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Zdaniem Przewodniczącego:

Wiosna, wiosna, a z nią…
Nareszcie mamy w dzielnicy projekt przebudowy
ul. Królowej Jadwigi (V etap). To materiał do konsultacji,
spotkanie z projektantem odbędzie się 09.04.2013 r.
o godz. 19.00 w Klubie Kultury Wola (ul. Królowej Jadwigi 215). Zapraszamy również do siedziby Rady
Dzielnicy 02.04.2013 r. w godz. 11.00 - 13.00 oraz 16.00
- 18.00, gdzie można w spokoju obejrzeć plany.
Oczywiście mam świadomość, że to jeszcze nie
jest sukces. Przed nami długa batalia, aby Radni Miejscy i Pan Prezydent dostrzegli, jak ważna jest ta ulica
dla Krakowian i dla wizerunku miasta, i zagwarantowali środki ﬁnansowe na realizację przebudowy. Stąd
moja prośba do Państwa o podpisanie petycji do
prezydenta, jak również o wstawienie się wszystkich

osób mogących szepnąć kilka słów
w odpowiednich miejscach w tej
sprawie. A skoro wiosna, to czas na
zgłoszenia do konkursu „Moje rośliny
w zielonej Dzielnicy Zwierzyniec”. Zasady są proste, wybierzcie Państwo
zaniedbany skwer lub donicę miejską i zadbajcie o nie
(dobrze jest zrobić zdjęcie przed rozpoczęciem swoich
prac i po ich skończeniu). To może być całkiem nowa
praca lub już rozpoczęta w poprzednich latach. Proszę
wypełnić zgłoszenie i przekazać do Rady Dzielnicy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią. Nagrody za
najlepsze prace gwarantowane. Należy wspomnieć, że
dbanie o skwery należy do gminy, co w praktyce oznacza ﬁnansowanie za pieniądze oddane do dyspozycji
dzielnicy. Jak Państwo zapewne się domyślacie, kwoty,
jakie otrzymujemy na ten cel, nie są w stanie zaspokoić
najpilniejszych potrzeb, a co dopiero marzyć, abyśmy
dożyli czasów, gdzie każdy skrawek zieleni będzie
faktycznie zielenią, a nie wysypiskiem petów. Dlatego
zachęcamy do poświęcenia kilkudziesięciu minut tygodniowo pracom ogrodniczym. Dzięki nim nasze wspólne
otoczenie stanie się piękniejsze, a Państwo z pewnością
odczują satysfakcję.

Dokończenie na str. 4
Szczęsny Filipiak
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Z bieżącej działalności Rady
W dniu 18.12.2012 r. odbyła
się XXXIV sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące
uchwały:
Uchwała nr XXXIV/348/2012
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do
realizacji w latach 2013-2014 (dotyczy zadania:
„Budowa oświetlenia w ul. Podkamyk”)
Uchwała nr XXXIV/349/2012 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez
Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji
w latach 2013-2014 (dotyczy zadania: „Budowa
oświetlenia w ul. Oświęcimskiej”)
Uchwała nr XXXIV/350/2012 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez
Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji
w latach 2013-2014 (dotyczy zadania: „Budowa
oświetlenia w ul. Fabijańskich”)
Uchwała nr XXXIV/351/2012 w sprawie zmiany
listy zadań w ramach środków powierzonych
z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych: obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy przejściach dla pieszych
oraz usuwanie innych barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych na 2013 rok (do
wcześniej ustalonej listy dopisuje się następujące
zadania: – remont poręczy i balustrady w przejściu podziemnym pod al. Krasińskiego po stronie
parzystej, – przebudowa podjazdu dla wózków
w celu jego dostosowania do rzeczywistych wymagań osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach w przejściu podziemnym pod
al. Krasińskiego po stronie parzystej)
Uchwała nr XXXIV/352/2012 w sprawie podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na
2013 r. (rezygnuje się z zadań: – zakup leków dla
niepełnosprawnych, najuboższych mieszkańców Dzielnicy VII, – doﬁnansowanie działalności
Integracyjnego Klubu Seniora z Klubu Kultury
„Chełm”, a pozyskane środki w kwocie 14 000
zł przenosi się na zadanie: – obniżanie krawężników, wykonywanie pasów medialnych przy
przejściach dla pieszych oraz usuwanie innych
barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych według wskazań Dzielnicy)
Uchwała nr XXXIV/353/2012 w sprawie zmiany
listy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do montażu ze środków
przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2013 r. (do wcześniej ustalonej listy
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dopisuje się następujące zadania: – montaż
progów wyspowych na ul. Olszanickiej w rejonie
skrzyżowań z ulicami: Korzeniaka, Majówny oraz
Leśmiana, – montaż bariery ochronnej pomiędzy chodnikiem a rowem melioracyjnym wzdłuż
ul. Majówny, – montaż lustra ułatwiającego włączanie się do ruchu na ul. Królowej Jadwigi naprzeciwko posesji nr 131)
Uchwała nr XXXIV/354/2012 w sprawie zmiany zadań priorytetowych Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 r. (rezygnuje się z zadania:
„Modernizacja sali gimnastycznej dla dzieci
i młodzieży w Kolejowym Klubie Wodnym
1929”, a pozyskane środki w wysokości 5 000
zł przeznacza się na zadanie: „Rewitalizacja
nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej
nr 48 – wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgłoszenia”)
Uchwała nr XXXIV/355/2012 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Kultury
Fizycznej, Sportu i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 rok
Uchwała nr XXXIV/356/2012 w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
w 2013 r. (zgodnie z przyjętym harmonogramem
sesje odbędą się w następujących terminach: 29
stycznia, 26 lutego, 26 marca, 23 kwietnia, 21
maja, 18 czerwca, 9 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 22 października, 19 listopada, 17 grudnia)
Uchwała nr XXXIV/357/2012 w sprawie zadań
priorytetowych na 2013 r. (przenosi się środki
w kwocie 20 000 zł z zadania; „Oświetlenie ulic
w dzielnicy według wskazań Dzielnicy” i przeznacza się je na nowe zadanie: „Wykonanie
dokumentacji stanowiska dla przewoźnych motopomp w okolicy rowu melioracyjnego i obwałowania rzeki Wisły z dojazdem od ul. Rybnej”)
Uchwała nr XXXIV/358/2012 w sprawie protestu wobec procedury, w wyniku której wycięto
drzewa w Parku Decjusza (w swojej opinii rada
uznała, że całkowite pominięcie samorządu lokalnego w działaniach mających tak duży wpływ
na wygląd terenu parku, jest wyrazem lekceważenia mieszkańców)
Uchwała nr XXXIV/359/2012 w sprawie opinii
dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji
pn.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi na
części działki nr 19/2 oraz części działki nr 19/4
z wjazdami z działki nr 30/57 obr. 9 Krowodrza
przy ul. Morelowej w Krakowie” (Rada wydała
negatywną opinię w powyższej sprawie)
Uchwała nr XXXIV/360/2012 w sprawie opinii
dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji
pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morelowej 30,
na działkach nr 6/13, 319/4 obr. 9 Krowodrza
w Krakowie” (Rada wydała pozytywną opinię
w powyższej sprawie)
Uchwała nr XXXIV/361/2012 w sprawie opinii dotyczącej ewentualnej możliwości zbycia
działek nr: 86/20, 86/14, 86/16, 86/18, 86/23,
położonych przy ul. Przegorzalskiej, obr. 17
Krowodrza – celem poprawy warunków za-

