegorzałami a pierwszymi
znacząco wygodę korzystania z tego – zabudowaniami na Woli Justowskiej
niezwykle popularnego – odcinka trasy (zdjęcia nr 12 i 13). Świeżo wyremonrekreacyjnej wokół krakowskich Błoń.
towana nawierzchnia oraz wykonane
z recykliny pobocza istotnie
poprawiły komfort przemieszczania się tym odcinkiem, czyniąc przebudowę
ulicy Jodłowej kompletną
i w pełni efektywną.
Planowana na najbliższy
miesiąc budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej w rejonie wału rzeki Rudawy, wyczerpie plany
działań infrastrukturalnych
na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec na rok 2019.
fot.9 Przebudowa ul. Na Błoniach

fot.12 Ul. Jodłowa, między Przegorzałami a Wolą
Justowską, przed remontem nakładkowym

fot.13 Ul. Jodłowa, między Przegorzałami a Wolą
Justowską, po remoncie nakładkowym

fot.10 Górny odcinek ul. Jodłowej przed
przebudową

fot.11 Górny odcinek ul. Jodłowej po
przebudowie

Wiosną przyszłego roku rozpoczną się
jednak kolejne działania inwestycyjne
i remontowe (m.in. budowa ścieżki
pieszo-rowerowej, łączącej ul. Księcia
Józefa boczną (tzw. kolejkę) z przystankiem autobusowym pn. „Na Krępaku”;
remont chodnika przy ul. Orlej, na odcinku między ul. Zaogrodzie a ul. Księcia
Józefa; remont nakładki na ul. Żemaitisa; budowa ścieżki pieszo-rowerowej
wzdłuż ul. Księcia Józefa, na odcinku
od klasztoru ss. Norbertanek do Mostu
Zwierzynieckiego, od ul. Wioślarskiej
do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej
do granic Krakowa). O ich efektach będziemy Państwa sumiennie informować
w kolejnych numerach „Kuriera Zwierzynieckiego”.
Witold Górny
Wiceprzewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec
Kurier Zwierzyniecki
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Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny – Marzena Paszkot i radni Dzielnicy V i VII pod Kopcem Piłsudskiego

Okolicznościowe akademie w szkołach, konkursy – z niepodległością w tle –
spotkania młodzieży ze świadkami tamtych, trudnych dni, to niektóre sposoby, jakimi na
Zwierzyńcu uczciliśmy bohaterów walczących o niepodległość.
Obecni byliśmy w miejscach pamięci: na „Glinniku”, „Łące męczeństwa”,
pod tablicą przy ul. Dunin-

-Wąsowicza, poświęconą rozstrzelanym
więźniom z Montelupich, tablicą pamiątkową przy SP nr 32, na Cmentarzu
Salwatorskim przy mogiłach pomordowanych w czasie pacyfikacji Woli Justowskiej oraz przy Kopcu Piłsudskiego,
gdzie Radni Dzielnicy wraz z dziećmi
i młodzieżą zwierzynieckich przedszkoli i szkół złożyli kwiaty i trwali w chwili
zadumy i modlitwy.
Marzena Garzeł

fot. Sz. Filipiak

Początek listopada nastraja nas zadumą i niejako nakazuje pamięć o bliskich
zmarłych, by za kilka dni przynaglić do
pamięci o znanych i bezimiennych bohaterach narodowych, dzięki którym
możemy świętować 101 rocznicę powrotu Polski na mapy świata.
I choć krótko po tym radosnym, dla
ówcześnie żyjących Polaków, wydarzeniu przyszły kolejne trudne dni zawieruchy drugiej wojny światowej, terroru
nazizmu i komunizmu, to dały one nadzieję i tym większą determinację do
walki o wolność narodu.
Cały miniony rok był pasmem wydarzeń, które przypominały o latach niestrudzonych wysiłków naszych przodków, ich odwagi i bezgranicznego poświęcenia dla Ojczyzny.

fot. ORIRK „Tabun”

Pamiętamy!

