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Zdaniem Przewodniczącego:

Plany, plany, plany…. Nareszcie!
Jak widzimy bardzo rozsądna była decyzja, aby
sporządzane plany zagospodarowania przestrzennego
obejmowały nieduże obszary. Dzięki temu prace planistów postępują szybciej oraz mniejsze grupy osób zainteresowanych poszczególnymi planami biorą udział
w ich doprecyzowaniu.
To z kolei owocuje, że plany spełniają oczekiwania
mieszkańców i rzadziej są zaskarżane.
Na dzień dzisiejszy na ukończeniu są dwa plany;
Wola Justowska- Sarnie Uroczysko oraz Wola Justowska- Modrzewiowa. Właśnie Rada Miasta uchwala oba
te plany, 25 kwietnia odbyło się pierwsze czytanie.
Od 16.04 - 16.05 w Biurze Planowania Przestrzennego (ul. J.Sarego 4) został wyłożony do publicznego wglądu
projekt planu Piastowska, można się z nim zapoznać w
czwartki: od 13:30 do 15:30 oraz poniedziałki, wtorki, środy
i piątki: od 8:00 do 10:00. Natomiast uwagi należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2012 r.
Rada Miasta również podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Błonia Krakowskie” z równo-

3 Czerwca
z Dzielnicą VII

Ecoweek w Krakowie

Pragniemy zaprosić Państwa na
coroczny Dzień Otwarty Magistratu oraz Święto Dzielnicy VII, które
odbędą się w sobotę, trzeciego
czerwca. Od godziny 10:00 zapraszamy na Plac Wszystkich
Świętych do siedziby Rady Miasta, gdzie będą prezentowały się
wszystkie dzielnice naszego miasta z „siódemką” włącznie. Tegoroczne hasło przewodnie święta
to „Wielokulturowy Kraków”

Już niebawem po raz pierwszy w Polsce, w Krakowie, zadebiutuje idea ECOWEEK’u! ,,Tydzień Ekologiczny’’ to międzynarodowy cykl konferencji i warsztatów
dla architektów, designerów, projektantów, socjologów
oraz studentów. Warsztaty przetkane inspirującymi wykładami profesjonalistów na temat zrównoważonego
projektowania dotyczą zwykle różnych problemowych
przestrzeni w mieście. Dotąd spotkania te odbyły się
m.in. w Atenach, Salonikach (Grecja), w Mediolanie
(Włochy) czy w Jerozolimie (Izrael).
Ich sukces spowodował, iż obecnie koncept ten
wykracza dalej - w roku 2013 ECOWEEK odbędzie
się w Danii, w Kopenhadze, a już w maju tego roku w
Krakowie w Zielonej Dzielnicy Zwierzyniec. Formuła
wydarzenia jest nieco inna niż dotychczas: na pierwszą
polską edycję składają się czterodniowe warsztaty architektoniczne oraz dwudniowa konferencja.
Już od dłuższego czasu rynek polski oferuje różne
eko usługi. Również klienci zaczyniają doceniać produkty, które nie szkodzą środowisku. Jednak wiedza naszego społeczeństwa o zrównoważonym projektowaniu
(projektowaniu proekologicznym) jest bardzo ogólna.
Konferencja ECOWEEK (17-18 maja, Willa Decjusza)
ma za zadanie poszerzyć tę wiedzę poprzez wykłady
znanych architektów. Wśród gości znajdują się takie zna-

Od godziny 15:00 zapraszamy
do Parku Decjusza, gdzie będzie
mieć miejsce Święto Dzielnicy
VII Zwierzyniec w tym roku pod
hasłem „Gra o Park”. Na miejscu
przewidziane atrakcje zarówno
dla dzieci i młodzieży jak również dorosłych. Więcej szczegółów odnośnie programu święta
wkrótce będzie można znaleźć
na naszej stronie internetowej –
www.dzielnica7.krakow.pl oraz
plakatach promocyjnych.
Serdecznie Zapraszamy!

czesnym odstąpieniem od planu „Zespół sportowy na
Błoniach Krakowskich”. Plan ten jest bardzo ciekawy ze
względu na jego granice obejmujące całe Błonia Krakowskie, obszary, na których znajduje się Hotel Cracovia, Kino Kijów, część ul. Piłsudskiego z przylegającym
skwerem, budynek „Sokoła” z przyległościami oraz parking przed Muzeum Narodowym.
W naszej dzielnicy mamy jeszcze kilka obszarów nieobjętych planami. Czekamy na opracowanie
i przyjęcie nowego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
aby wnioskować o sporządzanie kolejnych planów, tak
abyśmy po wielu latach bezkarnego oszpecania naszej
dzielnicy mogli spać spokojniej.
Zapraszamy mieszkańców do regularnego odwiedzania strony internetowej Biura Planowania, aby na
bieżąco pilnować tworzonych zapisów prawa miejscowego, które powinno być sporządzane dla dobra mieszkańców - http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/
Szczęsny Filipiak