gospodarowania nieruchomości sąsiednich
oznaczonych jako działki nr: 86/21, 86/15, 86/17,
86/19, 86/24, 90/4 (Rada wydała pozytywną opinię w powyższej sprawie)
W dniu 03.01.2013 r. odbyła się XXXV nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto Uchwałę nr XXXV/362/2013 w sprawie planu ﬁnansowego Dzielnicy VII na 2013 rok
(przyjęto następujący plan ﬁnansowy na łączną
kwotę 34 000 zł:
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 800 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 15 000 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 500 zł,
§ 4260 Zakup energii – 6 000 zł,
§ 4270 Zakup usług remontowych – 500 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 000 zł,
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3 200 zł)
W dniu 29.01.2013 r. odbyła się XXXVI sesja
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XXXVI/363/2013 w sprawie zmiany realizatora zadania z zakresu problematyki
osób niepełnosprawnych ( jako nowy realizator
zadania „Budowa podjazdu dla wózków w Szkole Podstawowej nr 48” został wskazany Zespół
Ekonomiki Oświaty w Krakowie)
Uchwała nr XXXVI/364/2013 w sprawie przyjęcia
rocznego planu pracy Komisji Bezpieczeństwa,
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Mieszkalnictwa
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 rok
Uchwała nr XXXVI/365/2013 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
Uchwała nr XXXVI/366/2013 w sprawie
zmiany listy zadań powierzonych z zakresu
„budowa i przebudowa ulic gminnych wraz
z oświetleniem” na 2013 r. (do wcześniej ustalonej listy zadań w punkcie II – budowa oświetlenia, na pozycji 1 dopisuje się następujące
zadanie: „Montaż szafy oświetleniowej w ul. Do
Przystani”)
Uchwała nr XXXVI/367/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych na 2013 r.
Uchwała nr XXXVI/368/2013 w sprawie usunięcia znaku zakazu parkowania (B-36) oraz
barierek przy ul. Rotmistrza Dunin-Wąsowicza
(zawnioskowano do Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu o usunięcie barierek
ustawionych w okolicy siedziby MPWiK S.A.,
z pozostawieniem ich na 10-metrowym odcinku
przed przejściem dla pieszych)
Uchwała nr XXXVI/369/2013 w sprawie przywrócenia kursowania tramwaju linii 6 w święta
oraz w soboty do godz. 20.00 (zawnioskowano
do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o przywrócenie kursowania tramwaju linii
6 w niedziele i w święta w godzinach 9.00–20.00
oraz w soboty w godzinach 18.00-20.00 poprzez przeniesienie 7-8 kursów z dni powszednich po godz. 20.00 oraz zsynchronizowanie
rozkładu tak, aby tramwaje odjeżdżały średnio:
z Salwatora (1, 2, 6) co około 7 minut, a z Kurdwanowa (6, 24, 50) co 5 minut)

3
Uchwała nr XXXVI/370/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Informacji
i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec na 2013 r.
Uchwała nr XXXVI/371/2013 w sprawie
zmiany w składzie Komisji Kultury, Informacji
i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec (ze składu komisji odwołany został
radny Jan Dziura-Bartkiewicz)
Uchwała nr XXXVI/372/2013 w sprawie
zmiany w składzie Komisji Kultury, Informacji
i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec (ze składu komisji odwołany został
radny Paweł Kowalski)
Uchwała nr XXXVI/373/2013 w sprawie zmiany w planie ﬁnansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2013 r. (– przenosi się środki w kwocie
263 zł z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
na § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,
– przenosi się środki w kwocie 250 zł z § 4210
Zakup materiałów i wyposażenia na § 4300 Zakup usług pozostałych)
Uchwała nr XXXVI/374/2013 w sprawie korekty Uchwały nr XXXIV/348/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 18 grudnia 2012
roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 ( jako
źródło ﬁnansowania zadania „Budowa oświetlenia w ul. Podkamyk” wskazuje się środki na
zadania powierzone Dzielnicy z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem”)
Uchwała nr XXXVI/375/2013 w sprawie korekty Uchwały nr XXXIV/349/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 18 grudnia 2012
roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2013-2014 ( jako
źródło ﬁnansowania zadania „Budowa oświetlenia w ul. Oświęcimskiej” wskazuje się środki na zadania powierzone Dzielnicy z zakresu
„budowa i przebudowa ulic gminnych wraz
z oświetleniem”)
Uchwała nr XXXVI/376/2013 w sprawie korekty Uchwały nr XXXIV/350/2012 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec
do realizacji w latach 2013-2014 ( jako źródło ﬁnansowania zadania „Budowa oświetlenia w ul.
Fabijańskich” wskazuje się środki na zadania
powierzone Dzielnicy z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem”)
Uchwała nr XXXVI/377/2012 w sprawie korekty Uchwały nr XXXIII/339/2012 Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie korekty Uchwały nr XXIX/290/2012
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 28 sierpnia
2012 roku w sprawie zadań powierzonych z za-

kresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz
z oświetleniem” na 2013 r. (zadanie wymienione
w § 1 na pozycji 2 w części I – budowa i przebudowa ulic gminnych, otrzymuje brzmienie: „Budowa chodnika w ul. Księcia Józefa na odcinku
od ul. Wodociągowej do przystanku MPK”)
Uchwała nr XXXVI/378/2013 w sprawie zadań
priorytetowych Dzielnicy VII na 2013 rok przeznacza się środki w kwocie 400 zł na zadanie
„Zakup nagród dla uczestników II Wiosennego
Turnieju Piłki Nożnej”
Uchwała nr XXXVI/379/2013 w sprawie uwag
do wersji roboczej nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (Rada zgłosiła
uwagi, zastrzegając sobie prawo do ponownego ustosunkowania się do ustaleń Studium po
jego wyłożeniu do publicznego wglądu)
Uchwała nr XXXVI/380/2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej ewentualnej możliwości
zbycia działki nr 276/5, obr. 8 Krowodrza przy
al. Kasztanowej (Rada wydała pozytywną opinię
w powyższej sprawie)
Uchwała nr XXXVI/381/2013 w sprawie opinii
dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji pn.: „Budowa budynku hotelowego
wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 499/12,
499/13, 499/16, 499/17, 540/17, 502/8, 495/23,
495/21, 495/22, 495/14, 495/15, 540/16, obr. 21
Krowodrza wraz z budową zjazdu z dz. nr 540/17,
obr. j. w. przy ul. Mirowskiej w Krakowie” (rada
wydała pozytywną opinię w powyższej sprawie)