Przy tablicy pamiątkowej na murze SP nr 32

—●—

W przedszkolu uczymy dzieci okazywania szacunku osobom, które odeszły.
Pokazujemy także jak ważne jest zachowanie o nich pamięci.
7 listopada 2019, tuż po święcie
zmarłych, dzieci z najstarszej grupy samorządowego przedszkola nr 78 „Leśne Skrzaty” oddziały przy ul. Jodłowej
23 wybrały się wraz z nauczycielką na
cmentarz na „Glinniku” – miejsce upamiętniające męczeństwo ofiar II wojny
światowej. Przedszkolaki poznały histoKurier Zwierzyniecki

fot. M. Garzeł

„Lekcja” na Glinniku
Młodzież z „Tabuna” – patrol konny pod Kopcem Piłsudskiego

rię tego miejsca, historię ludzi, którzy
oddali życie za ojczyznę. W ciszy i skupieniu wysłuchały treści umieszczonych
na pomnikach nagrobkowych. Nasi wychowankowie oddali cześć i hołd ofiarom
reżimu hitlerowskiego, zapalając znicze
i odmawiając modlitwę w ich intencji.

Spacer alejkami cmentarza był dla
dzieci ogromnym przeżyciem, lekcją historii i patriotyzmu, która na długo pozostanie w ich pamięci.
Agata Kapusta
Nauczyciel
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Ojczyzna najczęściej kojarzy nam
się z polityką i historią, zwłaszcza z trudnymi czasami walki o jej niepodległość.
Nieco później myślimy o pięknie przyrody, często zapominając o kulturze
i pięknych, wyróżniających nas spośród
innych narodów tradycjach. Są jeszcze
dzieła poetów, malarzy, kompozytorów
i innych twórców, które wzbogacają nasze narodowe dziedzictwo.
Okazją do trochę innego postrzegania naszego kraju, był zorganizowany
w gościnnych progach Kółka Rolniczego
Wola Justowska koncert pt. „Ojczyzna”.
Znakomici artyści Opery Krakowskiej:
Pani Katarzyna Słota-Marciniec – mezzosopran, Pan Jan Migała – baryton,
Pan Michał Kutnik – baryton, Pani
Kristina Kutnik – fortepian oraz Gabrysia Kutnik i Piotrek Kutnik, wykonując
utwory bardziej i mniej znanych twórców sprawili, iż w niezwykły sposób
mogliśmy odkrywać Polskę i jej różnorodność.

fot. W. Gryboś

„Ojczyzna”

Okazją do trochę innego postrzegania naszego kraju był koncert pt. „Ojczyzna”

Koncertowi towarzyszyła wystawa
prac mieszkańca naszej Dzielnicy, Pana
Wojciecha Grybosia z cyklu „FOTO/grafia”, tym razem ukazująca dobrze znane
miejsca Krakowa i Zwierzyńca, które au-

tor pokazuje w nietypowy dla fotografii
sposób, bliższy rysunkowi.
Wystawę można do końca roku oglądać w Klubie Kultury „Chełm” w godzinach pracy klubu.
Marzena Garzeł

Kolejny raz, już szesnasty, wręczono
Polskie Nagrody Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka Sergio Vieira De
Mello. Spośród wielu projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Willa Decjusza pomysł nagradzania osób i organizacji pozarządowych za ich działania na
rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur
zasługuje na szczególne wyróżnienie.
Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład
której wchodzą Przedstawiciele Prezydenta RP, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców,
Ambasadora Federacyjnej Republiki
Brazylii i Ambasadora Królestwa Szwecji
w Polsce, Ministra Spraw Zagranicznych
RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Pamięci Narodowej, Fundatorów
Nagrody, Inicjatorzy Nagrody oraz ambasad, konsulatów i fundacji wspierających działania Stowarzyszenia Willa Decjusza w obszarze praw człowieka oraz
przedstawiciele Stowarzyszenia.
W tym roku nagrodę w kategorii Osoba otrzymała Tamila Tasheva, współzałożycielka i prezes zarządu organizacji
pozarządowej „CrimeaSOS”, aktywistka
broniąca praw człowieka i jedna z liderek
młodego pokolenia krymskich Tatarów.