komitości jak Marta Pozo z holenderskiego biura MVRDV
i Ulf Meyer z niemieckiego biura Ingenhoven Architects
(autorzy wielu budynków instytucji Unii Europejskiej).
Integralną częścią Konferencji są warsztaty architektoniczne (7-10 maja, Willa Decjusza), których tematem
jest ocalona dzięki determinacji mieszkańców i władz
Dzielnicy wolska Strzelnica. W Polsce nie często zdarza się, aby protest społeczności lokalnej powstrzymał
gotowy projekt przed realizacją (hipermarekt, który miał
zastąpić Strzelnicę). Ta postawa mieszkańców była inspiracją dla organizacji ECOWEEK by angażując w sprawę
miasto Kraków, mieszkańców dzielnicy, zagranicznych
specjalistów oraz młodych kreatywnych ludzi wywiązać
wielopłaszczyznową dyskusję, która zaowocuje satysfakcjonującym projektem rewitalizacji Strzelnicy.

Dokończenie na str. 7
Kurier Zwierzyniecki
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Z działalności Rady Dzielnicy VII
W dniu 28.02.2012 r.
odbyła się XXII sesja Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto
następujące
uchwały:
Uchwała nr XXII/202/2012
w sprawie podjęcia działań
mających na celu przeprowadzenie ekspertyzy stanu
obwałowań i muru przeciwpowodziowego na rzece
Wisła w rejonie klasztoru
Sióstr Norbertanek
Uchwała nr XXII/203/2012 w sprawie przyjęcia
rocznego planu pracy Komicji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2012 r.
Uchwała nr XXII/204/2012 w sprawie przyjęcia
rocznego planu pracy Komisji Kultury, Informacji
i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec na rok 2012
Uchwała nr XXII/205/2012 w sprawie korekty
Uchwały nr XV/148/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie podziału środków na zadania powierzone
z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych
na 2012 r. (zmieniono zakres rzeczowy zadania realizowanego przez MOPS, zmniejszono o 10 tys.
zł kwotę przeznaczoną na usuwanie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych i przeznaczono pozyskane środki na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 4)
Uchwała nr XXII/206/2012 w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Bolesława Prusa w Krakowie (wydano opinię pozytywną)
Uchwała nr XXII/207/2012 w sprawie zmiany w
składzie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec (odwołano radnego Pawła Kajfasza ze składu komisji)
Uchwała nr XXII/208/2012 w sprawie zmiany podziału środków przeznaczonych na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac
remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej na 2012 r. (zmniejszono
do wysokości 5 tys. zł kwotę przeznaczoną na remont pryszniców i doposażenie szatni w obiekcie
KS Nadwiślan przy ul. Kościuszki 16, przeznaczono 5 tys. zł na wymianę pieca i armatury w budynku KS Nadwiślan oraz zmieniono zakres zadania
realizowanego w KS Zwierzyniecki na: „remont
i modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego”)
Uchwała nr XXII/209/2012 w sprawie zmiany na
stanowisku zastępcy przewodniczącego Komisji
Edukacji oraz zmiany w składzie Komisji Edukacji
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec (odwołano radnego Pawła Kajfasza z funkcji zastępcy przewodniczącego komisji oraz ze składu komisji)
Uchwała nr XXII/210/2012 w sprawie przyjęcia

Kurier Zwierzyniecki

rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec

utrzymaniowych, wyłonionym w drodze zamówienia publicznego)

Uchwała nr XXII/211/2012 w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych na 2012 r.

Uchwała nr XXII/220/2012 w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. (rozszerzono
zakres rzeczowy zadania na następujący: „Szkoła
Podstawowa nr 32 – naprawa opaski podrynnowej wraz z obróbką blacharską w części budynku
nad salą gimnastyczną, adaptacja pomieszczeń
w piwnicy na szatnie i wymiana stolarki drzwiowej
zewnętrznej – wyjście ewakuacyjne”)