Uchwała nr XXXVI/382/2013 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania
inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 20132014 (Rada zawnioskowała wprowadzenie do
WPF i WPI zadania: „Modernizacja i doposażenie
ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej nr 31 wraz z opracowaniem dokumentacji”)
Uchwała nr XXXVI/383/2013 w sprawie poparcia protestu Mieszkańców sąsiednich budynków
wobec planów rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 98/6 obr. 14
Krowodrza przy ul. Salwatorskiej 35a w Krakowie
Uchwała nr XXXVI/384/2013 w sprawie wniosku dotyczącego realizacji zadań powierzonych
z zakresu „prac remontowych dróg, chodników
i oświetlenia” na terenie Dzielnicy VII w 2013 r. (Rada
zawnioskowała, aby realizacja zadania „Remont
chodnika przy ul. Senatorskiej” odbywała się w ramach odrębnego przetargu, natomiast wykonanie
pozostałych zadań z zakresu „prace remontowe
dróg, chodników i oświetlenia”, do wyczerpania
środków, powierzono ﬁrmie wyłonionej w drodze
zamówienia publicznego, w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót utrzymaniowych)
Pełny tekst uchwał dostępny na stronie internetowej Dzielnicy VII www.dzielnica7.krakow.pl
oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta
Krakowa www.bip.krakow.pl
Opracowała Grażyna Rojek

Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30 czerwca 2013 r. Jeśli mieszkaniec ma podpisaną umowę na odbiór odpadów przez
MPO w Krakowie odbiorca sam zajmie się rozwiązaniem umowy. W przypadku
posiadania umowy z innym odbiorcą odpadów, mieszkaniec samodzielnie musi
rozwiązać umowę. Należy zrobić to odpowiednio wcześnie, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie (okres wypowiedzenia 1 lub 3 miesiące).

Spotkania Zarządu i Radnych Dzielnicy VII
Zwierzyniec z Mieszkańcami:
•
•
•
•

09.04.2013 r. godz 19.00 prezentacja projektu przebudowy ul. Królowej Jadwigi i ul. Korbutowej oraz spotkanie z projektantem (Klub Kultury Wola, ul. Królowej Jadwigi 215);
11.04.2013 r. godz. 19.00 spotkanie na Os. Bielany (Szkoła Podstawowa nr 48);
17.04.2013 r. Godz. 19.00 spotkanie w Szkole Podstawowej 32
18.04.2013 r. Spotkanie w Szkole Podstawowej 31

Jeden kierunek na ul Bielańskiej gwarancją
bezpieczeństwa Mieszkańców Bielan.
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców, którzy sygnalizowali oraz składali pisma
do swoich radnych z prośbą o jak najszybsze zainteresowanie się problemem jakim jest coraz
większy ruch samochodowy na ul. Bielańskiej, Rada i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec wysłała
zapytanie do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ZIKiT uważa, iż zasadnym było by wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na całej długości
ulicy. W związku z powyższym Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec chcąc usłyszeć Państwa głos w tej
sprawie, zdecydowała się o przeprowadzeniu szerokich konsultacji z mieszkańcami.
Prosimy o spotkanie, zachęcamy do przesyłania swojego zdania na adres mailowy
kuba.markowski12@gmail.com, oraz do wzięcia udziału w ankiecie.
Jakub Markowski

Kurier Zwierzyniecki
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Zdaniem przewodniczącego:
Wiosna, wiosna, a z nią...
Dokończenie ze str 1
Poruszę jeszcze sprawę Błoń Krakowskich, tzn.
tworzonego dla nich miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
oraz
złożonego
wniosku
o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przebiegu ścieżki dla pieszych i rolkarzy
wzdłuż ulicy Piastowskiej. Rada Dzielnicy stoi

na stanowisku, aby nie powstawała żadna infrastruktura na terenie zielonym. Uważamy, że
można przebudować odcinek ul. Piastowskiej
tak, aby zmodernizować biegnącą wzdłuż Błoń
ścieżkę pieszą, rowerową oraz dla rolkarzy.
Nie rozumiem, dlaczego podczas tworzenia
planu miejscowego przez Biuro Planowania
Przestrzennego, czyli jednostkę miejską, inna
jednostka miejska występuje z wnioskiem

o warunki zabudowy na Błoniach pod realizację ścieżki. To praktyka budząca mój niepokój.
Dlatego proszę Państwa, jako mieszkańców tej
części Krakowa, która w wyniku fatalnych decyzji związanych z procedurą inwestycyjną na
podstawie tzw. wuzetek, została trwale skrzywdzona, o wyjątkową czujność i składanie uwag
do projektu planu dotyczącego Błoń. Oczywiście poinformujemy Państwa o terminach wyłożenia i dyskusji publicznej dotyczącej tego planu,
ale wiedząc, jak ciężko w krótkim czasie dotrzeć
z informacją, prosimy o regularne odwiedzanie
naszej strony internetowej, gdzie są umieszczane ważne dla mieszkańców komunikaty.
Szczęsny Filipiak