fot. z zasobów Stowarzyszenia Willa Decjusza

Zwierzyniec,
nie tylko lokalny

Nagrody imienia Sergio Vieira De Mello

Jest aktywnie zaangażowana w kwestie
uchodźstwa wewnętrznego i praw człowieka na Krymie. Od 2014 roku jest
partnerem realizacyjnym programów
Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
(UNHCR), dotyczących ochrony uchodźców wewnętrznych na Białorusi, w Mołdawii i na Ukrainie.
W kategorii Organizacja nagrodę otrzymało Diecezjalne Centrum Praw Człowieka „Fray Juan de Larios” (CDDHFJ),

założone w 2001 r. przez biskupa diecezji
Saltillo, Dominikanina, Ojca Raúla Vera
López. Od niemal dekady koncentruje się
na sprawach związanych z wymuszonymi
zaginięciami.
Przyznano również Nagrodę Honorową, którą odznaczono śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, którego
z powodu jego wielkiego umiłowania
wolności i solidarności na zawsze zachowamy w pamięci.
SF
Więcej informacji na stronie www.villa.org.pl

Kurier Zwierzyniecki
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Jubileusze!

Na ręce Prezesa Klubu – Pana Krzysztofa Racułta, złożyliśmy życzenia kolejnych sukcesów sportowych oraz dalsze-

90 lat Kolejowego
Klubu Wodnego 1929

16 listopada odbyły się uroczystości, podczas których społeczność klubu,
osoby wspierające jego działanie, działacze z kraju związani z kajakarstwem
oraz przedstawiciele różnych szczebli
władzy świętowali jubileusz najstarszego klubu w Polsce.
Za prekursora turystyki kajakowej
w naszym kraju uchodzi etnograf Zygmunt Gloger, który w 1872 odbył wycieczki po Wiśle, Bugu, Niemnie i Biebrzy. Za początek zorganizowanej działalności uważa się rok 1928, kiedy to
w ramach Polskiego Związku Narciarskiego powstała Komisja Kajakowa (z siedzibą w Krakowie). W 1930 roku Komisja przeistoczyła się w samodzielny Polski Związek Kajakowy, a Kolejowy Klub
Wodny powstał w 1929 roku.

go rozwoju klubu. Pamiętajmy, że jako
mieszkańcy Zwierzyńca mamy w swoim
sąsiedztwie jeden z najwspanialszych
klubów, gdzie nasze dzieci i młodzież
mogą trenować kajakarstwo, a latem
każdy może skorzystać z oferty rekreacyjnej, do czego serdecznie zachęcamy.

—●—
nr

32

21 listopada 1899 roku został uroczyście poświęcony budynek szkoły, który
po dziś dzień służy uczniom, jako miejsce
nauki, zabawy i koleżeńskich spotkań.
Świętowanie trwało dwa dni, a podczas uroczystej akademii Pani Dyrektor Ewa Poznańska w przemówieniu
podkreśliła, że choć na przestrzeni 120
lat w szkole zmieniło się bardzo wiele,
pozostał niezmiennie dobry duch tego
miejsca, który towarzyszy uczniom po
dziś dzień.

Następnie mnóstwo
gratulacji oraz życzeń
złożyli przedstawiciele
prezydenta miasta, samorządowcy oraz absolwenci szkoły, a po części oficjalnej klasa VIII,
wraz z chórem szkolnym, w widowisku słowno-muzycznym ukazała
historię szkoły, odtworzoną na podstawie zapisów kronik szkolnych.
Z zadaniem o charakterze rozrywkowym

fot. SZ. Filipiak

120-lecie
Szkoły Podstawowej

Pamiątkowy medal z okazji 90 lat Kolejowego
Klubu Wodnego 1929

Tort z okazji 120 lat istnienia Szkoły

wyśmienicie poradzili sobie uczniowie
klas III b i VI b, którzy piosenką i tańcem ukazali zwierzynieckie tradycje.
Wszyscy goście byli zachwyceni. Oklaskom nie było końca. Goście mogli również zobaczyć stare dokumenty, zdjęcia
i kroniki szkolne, a na koniec do woli oddać się wspomnieniom.
Składamy gratulacje! Życzymy kolejnych 120 lat i życzymy, aby następny
jubileusz, najdalej 125-lecia, celebrować w nowej sali gimnastycznej, o co
będziemy niestrudzenie zabiegać.
Szczęsny Filipiak
Jubileuszowe występy dzieci ze SP nr 32
Kurier Zwierzyniecki
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Dzień pluszowego misia
Dzień Pluszowego Misia stał się okazją
do zaprezentowania wystawy prac Pani
Ewy Waligóry, w cyklu zaproponowanym
mieszkańcom Zwierzyńca przez Klub Kultury „Chełm” pn. „Pozytywnie zakręceni”.
Nowy projekt ma na celu spotkania
z mieszkańcami naszej Dzielnicy, którzy zechcą z innymi podzielić się swoimi
pasjami oraz zaprezentować swoje prace.
Zgodnie z założeniami projektu, Pani
Ewa opowiedziała obecnym o swojej pasji, którą jest szydełkowanie i pokazała
własnoręcznie wykonane zwierzaki –
przytulaki. Trzeba przyznać, iż z zaciekawieniem słucha się takich przekazów
i z niekłamaną radością i podziwem trzyma w dłoniach swoiste dzieła sztuki.