Uchwała nr XXII/212/2012 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 20122014 (zawnioskowano wprowadzenie do WPF
i WPI zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wodociągowej do
przystanku MPK”)
Uchwała nr XXII/213/2012 w sprawie wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez
Szkołę Podstawową nr 72 kolejnej umowy najmu
części powierzchni dachu budynku szkoły oraz pomieszczenia na poddaszu z firmą Polska Telefonia Komórkowa „Centertel”, z przeznaczeniem na
stację bazową telefonii komórkowej wraz z urządzeniami sterującymi (wydano opinię pozytywną)
Uchwała nr XXII/214/2012 w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, murami oporowymi, zbiornikiem retencyjnym na dz. nr 95/1,
95/2 obr. 11 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną (gaz, prąd, woda, kanalizacja sanitarna
i opadowa oraz przebudowa napowietrznej sieci
elektroenergetycznej) na dz. nr 95/1, 95/2, 95/3,
94/5, 560/3 obr. 11 Krowodrza oraz budowa zjazdu z działki drogowej nr 560/3 obr. 11 Krowodrza
przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie” (wydano
opinię negatywną)
Uchwała nr XXII/215/2012 w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego
i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec na
2012 r.
Uchwała nr XXII/216/2012 w sprawie zmiany w
składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec (powołano radnego Pawła Kajfasza do składu komisji)
Uchwała nr XXII/217/2012 w sprawie zmian w planie finansowym Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2012
r. (przeniesiono środki w kwocie 330 zł z § 4210
Zakup materiałów i wyposażenia na § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne oraz przeniesiono
środki w kwocie 500 zł z § 4210 Zakup materiałów
i wyposażenia na § 4300 Zakup usług pozostałych)
Uchwała nr XXII/218/2012 w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. (przeznaczono
kwotę 9 500 zł z rezerwy na zadania pn. „Organizacja imprezy ECOWEEK – współfinansowanie”)
Uchwała nr XXII/219/2012 w sprawie wniosku
dotyczącego realizacji zadań powierzonych z zakresu „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” na terenie Dzielnicy VII w 2012 r. (zawnioskowano, aby realizacja zadań jw. odbywała
się w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót

Uchwała nr XXII/221/2012 w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. (zmieniono zakres
rzeczowy zadania na następujący: „Wykrywanie
wad postawy metodą komputerową z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej u dzieci zez szkół
podstawowych wraz z gimnastyką korekcyjną”)
Uchwała nr XXII/222/2012 w sprawie zmiany
zadań priorytetowych Dzielnicy VII Zwierzyniec
(w uchwale nr XV/141/2011 z dnia 27.09.2011
§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Remont i modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie
KS Zwierzyniecki)

W dniu 27.03.2012 r. odbyła się XXIII sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XXIII/223/2012 w sprawie powołania
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec (powołano radnego Pawła
Kajfasza na stanowisko zastępcy przewodniczącego komisji)
Uchwała nr XXIII/224/2012 w sprawie zadań priorytetowych na 2012 rok (przeniesiono środki w
kwocie 800 zł z rezerwy na zadanie pn. „Organizacja turnieju piłkarskiego o Puchar Rad Dzielnic
Krakowa pn. KRAK-GOL 2012”)
Uchwała nr XXIII/225/2012 w sprawie wskazania
prac do realizacji w ramach zadania priorytetowego na 2012 rok pn. „Oświetlenie ulic w dzielnicy
według wskazań Dzielnicy” (wskazano następujące prace: ul. Przegorzalska/ul. Żemajtisa – dowieszka lampy w kierunkiu ul. Żemajtisa, wymiana wysięgnika lampy przy Gimnazjum nr 20, ul.
Senatorska, wymiana opraw al. Waszyngtona –
kontynuacja do wysokości posiadanych środków
finansowych)
Uchwała nr XXIII/226/2012 w sprawie zadań priorytetowych na 2012 r. (ustalono nowe zadanie
pn. „Dofinansowanie działalności bieżącej Klubu
Kultury „Chełm” z rezerwy środków priorytetowych na 2012 rok i przeznacza się środki w wysokości 1 500 zł”)
Uchwała nr XXIII/227/2012 w sprawie podziału środków na zadania powierzone realizowane
w ramach programu „Bezpieczny Kraków” na
2012 rok (ustalono zadanie pn. „Montaż progu
„wyspowego” przed przejściem dla pieszych na
ul. Królowej Jadwigi przy Szkole Podstawowej
nr 32 – dofinansowanie”)
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Uchwała nr XXIII/228/2012 w sprawie podziału
środków przeznaczonych na remonty placówek
oświatowych w ramach zadań powierzonych na
2012 rok (przesunięto środki w kwocie 5 000 zł

z zadania „Ułożenie mat z tworzywa sztucznego
na placu zabaw w Przedszkolu nr 78, al. Kasztanowa” na dofinansowanie zadania „Wymiana
instalacji grzewczej wraz z grzejnikami (wymiana

kotła gazowego i instalacji CO w filii Przedszkola
nr 78 przy ul. Jodłowej”)
					
		
Opracowała Grażyna Rojek

Omówienie prac Rady i Zarządu Dzielnicy VII
Zwierzyniec za 2011 rok (cz. 1)
Ochrona Środowiska
i Utrzymania Zieleni.