Co nowego w Klubie Seniora?
Rok 2013 pod wpływem Wielkiej Orkiestry
Jurka Owsiaka zwrócił uwagę na potrzeby ludzi
starszych. Jednak nie tylko sprawy lecznictwa
są ważne. Równie istotna jest dbałość o odrobinę przyjemności dla seniorów. Na łamach „Kuriera” pisałam o wielkich jubileuszach 90-lecia
naszych dwóch koleżanek. Dzisiaj już nie ma
Ich z nami, a nam pozostaje świadomość, że
zdążyliśmy sprawić Im odrobinę radości.
Klub seniora stara się wyciągnąć z tego
odpowiednie wnioski. Dzięki staraniom przewodniczącej Klubu Ewy Saniternik zorganizowaliśmy wycieczkę do Warszawy. Zwiedzaliśmy
stolicę, starówkę i Stadion Narodowy. Wielkim
wyzwaniem intelektualnym był pobyt w Centrum Nauki Kopernik.
W każdym wieku można poszerzać swoją
wiedzę. Aby pogłębić wiadomości o zdrowym
stylu życia grupa członków Klubu uczestniczyła w wyjazdowym kursie w Ośrodku PCK
w Mszanie Dolnej. Nasza przewodnicząca
„wywalczyła” dla nas aż 20 miejsc. Oprócz wykładów były zajęcia praktyczne. Nauczyliśmy
się prawidłowo używać kijków nordic walking
wędrując po okolicznych stokach, na fantomie
ćwiczyliśmy pierwszą pomoc w nagłych wypadkach i sztuczne oddychanie. Po badaniach
dowiedzieliśmy się, jaki jest stan naszego or-

ganizmu. Wielu z seniorów ucieszyło się, że ich
wiek metaboliczny jest nawet i 10 lat niższy niż
ten metrykalny.
Po spotkaniu ostatkowym nastąpi teraz cykl
zajęć klubowych, wszyscy jednak czekamy na

wiosnę, aby w czystym powietrzu spacerować
z kijkami i znowu wyruszyć w plener, ten bliższy
i dalszy. Korzystamy więc z każdej chwili, bo nie
wiemy, jak długo to będzie trwało.
Maria Kościelniak

Konkursy, konkursy, konkursy...

Konkurs na zieleńce – wygrywa każdy uczestnik
Rośliny w mieście
Choć aura jest jeszcze
zimowa, wszyscy z utęsknieniem wyczekujemy wiosny.
Ciepło promieni słonecznych,
oraz ich blask dodaje ochoty
do życia, ludziom poprawia
nastrój a roślinom pozwala
na wzrost. W nadchodzących
tygodniach wokół nas przyroda się już zazieleni i wszyscy przyjemnie odczujemy
kojący wpływ pączkującej
Kurier Zwierzyniecki

roślin i zieleni wokół. Tym bardziej przykrym
kontrastem będzie widok zaśmieconego skweru, samochodów parkujących na niewielkich
skrawkach zielni rozsianych wśród betonów
miast. Pamiętajmy jednak, że mamy wpływ na
wygląd naszego otoczenia. Rada Dzielnicy VII
Zwierzyniec serdecznie zaprasza do wzięcia
udziału w konkursie.
Wygrywa każdy uczestnik konkursu, bo
zakomponowanie przestrzeni publicznej daje
możliwość odczucia autentycznej radości tworzenia i dobrego samopoczucia. Oczywiście

poza własną satysfakcją, na laureatów czeka
nagroda wręcza przez Radę Dzielnicy VII.
Przypominamy, że konkurs polega na wybraniu dowolnego skweru, donicy miejskiej
czy kwietnika, zasianiu w nim roślin wg własnej kompozycji. Warto jednocześnie wykonać
zdjęcia wybranego zieleńca przed objęciem go
„ogrodniczą opieką”, oraz drugie prezentujące
go w pełnej wiosennej krasie. Można również
napisać kilka zdań co zachęciło Państwa do tej
aktywności.
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Osoby pragnące wziąć udział w konkursie zapraszamy do kontaktu z Radą Dzielnicy
– wspólnie będzie łatwiej wybrać skwer lub
donicę doskonałą do objęcia opieką chętnych.
Regulamin konkursu ukazał się w przednich
numerach Kuriera Zwierzynieckiego, a wkrótce
zostanie opublikowany również na stronie internetowej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec (http://
www.dzielnica7.krakow.pl).

Przykład idzie z góry
Choć marzec nie bardzo sprzyjał ogrodnikom, kwiecień zapowiada się obiecująco.
Radni Dzielnicy VII będą w kwietniu z łopatkami i sadzonkami roślin dawać przykład dbałości o zieleńce. W wolnym czasie i własnym
sumptem
będą rewitalizować zaniedbany
skwer przy ul. Salwatorskiej. Przygotowujemy
wystawę fotograﬁczną dokumentującą zmiany
w wyglądzie naszego otoczenia. Już wkrótce
zostanie zaprezentowana relacja fotograﬁczna
obrazująca postępy tych działań. Już w wielu
szkołach dzieci i nauczyciele potwierdzili udział
w akcji upiększania zieleńców. Mamy nadzieję,
że wielu mieszkańców dołączy do nas w tym
roku.

Zwierzyniec na dwóch kółkach – konkurs
Tej zimy popularnym tematem była ważna
kwestia zanieczyszczeń powietrza w Krakowie. Choć na samym Zwierzyńcu nie ma stacji
pomiarowych, tu także dosięga nas problem
smogu, palenia w piecach odpadów (śmieci),
natężonego ruchu samochodowego (szczególnie na ul. Królowej Jadwigi i ul. Księcia Józefa).

Powiedz nam o Twoim ulubionym miejscu, a wspólnie
stworzymy mapę ciekawych uroków Zwierzyńca.
Piękno jest tam, gdzie go szukamy. Zapewne wszyscy mieszkańcy znają tak urocze miejsca
naszej dzielnicy jak Kopiec Kościuszki, Piłsudskiego, Osiedle Urzędnicze na Salwatorze, Błonia,
Park Decjusza Klasztor Kamedułów czy Lasek Wolski. Są też miejsca mniej popularne, ale równie piękne. Warto wybrać się tam na spacer w niedzielne popołudnie, czy pokazać znajomym
urokliwy zakątek Dzielnicy, o którym wie niewielu.
Zapraszamy miłośników Zwierzyńca do przysyłania na adres naszej redakcji informacji
o Państwa ulubionym miejscu, trasie spacerowej lub rowerowej. Planowanym efektem wspólnej
pracy mieszkańców i Rady Dzielnicy będzie mapa ciekawych miejsc Zwierzyńca.
Listy proszę nadsyłać pod adres Rady Dzielnicy tj. RD VII Zwierzyniec 30-117 Kraków,
ul. Prusa 18, lub na e-mail kurier.zwierzyniecki@interia.pl. Najciekawsze listy opublikujemy na
łamach Kuriera.