Złóż wniosek w ramach
programu
„Czyste powietrze”

Zachęcamy wszystkich do śledzenia
informacji o kolejnych spotkaniach, natomiast tych z Państwa, którzy czują
się „pozytywnie zakręceni” i chcieliby
podzielić się swoimi pasjami, prosimy
o kontakt z Klubem Kultury „Chełm”,
bądź z Komisją Kultury Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec.
MG

Na podstawie porozumienia o współpracy Miasta z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie właściciele nieruchomości położonych w Krakowie mogą składać wnioski o dotację w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” również w Wydziale ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta
Krakowa.
To szansa na uzyskanie dofinansowania nie tylko dla osób, które nie skorzystały z dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
i nie wymieniły jeszcze paleniska, ale również dla tych, którzy planują termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Program rządowy „Czyste powietrze”
ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Obejmuje wymianę starych pieców i kotłów na
paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Zgłaszając się do siedziby Wydziału ds.
Jakości Powietrza przy al. Powstania Warszawskiego 10 można uzyskać pomoc przy
wypełnianiu wniosku.

Szkoła Podstawowa nr 31 przystąpiła w tym roku po raz pierwszy do konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Akcję tę
organizuje co roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie. Placówka walczyła o zdobycie certyfikatu potwierdzającego jej
aktywność w zakresie dbania o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.
W trakcie trwania akcji dzieci zostały wyposażone w elementy odblaskowe.

Wszyscy uczniowie otrzymali bowiem
kamizelki. Uczestniczyli również w spotkaniach z funkcjonariuszami Straży
Miejskiej, którzy przypominali zasady
bezpiecznego zachowania w drodze do
i ze szkoły.
Ponadto w szkole zostały przeprowadzone różne konkursy. Dzieci mogły wziąć udział w turnieju wiedzy „Jestem wzorowym pieszym”, konkursie
plastycznym „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”, recytowały poezję związaną z bezpieczeństwem na drodze oraz
tworzyły komiksy, przybliżające zasady
zachowania się na drodze. Dodatkowo
uczniowie klas piątych przeprowadzali
doświadczenia, sprawdzając, jak odblaski wpływają na naszą widoczność.
Niestety liczba punktów uzyskana
podczas akcji nie pozwoliła w tym roku
na zdobycie certyfikatu aktywnego dbania o bezpieczeństwo uczniów w drodze
do szkoły. Placówka jednak się nie poddaje i w przyszłym roku zamierza zgłosić się do konkursu ponownie.

Osoby zainteresowane
mogą zgłaszać się
do Wydziału ds. Jakości Powietrza

od poniedziałku do piątku
od godz. 7:40 do 15:30

Więcej informacji o programie „Czyste powietrze” znaleźć można na stronie internetowej: www.wfos.krakow.pl

Kontakt:

infolinia (czynna w godzinach 8:00-15:00):
502 073 066
e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Agata Rybus
Kurier Zwierzyniecki