–

–

–

-

-

-

-

W 2011 roku w ramach
środków przeznaczonych
na utrzymanie ogródków
jordanowskich i placów zabaw dla dzieci oraz zieleńców i skwerów zrealizowano następujące zadania:
bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich
w zakresie utrzymania czystości oraz konserwacji urządzeń zabawowych w następujących lokalizacjach: ogródek ul B. Prusa,
ul. Kamedulska, oś. Bielany-Celiny, ul. Na
Górkach, ul.Kosmowska, ogródek przy Domu
Kultury Chełm, ogródek przy Szkole Podstawowej nr 31 ,ogródek al. Focha.
bieżące utrzymanie terenów zielonych w zakresie czystości, koszenia i grabienia w następujących rejonach: ul.Kamedulska koło
przychodni, pobocze al. Focha, lewa strona
za mostem na Rudawie, ul. Królowej Jadwigi
wokół przychodni, al. Focha między ogródkiem a rzeką Rudawą, ul. Pajęcza- Księcia
Józefa- pas technologiczny, ul. Ks. Józefa,
ul.Jodłowa-Skibowa.
uzupełniono doposażenie istniejących ogródków: Bielany – Orla, wykonano ogrodzenie
z płaskownika, wymianę obrzeży drewnianych, ul. B. Prusa- wykonano nawierzchnię
z płyt kauczukowych wokół huśtawki.
wykonano ogrodzenie zieleńców w obrębie
chodników: ul. Morawskiego od Syrokomli
do przejścia podziemnego, ul. Morawskiego
obok stacji trafo, ul.Syrokomli 9- ogrodzenie
klombowe, ul. Lelewela na odcinku od Dunin-Wąsowicza do Stachowicza.
w związku z realizacją II etapu budowy ogródka jordanowskiego i placu zabaw przy ul. Jodłowej, opracowano dokumentację przepustu
na rowie przy ul.Jodłowa-Skibowa.
nie opracowano ,jak było planowane, projektu placu zabaw dla dzieci na zapleczu Klubu
Wola. W związku z koncepcją przybudowy
ul.Kr. Jadwigi, na wskazanym terenie zaprojektowano miejsca postojowe, Rada Dzielnicy
wstrzymała realizację zadania.
nasadzono liguster w ul. Syrokomli (130 sztuk).
wykonano montaż ławek: Sikornik – 5 sztuk,
ogródek ul. Prusa 1 szt. ogródek al. Focha-przeniesienie 2-ch ławek.

Gospodarka Komunalna

Przeprowadzono remonty dróg i chodników w ra-

mach zadania powierzonego „Prace remontowe
dróg, chodników i oświetlenia”:
Drogi:
– ul.Wodociągowa (rów odwadniający)- wykonano kanały typu WEOLITE-SPIRO , nawierzchnię z kostki betonowej,ścieki z elementów betonowych.
– ul.Modrzewiowa -remont cząstkowy chodnika.
– ul.Leśmiana – opracowano dokumentację
przebudowy ulicy oraz analizę zwisów przewodów energetycznych.
– ul.Kamedulska II etap (według projektu z odwodnieniem po kanalizacji).
– ul.Pajęcza – wykonano wytyczenie geodezyjne.
– ul.Słonecznikowa – wykonano krawężnik kamienny, betonowy, ścieki uliczne z kostki betonowej, nawierzchnia oraz chodniki z kostki
betonowej, regulacja pionowa włazów kanałowych, regulacja kratek ściekowych, budowa
studzienki kanalizacyjnej, ułożenie przykanalików, obrzeża trawnikowe.
Chodniki:
– ul. Nad Zródłem (górna część bezpiecznik).
– ul. Św. Bronisławy do ul. Anczyca.
– ul. Prusa (strona nieparzysta od ul.Fałata do
ul. Focha).
– ul. Kr. Jadwigi (etapowanie).
– ul. Syrokomli (strona nieparzysta od ul. Dunin
Wąsowicza do ul.Ujejskiego).
– ul. Junacka (w kierunku ul. Chełmskiej, chodnik ze schodkami).
– ul. Focha (etapowanie) – od ul. Prusa do ul.
Kraszewskiego.
– ul. Księcia Józefa (etapowanie).
Oświetlenie:
– Wykonano budowę oświetlenia przy ul. Bielańskiej i ul. Szaserów.
– Wymiana lamp na al. Waszyngtona oraz wymiana oprawy przy Gimnazjum 20 na oświetlenie ledowe (2 szt).

Komenda Miejska Policji zakupiła sprzęt komputerowy, oprogramowanie i materiały eksploatacyjne.

Pomoc społeczna

W ramach zadań priorytetowych przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup przyborów i podręczników szkolnych dla 48 dzieci z 22
rodzin z terenu Dzielnicy.
Przyznano zasiłki celowe na zakup opału dla najbardziej potrzebujących w Dzielnicy dla 57 osób
z 34 rodzin.

Problematyka osób niepełnosprawnych
–
–

–

–

–

–

–

Bezpieczeństwo publiczne

W 2011 roku w ramach środków na zadania powierzone i priorytetowe Rada Dzielnicy VII zdecydowała o następującym podziale środków na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym:
– wykonano materiały edukacyjne dla Straży
Miejskiej- „Straż Miejska na pomoc”.
– zakupiono nagrody i materiały edukacyjne do
przeprowadzenia zajęć szkolnych i konkursów organizowanych przez Straż Miejską.
– zakupiono i zamontowano rejestrator oraz 4 kamery do monitoringu boiska przy Gimnazjum nr 20.