Możemy samodzielnie przyczynić się do
poprawy stanu powietrza, a rozwiązań jest wiele. Korzystając z ładnej pogody warto rozważyć
zmianę środka transportu, z pojazdów napędzanych paliwem, na rower napędzany zbędnymi kaloriami.
Rada Dzielnicy VII i Klub Kultury Przegorzały przygotowały konkurs plastyczny dla rowerzystów. W konkursie „Zwierzyniec na dwóch
kółkach” mogą brać udział dzieci z przedszkoli,
szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz
licealnych, jak również dzieci uczęszczające na
zajęcia Klubów Kultury, oraz osoby dorosłe.
Udział w konkursie polega na wykonaniu
wybraną techniką pracy plastycznej lub fotograﬁcznej (z wyłączeniem prac przestrzennych), w formie dwóch obrazów, z których
jedna przedstawia Zwierzyniec jako dzielnicę
przyjazną dla rowerzystów, a druga jej przeci-

wieństwo. Dozwolona jest praca będąca połączeniem pracy dwóch autorów. Organizatorzy
zawracają się z prośbą do opiekunów, instruktorów i nauczycieli o wprowadzenie uczestników w tematykę konkursu.
Do 15 maja 2013. czekamy na prace w Klubie Kultury Przegorzały , ul. Kamedulska 70.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 9 czerwca
2013 r.
Pełna treść Regulaminu konkursu dostępna
jest w siedzibie Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec,
przy ul. Prusa 18, na stronie http://www.dzielnica7.krakow.pl/ , w Klubie Kultury Przegorzały.
Uczniowie szkół i przedszkoli mogą prosić swoich nauczycieli o udostępnienie Regulaminu.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa,
przewidziane są atrakcyjne, rowerowe nagrody.
Julia Mach

Klub Kultury Przegorzały zaprasza…
19 kwietnia, godz. 10:00
Jan Pokrywka – „O królewiczu, co tkał dywany”
Spektakl edukacyjno-artystyczny, składający się z dwóch wyraźnie oddzielonych
od siebie części. W pierwszej dzieci poznają
tajemnice teatru lalkowego. Dowiadują się
z czego można zrobić lalkę i jakie jej formy
występują w teatrze. Znajdują odpowiedź na
pytania: co to jest rekwizyt, maska, jaka rolę
spełnia w teatrze muzyka? W drugiej, zobaczą opowieść opartą na gruzińskiej legendzie
o Królewiczu, który chcąc zdobyć serce ukochanej, ubogiej dziewczyny, uczy się tkackiego rzemiosła. A bajka, jak to bajka kończy się
dobrze.
26 kwietnia godz 17.00
Dzień Kultury Hiszpańskiej – warsztaty ﬂamenco prowadzone przez rodowitych Hiszpanów Juana Antonio Maldonado Valverde oraz
Marię Meca Minarro.
Impreza łącząca pokolenia, na którą zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych w tym
seniorów. Na warsztatach poznamy ﬂamenco - zjawisko kulturowe, związane z folklorem
andaluzyjskich Cyganów, obejmujące muzykę,
śpiew, taniec, strój i zachowania. Jego trady-

cja pochodzi z Andaluzji, i tam do dziś można
oglądać jego wykonanie.
27.04.2013 godz. 7:30
Międzypokoleniowa wycieczka do Baranowa i Zalipia dla seniorów i wnuków, podczas
której zwiedzimy późnorenesansowy zamek
w Baranowie Sandomierskim, siedzibę rodu
Leszczyńskich budowaną według projektu Santi
Gucciego, ze względu na podobieństwa zwaną
Małym Wawelem. Natomiast Zalipie czeka na
nas ze swoimi uroczo malowanymi chatami.
Koszt 60 zł, zapisy i wpłaty do dnia 30 marca.
26 kwietnia godz 17.00
Dzień Kultury Hiszpańskiej – warsztaty ﬂamenco prowadzone przez rodowitych Hiszpanów Juana Antonio Maldonado Valverde oraz
Marię Meca Minarro.
Impreza łącząca pokolenia, na którą zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych w tym
seniorów. Na warsztatach poznamy ﬂamenco - zjawisko kulturowe, związane z folklorem
andaluzyjskich Cyganów, obejmujące muzykę,
śpiew, taniec, strój i zachowania. Jego tradycja pochodzi z Andaluzji i tam do dziś można
oglądać jego wykonanie.

22.04.2013 do 28.04.2013
Udział młodzieży z grupy wokalnej i ﬁlmowej w międzynarodowej wymianie młodzieży „Rencontres internationales autour de la
musique” w Bourges we Francji, połączonej
z udziałem we francuskim festiwalu muzycznym
Printemps de Bourges. Impreza realizowana
we współpracy z Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Education Active i przy wsparciu
unijnego programu Młodzież w Działaniu Warsztaty komiksu japońskiego dla gimnazjalistów
i licealistów. W programie znajdą się lekcje rysunku, konstruowanie oraz reżyserowanie fabuły, komputerowa obróbka graﬁczna i edycja
komiksu. Zajęcia odbywają się w piątki 16:00
do 18:00. Sztuki walk dla dziewcząt w wieku
10+. W programie praca nad zwinnością i odpowiednią techniką obrony. Zajęcia w poniedziałki
i środy o 17.30 do 18:15 Wznawiamy po przerwie
nieodpłatny kurs samoobrony dla dorosłych i rodzin. Kurs realizowany będzie we współpracy ze
Strażą Miejską Miasta Krakowa. Zajęcia prowadzą trenerzy I klasy karate i ju-jitsu. Kurs odbywa
się w czwartki w godzinach 17:00-18:30
Więcej informacji na www.dworek.krakow.pl/przegorzaly