DOKARMIAJMY Z GŁOWĄ!
ciąg dalszy ze str. 1

fot. T. Jakubowski

Należy uważać, aby nie wybrać solonego, prażonego słonecznika! Wartościowym pokarmem są również łuskane
orzechy: ziemne, włoskie lub laskowe
(niesolone!), które najlepiej umieszczać
w specjalnych karmnikach siatkowych.
Sikory i dzięcioły lubią również słoninę (ważne, aby nie była solona ani
wędzona!) – trzeba jednak pamiętać
o jej regularnym wymienianiu – maksymalnie co dwa tygodnie. Nie powinno się
jej w ogóle podawać, jeśli temperatura
nie spada poniżej zera, bo wtedy tłuszcz
szczególnie szybko zjełczeje. Dobrze też,
aby nie była wystawiona bezpośrednio
na słońce. Warto również umieszczać ją
tak, aby nie mogły jej zabrać w całości
sroki czy sójki. Zamiast słoniny można
też wywieszać specjalne kule tłuszczowe
z zatopionymi ziarnami.
W okresie zimowym w sklepach warzywnych oraz na placach targowych
można kupić mieszanki nasion dla ptaków. Należy jednak pamiętać, że jeśli
z naszego karmnika korzystają głównie
sikory, to spora część takiej karmy zostanie przez nie odrzucona – wybiorą jedynie swój ulubiony słonecznik i czasem inne
nasiona oleiste. Warto zatem dostosować
rodzaj karmy do gatunku, który występuje w pobliżu. Mieszanki mogą przyciągnąć do karmnika więcej gatunków ptaków, ale tylko tam, gdzie faktycznie one

Sikora bogatka przy karmniku z ziarnami słonecznika

występują, czyli raczej na
obszarach słabiej zabudowanych i w pobliżu lasów.
Drozdy jak kos czy kwiczoł chętnie zjedzą wyłożone jabłka i gruszki. Warto
również zasadzić w ogrodzie drzewa lub krzewy,
których owoce stanowią ich
pokarm jak np. irga, ognik,
cis, czarny bez, jarząb, rokitnik czy dzika róża.
Odpowiednim pokarmem dla gołębi i sierpówek
są mieszanki nasion, płatki
Sikora bogatka na stołówce dla ptaków na Sikorniku
zbożowe, kasze (nieprażone), a także słonecznik.
Nie należy karmić ptaków chlebem, mnik tubowy. Można go kupić lub wykoani resztkami ciast. Jest to pokarm chęt- nać samodzielnie z plastikowej butelki.
Istotna jest również lokalizacja karnie zjadany przez ptaki, ale niestety bezwartościowy – zawiera niewiele składni- mnika. Należy umieścić go tak, aby ptaki
ków odżywczych i daje im tylko uczucie nie stawały się łatwym celem dla ptaków
sytości. Jest też niestety szkodliwy ze drapieżnych i kotów. Powinien znajdowzględu m.in. na sól, która odwadnia wać się na wysokości przynajmniej 1,5
ich organizm. Chleb wywołuje również metra nad ziemią oraz od 2 do 5 metrów
u ptaków chorobę – kwasicę, która pro- od drzewa lub krzewu. Ptaki (szczególwadzi do osłabienia kości i zwyrodnie- nie sikory) mają wtedy miejsce, gdzie
nia stawów. Do tego łatwo pleśnieje – bezpiecznie mogą zjeść nasiona zabrane
wtedy staje się śmiertelną trucizną.
z karmnika.
Należy pamiętać, że karmnik należy
W czasie silnych mrozów warto także
utrzymywać w czystości, aby nie stał się wystawiać poidełko ze świeżą wodą dla
siedliskiem dla pasożytów i bakterii. Po- ptaków. Kiedy naturalne źródła wody
karm nie może być zamoknięty – wtedy są zamarznięte, szczególnie dokucza im
łatwo się psuje. Jeśli nie chcemy czyścić pragnienie.
karmnika, dobrym rozwiązaniem zaDokarmianie kaczek i łabędzi nad
miast typowego „domku” będzie kar- Wisłą jest atrakcyjną rozrywką, jednak
ptaki te potrzebują wsparcia ze strony
człowieka właściwie tylko w czasie gdy
rzeka jest długo zamarznięta. Jeśli decydujemy się na ich dokarmianie, należy
pamiętać, aby nie rzucać pokarmu bezpośrednio do wody – wtedy duża jego
część opada na dno i rozkładając się zaburza ekosystem wodny. Należy pamiętać, że ptakom wodnym również szkodzi
chleb – mimo że jedzą go bardzo chętnie.
Zdrowym pokarmem dla nich są np. płatki owsiane oraz gotowane bez soli: kukurydza, ryż, kasze i pokrojone w kostkę
warzywa (np. marchew czy ziemniaki).
Pamiętajmy – ptak to nie odkurzacz,
a karmnik to nie śmietnik. Resztki chleba i ciast powinny znaleźć się w brązowym pojemniku na odpady bio, a resztki
mięsa w koszu na odpady zmieszane.
Tomasz Jakubowski
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