–

przeprowadzono 143 zajęcia rehabilitacyjne
dla uczniów z terenu Dzielnicy VII.
zorganizowano integracyjny Dzień Dziecka
dla 550 uczestników oraz ich rodzin na terenie Ośrodka Rehabilitacji i Rekreacji Konnej
w Olszanicy.
zorganizowano piknik integracyjny dla osób
niepełnosprawnych w stadninie koni BOTOJA w Korzkwi. W projekcie uczestniczyło 50
osób z 33 rodzin.
zorganizowano wyjazd integracyjny do Zakopanego, w ramach projektu zapewniono
uczestnikom zwiedzania miasta, Muzeum Tatrzańskiego, posiłek oraz transport.
zorganizowano spotkania edukacyjno-informacyjne dla projektu socjalnego „Przyjemne
z pożytecznym”. Spotkania odbywały się z
lekarzem internistą, pielęgniarką środowiskową oraz dietetykiem. Zorganizowano również
wyjście do teatru Ludowego oraz zwiedzanie
Kopalni Soli w Wieliczce połączone z pokazem multimedialnym.
zorganizowano 13 wyjść integracyjnych,
m.innymi do Muzeum Narodowego, na Wawel, Kazimierz, połączone z pokazami multimedialnymi.
w ramach realizacji projektu „z Kulturą na Ty”
zapewniono udział w dowolnie wybranym seansie filmowym w kinie Kijów, w spektaklu Dracula, Ziemia Obiecana, Czekając na Turka.
zorganizowano spotkanie integracyjne dla
20 osób w ramach projektu socjalnego „Pożegnanie Lata „oraz spotkanie wigilijne w ramach projektu „Jest taki dzień”.

Ochrona zdrowia.

Wykonano badania w kierunku wykrywania wad
postawy, przeprowadzono szczepienia przeciw
grypie.
c.d.n.
Opracowała Teresa Machowska
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Szczep ARKONA 18 - 50 lat na Zwierzyńcu.
Szczep ARKONA
18 istnieje już 50 lat!
Wywodzi się z 18 Krakowskiej Drużyny Harcerek „Błękitnej Osiemnastki”, powstałej w
1957 r. przy Szkole
Podstawowej nr 19.
Natomiast sam Szczep Arkona im. Zofii Żmudzińskiej powstał w 1962 roku (powołany został rozkazem Hufca Kraków-Zwierzyniec z 30 września
1962 r.). W 1965 r. otrzymał sztandar wręczony
w czasie uroczystego apelu na Wawelu.
W latach 60. szczep liczył ponad 200 osób.
Jego instruktorzy założyli drużyny harcerskie
przy szkołach podstawowych 12 i 33. W 1969 r.
Wielki szczep Arkona podzielił się na trzy mniejsze szczepy. Na terenie naszej dzielnicy działał
Szczep Arkona 19, który w latach 70. rozpoczął
także działalność w szkole podstawowej nr 48 na
Bielanach. Po kryzysie na początku lat 80. szczep
powoli powracał do dawnej świetności. W 1992 r.
hucznie świętowano 30-lecie istnienia w trakcie
obchodów trwających od czerwca do września.
Na uroczystym apelu kończącym obchody stawiło się ponad 200 osób. Na przełomie XX i XXI
wieku nastąpił kolejny kryzys. Dzięki niezwykle
zaangażowanej postawie młodej kadry (m. in.
Łukasz Biedrzycki i Piotr Cholewczuk) szczep
odrodził się.
Pierwszą komendantką szczepu była Anna
Radwańska. W latach 70. kierował nim m. in. Janusz Hejmo. Od 1989 r. do 1992 r. szczep prowadził Iwo Wroński, po nim funkcję tę objął Marcin
Kapusta, a od 1997 r. szczepową była Bogusława
Słońska (de domo Ziętara), która funkcję przekazała Piotrowi Cholewczukowi, za którego „szcze-

powania” Arkona stała się z jednym z najlepszych
szczepów w Krakowie a drużyny najlepszymi
w Małopolsce!
W 1989 r., kiedy powstał ZHP rok założenia
1918 szczep Arkona 18 stał się częścią tej niezależnej od „reżimowego” harcerstwa organizacji. Od 1992 r., po połączeniu ZHP rok. zał. 1918
i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Szczep
Arkona 18 działa w strukturach ZHR.
Z prawnego punktu widzenia ZHR jest zarejestrowanym stowarzyszeniem mającym osobowość prawną oraz posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Jest organizacją
ideowo-wychowawczą skupiającą dzieci, młodzież i dorosłych, pracującą metodą harcerską
w oparciu o ideały wychowawcze zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Nasza organizacja wychowuje młodych ludzi w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu, państwa polskiego. Instruktorzy prowadzą
działalność wychowawczą całkowicie społecznie,
dzięki swemu zaangażowaniu i oddaniu wpajają
młodym ludziom żyjącym w świecie propagującym konsumpcyjny styl życia jakże ważne ideały
braterstwa, służby bliźniemu i Ojczyźnie. W czasach, kiedy każdy z nas ma coraz więcej obowiązków, bycie instruktorem harcerskim wymaga od