Kurier Zwierzyniecki
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Szanowni Mieszkańcy,
W dzisiejszym numerze Kuriera Zwierzynieckiego powracamy do naszej rubryki – odpowiedzi na uchwały.
W dniu 26 czerwca 2012
roku Rada Dzielnicy podjęła
uchwałę w sprawie zmiany
w funkcjonowaniu przystanku
„Cracovia-Błonia” w kierunku
centrum z pojedynczego na
podwójny dla linii 134,152,292
i 902. (uchwała XXVII/257/
2012).
W odpowiedzi na uchwałę
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wyjaśnia ,że
funkcja przystanku podwójnego została wprowadzona w celu upłynnienia ruchu, nie zaś w celu
ułatwienia przesiadek, jak proponuje Rada Dzielnicy. W rejonie przedmiotowego przystanku w kierunku al. Trzech Wieszczów nie występuje taka
sytuacja ruchowa, która powodowałaby konieczność wprowadzenia na nim w/w funkcji. W kwestii
rozkładów jazdy i nakładających się godzin odjazdów ZIKiT dokona analizy sytuacji i w przypadku
zasadności wniosku dzielnicy wprowadzi zmiany.
W uchwale nr XXVII/258/2012 Rada Dzielnicy VII wnioskuje o ustawienie słupka przystankowego na przystanku autobusowym
„Działki” w kierunku miasta na ul. Malczewskiego. Obecnie na przystanku „Działki” dla linii 100
i 101 na ul. Malczewskiego znajduje się słupek
przystankowy tylko po jednej stronie (prawej
jadąc w stronę Kopca Kościuszki. Pełni on rolę
przystanku dwukierunkowego dla w/w linii autobusowych. Taki układ powoduje, że pasażerowie, a szczególnie turyści nie wiedzą gdzie
znajduje się przystanek w kierunku miasta.
Ustawienie słupka przystankowego po drugiej
stronie ułatwi pasażerom korzystanie z komunikacji miejskiej w tym rejonie.
W odpowiedzi ZIKiT przychyla się do prośby
dzielnicy, jednocześnie informując, że podczas
rozdzielania przystanków dwukierunkowych
została przyjęta zasada „porządkowania przystanków” tzn. każdej takiej zmianie winna towarzyszyć poprawa jakości usług poprzez budowę
peronów. Obecnie na w/w terenie nie ma peronu dla pasażerów a ZIKiT nie posiada środków
ﬁnansowych na jego budowę. Inwestycja może
być zrealizowana ze środków Dzielnicy.
W uchwale nr XXVII/259/32012 Rada Dzielnicy zawnioskowała o uporządkowanie nazw
przystanków MPK w rejonie pętli tramwajowej
Salwator oraz ul. Senatorskiej.
Obecna nazwa przystanków autobusowych
„Salwator” umieszczona na całym węźle tramwajowo-autobusowym zlokalizowana w okolicach pętli tramwajowej Salwator oraz ulicy
Senatorskiej wprowadza zamęt wśród pasażerów, a szczególnie wśród turystów. Proponowana zmiana uporządkuje i uprości pasażerom
korzystanie z komunikacji miejskiej w tym ważnym węźle tramwajowo-autobusowym.
W odpowiedzi ZIKiT poinformował, ze oprócz
planowanej zmianie w nazewnictwie przystanków,
również w proponowanym przez dzielnicę rejonie,
przystanki autobusowe zlokalizowane na ulicy
Kurier Zwierzyniecki

Senatorskiej i na łączniku oraz przystanek tramwajowy „Flisacka” otrzymają nazwę „Senatorska”
W sprawie zamontowania tablic prowadzących U-3e na łuku drogi – ul. Orla poniżej al. Astronautów na kierunku ul. Księcia Józefa, Rada
podjęła uchwałę XXVIII/269/2012. W uzasadnieniu podano, że opisywany odcinek drogi, ze
względu na ukształtowanie (zakręt, stromy podjazd oraz brak oświetlenia jest. niebezpieczny.
Brak jakichkolwiek znaków sprawia, iż nie ma
możliwości uprzedzenia kierującego pojazdem
o występowaniu bardzo ostrego zakrętu i koniecznego ograniczenia prędkości.
ZIKiT po przeprowadzeniu wizji w terenie
wniosek dzielnicy uznał za zasadny. Zarząd wykona projekt docelowej organizacji ruchu. Po
zatwierdzeniu projekt zostanie przekazany do realizacji w miarę posiadanych środków ﬁnansowych.
W uchwale nr XXVIII/270/2012 Rada
zawnioskowała o wykonanie odwodnienia na
odcinku od al. Wędrowników do przepustu zlokalizowanego przy ul. Kruczej, uzasadniając,
że w okresie długotrwałych deszczów razem
z wodą zabierana jest ziemia z przylegających
gruntów, która powoduje niszczenie krawędzi
jezdni, istniejących korytek odwodnieniowych,
podmywania podłoża. Ponadto obﬁte ilości
wody i błota stwarzają zagrożenie dla kierujących pojazdami, którzy i tak mają utrudnione
pokonanie drogi ze względu na istniejące zakręty
o znacznym nachyleniu i nierównej nawierzchni.
W odpowiedzi ZIKiT poinformował, że będzie
wnioskował o wprowadzenie w/w zadania do projektu budżetu na 2013 rok, ewentualnie o współﬁnansowanie zadania ze środków dzielnicy.
Uchwała nr XXVIII/276/2012 wnioskowała
o ujęcie zadań inwestycyjnych w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu poinformował,że zadania:
1. kontynuacja przebudowy ul. Królowej Jadwigi – dalsze etapy – projektowanie i realizacja,
2. przebudowa ulicy Leśmiana – realizacja,
3. przebudowa ulicy Starowolskiej wraz
z chodnikami – projekt i realizacja,zostały
ujęte w wykazie zadań do zawnioskowania
w budżecie miasta na 2013 rok,
4. ul. Kogucia – budowa kanalizacji opadowej
– wystąpiono o wydanie warunków technicznych w zakresie budowy kanalizacji
opadowej w celu określenia zakresu rzeczowego zadania.
Wnioski dotyczące budowy boisk wielofunkcyjnych wg projektu w os. Olszanica ul.
Korzeniaka oraz budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych wg projektu w os. Przegorzały
ul. Rybna zostały przesłane do Zarządu Infrastruktury Sportowej w celu załatwienia zgodnie
z kompetencjami.
W uchwale nr XXVIII/277/2012 w sprawie
strefy płatnego parkowania, wniosek dotyczący
poszerzenia strefy płatnego parkowania obejmujący kwadrat ulic Kościuszki, Krasińskiego,
Focha, Królowej Jadwigi został przekazany

wg kompetencji do Wydziału Gospodarki Komunalnej w celu rozważenia możliwości ujęcia
w/w zakresu w tworzonym programie parkingowym przez Pracownie Planowania i Projektowani Systemów Transportu ALTRANS.
W uchwale nr XXIX/284/2012 w sprawie
wniosku o likwidację toru kajakowego na rzece
Rudawie do dnia dzisiejszego Zarząd Infrastruktury Sportowej nie udzielił żadnej odpowiedzi.
W uchwale nr XXXI/319/2012 w sprawie
nadania nazwy „Skwer Konika Zwierzynieckiego” działce nr 373/9 obręb 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza,
Wydział Geodezji UMK poinformował, że
o tego typu sprawach decydują Radni Miasta
Krakowa. Wniosek Dzielnicy został rozpatrzony
przez Zespół ds. Nazewnictwa Komisji Kultury,
Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. Na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2013
roku Zespół zaopiniował pozytywnie propozycję
i postanowił nadać przedmiotowemu terenowi
„Skwer Konika Zwierzynieckiego”. Przedmiotowy wniosek decyzją prof. Jacka Majchrowskiego zostanie przedstawiony w formie uchwały
Rady Miasta Krakowa.
W uchwale nr XXXIII/345/2012 w sprawie
utworzenia na stałe przystanku autobusowego
„Cmentarz Salwatorski” dla linii 100 i 101 na ul.
Malczewskiego, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zaopiniował negatywnie wniosek
Dzielnicy z uwagi na brak peronu przystankowego w kierunku Kopca Kościuszki oraz lokalizację
przystanku w bezpośrednim sąsiedztwie łuku
drogi. Przedmiotowy przystanek został w 2012
roku tymczasowo zlokalizowany w w/w rejonie
z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych oraz
związane z nim czasowe zamknięcie dla ruchu
ogólnego ulicy Malczewskiego.
W uchwale nr XXXIII/346/2012 w sprawie
przywrócenia kursowania tramwaju linii 6 w soboty i święta oraz zwiększenia na linii 2 taboru
niskopodłogowego, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w kwestii linii nr 6 informuje, że oferta przewozowa w dni świąteczne
została dopasowana do potoków pasażerskich
występujących w tych dniach. Środki ﬁnansowe
przeznaczone na komunikację miejską w Krakowie nie pozwalają utrzymać funkcjonowania
wszystkich linii przez cały tydzień.
Odnośnie taboru niskopodłogowego na linii
nr 2 ZIKiT zgodnie z umową zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A.
w Krakowie decyduje o przebiegu linii, ilości
kursów jak również o typie taboru pod względem pojemności taboru. W przypadku taboru
niskopodłogowego kierowanego do obsługi
poszczególnych linii ZIKiT w tej sprawie przedstawia swoje propozycje przewoźnikowi i stara się wspólnie wypracować rozdział taboru.
Udział taboru niskopodłogowego oraz niskowejściowego w naszym mieście wynosi 50%.
Obecnie trwa proces sprowadzania nowych
tramwajów, który ze względów ekonomicznych
jest rozłożony w czasie. Działania podejmowane
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przy kształtowaniu linii mają na celu zapewnienie obsługi tramwajami niskopodłogowymi
jak największego obszaru Krakowa a nie tylko
wybranych dzielnic. Kursowanie linii o w/w charakterystyce jest związane z rozdziałem taboru
na poszczególne linie, który zapewnia obsługę
każdego ciągu komunikacyjnego przynajmniej
jedna linią, do której obsługi skierowany jest
tabor posiadający powierzchnię wewnętrzną
na możliwie najbardziej zbliżonym poziomie do
peronu przystankowego.
W związku z podjętą przez Zarząd Dzielnicy uchwałą nr 31/2012 z dnia 19.07.2012 roku
w sprawie kontynuacji odwodnienia w os. Bory
Olszanickie, ZIKiT poinformował, że realizacja
prac związanych z udrożnieniem rowów w rejonie ul. Na Borach i ul. Olszanickiej rozpatrywana
będzie po otrzymaniu środków ﬁnansowych na
2013 rok. W przypadku nie przydzielenia środków ﬁnansowych w wystarczającej wysokości
ZIKiT wystąpi do Rady Dzielnicy o częściowe doﬁnansowanie zadania z puli środków Dzielnicy.
Oprócz uchwał, Rada Dzielnicy na skutek wniosków i interwencji mieszkańców,
przesyła również liczne pisma i zapytania do
jednostek miejskich.
Mieszkaniec ulicy Raczkiewicza zwrócił się
do Rady o uzupełnienie brakującego oznakowania „pierwszeństwo przejazdu i nazwy ulicy”.
ZIKiT pismem poinformował Radę, że oznakowanie pionowe na wlocie ul. Raczkiewicza
w ul. Olszanicką zlecone zostało do uzupełnienia w ramach bieżącego utrzymania na terenie
m .Krakowa.
Ważnym problemem dla Dzielnicy jest sprawa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 20
ul. Senatorska 35 (obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 ).Rada zwróciła się w tej
sprawie do Zarządu Infrastruktury Sportowej
z prośbą o dokładny przegląd boiska wielofunkcyjnego z udziałem przedstawicieli Dzielnicy.
16 grudnia upłynął 3-letni termin od chwili
odbioru boiska a więc zakończy się 36 miesięczna gwarancja. Patrząc na ilość dokonanych napraw oraz kolejne uszkodzenia
nawierzchni ,Rada Dzielnicy sądzi ,że sama
naprawa nie będzie satysfakcjonująca. Radni
Dzielnicy zgłaszali wiele wad zaraz po jego wykonaniu. Usterki zostały usunięte a ich odbiór
nastąpił z pominięciem przedstawicieli Rady
Dzielnicy. Boisko jest w fatalnym stanie. Wie-

W związku z artykułem zamieszczonym
w Kurierze Zwierzynieckim 9/204 z grudnia
2012 r. „Siedem lat walki o przedszkole” informujemy, że Pan Wojciech Chmielewski
architekt IARP jest autorem projektu koncepcyjnego architektoniczno – funkcjonalnego
rozbudowy budynku Przedszkola nr 76 w
Krakowie, a nie jak jest to zamieszczone autorem projektu budowlanego. Ponadto za powyższy projekt koncepcyjno architektoniczno
– funkcjonalny APP W. Chmielewski otrzymała honorarium 17385 pln, a nie 150000 pln.
Zainteresowanego serdecznie przepraszamy.
Redakcja

dząc, że Zarząd Infrastruktury Sportowej przejął niedawno opiekę nad boiskiem wnioskuje
się o sprawdzenie warunków gwarancji, przeprowadzenie wizji w terenie z udziałem przedstawiciela Dzielnicy i informacji przez ile lat
boisko powinno być użytkowane od momentu
oddania go w użytkowanie. W odpowiedzi Zarząd Infrastruktury Sportowej informuje, że nie
posiada tytułu prawnego do zapewnienia opieki
nad boiskiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18. Z raportu z Rejestru Gruntów
wynika, że Zespół posiada trwały Zarząd nad
w/w terenem. W tej sytuacji wszelkie prawa do
dochodzenia roszczeń z tytułu występowania
wad i usterek na boisku posiada Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18.
Zarząd Infrastruktury Sportowej w ramach
swoich kompetencji w zakresie przyszkolnej infrastruktury sportowej prowadzi nowe inwestycje a następnie nadzór nad realizacją dla nich
gwarancji i rękojmi. Jest też jedynie realizatorem zadań priorytetowych i powierzonych dzielnic w zakresie boisk przyszkolnych. W związku
z powyższych Zarząd Infrastruktury Sportowej
nie może podjąć kroków oczekiwanych przez
Radę i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec.