młodego człowieka ogromnego zaangażowania
i samozaparcia. Praca wychowawcza z młodzieżą nie jest prosta – wszyscy wiemy jak trudna
może być dzisiejsza młodzież. Szczególnie ważne jest w związku z tym wspieranie pracy wychowawczej instruktorów harcerskich przez szkołę,
parafię, samorząd a w szczególności Radę Dzielnicy. Ważne jest, aby młodzi drużynowi nie czuli
się osamotnieni w swej pracy wychowawczej.
Aktualnie w szczepie Arkona 18 działają następujące drużyny:
– 18 Krakowska Gromada Zuchowa „Wiślanie”
- p.o. drużynowej sam. Sylwia Domoń, opiekunka pwd. Olga Lewińska wędr.;
– 18 Krakowska Drużyna Harcerek „Dudlebowie” im. Lidii Kramarz - p.o. drużynowej sam.
Anna Białas, opiekunka phm. Katarzyna Wołkowicz HR;
– 18 Krakowska Drużyna Harcerzy „Wieleci”
im. rtm. Witolda Pileckiego - drużynowy pwd.
Antoni Ligęza HO;
– 45 Krakowska Drużyna Harcerzy „Włócznia”
im. JKM Władysława Warneńczyka - p.o. drużynowego ćw. Krzysztof Królas - opiekun
pwd. Antoni Ligęza HO.

Harmonogram obchodów, do wzięcia udziału w których zapraszamy wszystkich byłych członków
szczepu Arkona i jego sympatyków.
Zlot w Baczynie 26 maja, spotykamy się o 16.00, do 18.30 będzie czas na wspólne wspominanie,
dla maluchów zajęcia z zuchmistrzyniami, o 19.00 uroczysty apel z wręczeniem drużynom okolicznościowych proporców 50-lecia, 19.30 ognisko.
Obóz - święto szczepu 18 lipca, obrzęd słowiański.
Kulminacja obchodów 20-21 października:
– 20 października w godz. 14-17 gra miejska w godzinach wieczornych otwarcie wystawy 50-lecia,
więc słowiański i „nocne Słowian wspomnienia”, ul. Reymonta MDK „Dom Harcerza”;
– 21 października godziny przedpołudniowe: msza św. na Salwatorze, apel i pożegnanie w kręgu.
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Hm Marcin Kapusta HR
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Przedmieścia zwierzynieckie
100 lat temu
Przyjdź, zobacz,
porównaj!

Od lutego br. można zwiedzać i poznawać
w formie minimalnej wystawę stałą, którą zatytułowaliśmy Przedmieścia zwierzynieckie 100 lat
temu. Musieliśmy przygotować choćby tak małą
ekspozycję, której ogromnie nam brakowało po
likwidacji tymczasowej wystawy stałej Mieszkanie
przedmiejskie na przełomie XIX i XX w. Najpewniej jest to najmniejsza wystawa stała w Krakowie,
a może i w Polsce, nie wspominając o tej części
Europy. Reakcje zwiedzających potwierdzają, że
mieliśmy rację z tych staraniach. Dotychczasowe
opinie i komentarze dają poczucie, że sam pomysł był dobry i rozwijana wokół miniwystawy
praca edukacyjna była i jest niezmiernie potrzebna. Żeby się o tym przekonać, trzeba przyjść do
Domu Zwierzynieckiego. Adres naszego muzeum
się nie zmienił – ul. Królowej Jadwigi 41.
Spróbowaliśmy opowiedzieć historię momentu przyłączenia Zwierzyńca do Wielkiego

Krakowa w izbie przypominającej kuchnię przedmiejskiego domu i izbę mieszkalną. Dookoła nawiązujemy do postaci radnych Zwierzyńca i Półwsia, którzy przeprowadzili proces przyłączenia
do Wielkiego Krakowa, mamy postać prezydenta
Leo, a także dla porównania widoki Zwierzyńca
i Półwsia z różnych okresów ostatnich stu lat.
Wszystko ustawione na nowej, choć mocno nawiązującej do dawnych drewnianej podłogi. Wystawie towarzyszy zeszyt edukacyjny, który otrzymują dzieci na warsztatach, dla chętnych mamy
do wyboru zabawę w układanie puzzli z widokami
Zwierzyńca i z… prezydentem Leo. Warto więc
zaplanować szkolne zajęcia u nas, przyjść na
muzealną lekcję, oprowadzanie, czy muzealne
warsztaty. Oprócz zajęć wokół wystawy, zachęcamy na zajęcia plenerowe – wokół ulicy Królowej
Jadwigi, Błoń krakowskich, czy wokół Placu na
Stawach. Poznamy Zwierzyniec bardziej wiejski,

Do września br.
Emaus zwierzyniecki

rękodzielników i tym samym spróbować zmienić
oblicze plastikowego, „chińskiego” Emausu w to,
za którym rzesze odwiedzających Zwierzyniec
w Wielkanocny Poniedziałek tęskni. Za nami także trzecia odsłona Emausu w Muzeum. Warsztaty młodych rękodzielników z panią Anną Malik
ponownie udały się wyśmienicie. Można do dzisiaj w Domu Zwierzynieckim zakupić pamiątkową
koszulkę emausową. Jest ciepło, więc może warto promować zwyczaje zwierzynieckie. Następne
spotkanie w Emaus 2013 r.

Od 4 kwietnia do 23 września br. macie Państwo okazję zwiedzić wystawę przygotowaną
przez dr Magdalenę Kwiecińską poświęconą zwyczajom zwierzynieckiego Emausu. Znajdziecie
Państwo na wystawie olbrzymi wybór zabawek
do końca XIX w. do końca XX w. Wybór fotografii
Emausu międzywojennego i tego z lat 50. i 60.
XX w., a także przykład dawnego kramu emausowego z odpustowym „wyposażeniem”, od których
kramy w dawnych dekadach się uginały. Do tego
relacje radiowe do odsłuchania, materiał filmowy
do obejrzenia, w tle odgłosy Emausu. Wystawie towarzyszy ciekawy katalog, a także ciekawy wybór
emausowych, drewnianych zabawek. A od przyszłego roku chcemy wystartować z konkursem
na najciekawszą zabawkę drewnianą i emausowy kram. Chcemy konkursem pobudzić działania

Emaus zwierzyniecki podczas wydarzenia Przystanek
emaus w 2012 r. w Domu Zwierzynieckim. Fot. MHK

Jan Florczyk ok. 1914 r. Majster murarski ze Zwierzyńca,
właściciel domu, gdzie dzisiaj znajduje się muzealny
Dom Zwierzyniecki. Fot. nieznany, wł. L. Kasickiej

oraz bardziej miejski, ten przemysłowy i związany ze zwyczajami i tradycjami pochodzącymi ze
Zwierzyńca.
wystawy emausowej i miniwystawy stałej o przedmiejskiej kuchni i bibelotach. Wszystko to z piątku
na sobotę z 18 na 19 maja br. Startujemy o 19.00.

Z 18 na 19 maja br.
Tu, gdzie Lenin mówił dobranoc
Tegoroczna Noc Muzeów 2012 w Domu Zwierzynieckim będziemy rozliczać się z muzealną
przeszłością, czyli z czasem, kiedy w dawnym
domu majstra murarskiego Jana Florczyka pojawił
się oddział Muzeum Lenina w Krakowie. Jak starsi
z Państwa pewnie pamiętają od 1970 r. utworzono
na Zwierzyńcu Dom Lenina, jako oddział leninowskiego muzeum. W latach 90. XX w. pojawiła się
koncepcja utworzenia oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a całość leninowskich
zbiorów trafiła do magazynów MHK. I część tych
zbiorów, minimalną oczywiście zaprezentujemy,
poza tym film dokumentalny Jerzego Ridana Lenin z Krakowa i spotkanie z bohaterami filmu, debata o Trudnym Sąsiedztwie Domu Lenina z red.
Leszkiem Mazanem i przedstawicielami rodziny
Malików, na koniec naszego nocnego spotkania
koncert jazzowy z duetem Styła i Bohater. Dla
najmłodszych nie zabraknie warsztatów wokół

Stanisław Malik z szopką na konkursie w latach 80. XX w.
Fot. ze zbiorów rodziny Malików