Pismem z dnia 10. 10.2012 Rada Dzielnicy
zawnioskowała do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego S.A. w Krakowie o ustawienie wiat przystankowych na następujących
przystankach komunikacji miejskiej w Dzielnicy
VII Zwierzyniec.
1. Kopiec Kościuszki – przystanek dla linii 100 i 101
2. Hofmana – przystanek przelotowy dla linii
134, 152, 292 i 902
3. Słonecznikowa – przystanek przelotowy dla
linii 102, 134, 152, 292 i 902
4. Strzelnica – przystanek przelotowy dla linii
102, 134, 152, 292 i 902
5. Park Decjusza – przystanek przelotowy dla
linii 102, 152, 292 i 902
W odpowiedzi MPK poinformował,że:
Ad.1. -wniosek zostanie uwzględniony na 2013 rok
As.2. - wniosek uwzględniony w planach na
2013 rok – realizacja zadania- ﬁrma Art.Marketing Syndicate S.A.
Ad.3 i 4 –wnioski uwzględnione w planach na
2013 rok
Ad.5.-wniosek uzwględniony w planach na 2013
rok - realizacja zadania - Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Opracowała Teresa Machowska

W grudniową przedświąteczną sobotę w Klubie Kultury „Chełm” przy udziale Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbył się I Przegląd Piosenki Zwierzynieckiej i Krakowskiej. Na będącej
w remoncie klubowej sali wystąpiło 30 uczestników. Liczba uczestników jak i rozpiętość wiekowa od 3,5 do 18 lat potwierdza założenie do organizacji przeglądu, którym jest przybliżenie
i ocalenie od zapomnienia pieśni i piosenek folkloru krakowskiego i zwierzynieckiego. Mamy
nadziej, iż w kolejnych latach będzie przybywa młodych uczestników, którzy przybliżą nam
piękno i różnorodność krakowskiej kultury.
Marzena Garzeł
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Zwierzyniec na starej (i nowej) fotograﬁi

Kościół
Najświętszego Salwatora
i Gorzkie żale
Chociaż tradycja każe wiązać to miejsce
z pogańską świątynią z X wieku, początki
kościoła – pomimo drobiazgowych badań
prowadzonych w trzech fazach na przestrzeni ubiegłego wieku – nie są ostatecznie wyjaśnione. Pomimo to, nie ulega wątpliwości,
że jest to jeden z najstarszych krakowskich
kościołów. Wznoszony prawdopodobnie od
przełomu XI/XII stulecia, wzmiankowany został
po raz pierwszy już w 1148 roku. W zasadniczym zrębie romański, budowany był zapewne
w kilku fazach, aż do drugiej połowy XII wieku. Wiadomo, że powstała wówczas budowla
z kamiennych ciosów w typie bazyliki, z prosto zamkniętym prezbiterium i aneksami po
bokach, na podobieństwo skromnych naw.
Wkrótce potem inkorporowany został wraz
z uposażeniem do klasztoru norbertańskiego
i tak już pozostało.
Po poważnych zniszczeniach podczas oblężenia Krakowa przez pretendenta do tronu
polskiego Maksymiliana Habsburga (1587 r.),
kościół został odbudowany w latach 1604-1622.
Powstała wówczas między innymi wieża oraz

Kościół Najświętszego Salwatora/ fot. K. Jakubowski 2009 r.

przykuwająca uwagę – rzadko spotykana w takiej formie – kazalnica
posadowiona na zewnętrznej ścianie prezbiterium (1605 r.). Kazalnice
tę popularna legenda związała –
niestety bezpodstawnie – z osobą
św. Wojciecha.
Dzisiejszy kościół ma charakter
– w przeważającej mierze – barokowy. Zadecydowała o tym gruntowna przebudowa (1662-1673 r.), po
zniszczeniach dokonanych przez
Szwedów. Zachowały się jednak
niektóre elementy pierwotnej architektury i wystroju. W jednonawowym wnętrzu ocalały sklepienia
krzyżowe, a w ścianach prezbiterium zrekonstruowano częściowo
– charakterystyczne dla stylu romańskiego dwudzielne, arkadowe
okienka – tzw. biforia. Godne uwagi
są wczesnorenesansowe freski,
późnorenesansowa ambona oraz
zdobiący boczny ołtarz, obraz
ukrzyżowanego Chrystusa z grajkiem u stóp, Widokówka wydana nakładem Bractwa św. Anny (1935 r.)
związany z legendą / z kolekcji K. Jakubowskiego
o cudownym krucyﬁksie (1605 r.).
XVIII wieku. Nazwa pochodzi od pierwszych
Obok świątyni funkcjonował
słów pieśni, która zachowała swój staropolski
dawniej cmentarz paraﬁalny dla
charakter i oddaje w jakiejś mierze – tak stan
Zwierzyńca i okolicznych wsi. Do
sfery duchowości, jak i pobożność właściwą
dziś ocalało kilka nagrobków i okoepoce baroku. Niegdyś było to mocno rozbuło 30 tablic epitaﬁjnych, umieszdowane misterium, wzbogacone między innymi
czonych na ścianach kościoła.
o kazanie pasyjne oraz procesję. Obecnie na
W zachodnim narożniku ogrodu
okoliczność Gorzkich żali, raczej sporadycznie
zachował się tajemniczy drewniany
odprawiane są kazania, a z procesji całkowicie
dom z pierwszej połowy XIX wieku
zrezygnowano.
– tzw. chatka grabarza. Pochówków
Warto jeszcze poświęcić kilka słów wyw tym miejscu zaniechano dopiero
dawcy widokówki – Bractwu św. Anny, którego
w 1886 roku, pomimo że urządzony
członkowie odziani w charakterystyczne habity
nieopodal cmentarz Salwatorski,
z kapturami prowadzą procesję. Historia Bradziałał już od ponad dwudziestu lat.
ctwa sięga lat 90. XVI wieku, a jego powstanie
Na widokówce z 1935 roku powpisane było w ruch odnowy, po zmaganiach
dziwiać można nie tylko sam kośkościoła katolickiego z reformacją. Niegdyś
ciół i w tym tkwi jej oryginalność.
działało w wielu polskich miastach, a dziś jest
Anonimowy fotograf utrwalił mianojuż raczej swego rodzaju reliktem. Paraﬁa Najwicie osobliwe misterium – procesję
świętszego Salwatora jest tu zresztą chlubnym
towarzyszącą nabożeństwu zwanewyjątkiem, bowiem Bractwo istnieje tam od
mu Gorzkie żale. Nabożeństwo to
1593 roku – i choć różne były czasy – jego dziapopularne – choć tylko w Polsce –
łalność nie została nigdy zawieszona.
odprawiane jest tradycyjnie w wielkopostne niedziele, od początków
Krzysztof Jakubowski
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