W II poł. 2012 r.
Malikowie – zwierzynieccy
szopkarze
A w II poł. roku 2012 wystawa czasowa poświęcona rodzinie Malików. Wspólnym mianownikiem tej dumnej zwierzynieckiej rodziny jest szopka krakowska. Zaprezentujemy olbrzymi wachlarz
szopkarskich pasji tej znanej rodziny, współczesne
jej oblicze i to oczywiście jak na przestrzeni przeszło stu ostatnich lat zmieniał się sam Zwierzyniec.
Praca w toku. Do tego wszystkiego przygotowujemy liczne atrakcje towarzyszące wystawie i oczywiście dobry program edukacyjny.
Opracował Maciej Twaróg
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Działalność Straży Miejskiej na terenie naszej
dzielnicy w ramach zespołu „Bezpieczny Kraków”
Nasza dzielnica, na tle innych rejonów miasta
uchodzi za bezpieczną, nie mniej jednak niepozostającą wolną od problemów i zagrożeń. Nad bezpieczeństwem i praworządnością oprócz Policji
czuwają także funkcjonariusze Straży Miejskiej z
Oddziału II Krowodrza, którzy działają na obszarze
zarówno naszej „siódemki” jak również IV, V i VI
dzielnicy. Straż Miejska regularnie współpracuje
z Radą Dzielnicy w ramach zespołu „Bezpieczny
Kraków”, na posiedzeniach, którego omawiane są
bieżące problemy, przeprowadzane konsultacje
czy przedstawiane raporty z działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny ( spotkania odbywają się w siedzibie Rady
Dzielnicy w terminie tożsamym z posiedzeniami
Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia, Pomocy Społecznej – każdy drugi czwartek miesiąca o godz.
17:30 – zachęcam do uczestnictwa w pracach
zespołu wszystkich zainteresowanych mieszkańców). W ramach współpracy zespół wskazuje problemy, które wymagają długotrwałych i intensywnych działań ze strony Straży Miejskiej, działania
realizowane są w kwartalnych cyklach. Obecnie zakończone zostały działania realizowane od stycznia do kwietnia w ramach programu „Bezpieczny
Kwadrat” oraz w rejonach wskazanych przez radnych Dzielnicy. Do miejsc, w których działania były
zintensyfikowane należały: rejon przystanku tramwajowego przy sklepie „Alma” na ul. Kościuszki,
gdzie problemem stanowią nieprawidłowo parkujące samochody, rejon przejść dla pieszych na
terenie Półwsia Zwierzynieckiego – pojazdy blokujące przejścia dla pieszych były odholowywane
oraz rejon Placu Na Stawach, gdzie kierowcy nie
stosują się do czasowych znaków zakazu parkowania. Liczby wystawionych mandatów (114) oraz
pouczeń (80) dobitnie pokazują dwa podstawowe
problemy mieszkańców Półwsia, jakim jest brak
miejsc parkingowych oraz koszmar pieszych, których chodniki są permanentnie zastawione przez
pojazdy. Inną kwestią jest brak poszanowania pra-

wa i często skrajny brak kultury kierowców, bo jak
inaczej przeanalizować statystyki odholowanych w
ramach akcji pojazdów zaparkowanych wyłącznie
na przejściach dla pieszych? Takich sytuacji było
łącznie 60 (z czego w 17 przypadkach właściciel
pojazdu zdążył przybyć przed rozpoczęciem operacji zabrania pojazdu). Jako kierowcy musimy
pamiętać, że przejście dla pieszych jest swoistą
„świętością”, a zatrzymanie pojazdu na nim jest
poważnym wykroczeniem, zagrażającym bezpieczeństwu. W tym miejscu kieruję szczególny apel
do rodziców dzieci oraz innych stających „na chwilkę...” na przejściach przy szkołach np. na ul. Prusa – nie róbcie tego, to naprawdę może któregoś
dnia skończyć się tragicznie dla dziecka, które nie
mogąc przejść w dozwolonym miejscu wtargnie na
drogę pod nadjeżdżający samochód.
W kolejnych miesiącach działania Straży Miejskiej będą kontynuowane, a ewidentne naruszenia
przepisów będą karane. Do nowych zadań dołączą: patrole w miejscach okolicy wałów Rudawy

na Salwatorze, okolice przejścia podziemnego w
rejonie ulic Morawskiego i Syrokomli oraz rejonu
zieleńca przy Moście Dębnickim. Poza wskazywanymi problemami strażnicy realizują interwencje mieszkańców. Tutaj warto podkreślić, że czas
dojazdu od momentu zgłoszenia zależny jest od
ilości strażników w terenie oraz rodzaju sprawy –
te, w których istnieje zagrożenie zdrowia i życia
realizowane są jako pierwsze, stąd musimy mieć
świadomość, że nie zawsze patrol pojawi się w
ciągu kilku czy kilkunastu minut, ale każde zgłoszenie jest odnotowywane i sprawdzane w terenie.
Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Straży na terenie naszej
dzielnicy w 2011 roku (dostępne na stronie dzielnicy pod adresem: http://www.dzielnica7.krakow.
pl) jak również do zapoznania się z listą strażników rejonowych wraz z terminami dyżurów (na
stronie SMMK: http://www.strazmiejska.krakow.pl/
smmk/).
Łukasz Filipiak

Uwaga!
Strefa skrzyżowań równorzędnych.
W dniu 01.04.2012 r. wprowadzono strefę
skrzyżowań równorzędnych i ograniczonej prędkości 30 km/h dla obszaru ulic Podłącze, Korbutowej, Czeremchowa, Kopery, Ciechanowskiego,
Rogalskiego i Bielaka na Woli Justowskiej. Na
skrzyżowaniu dróg równorzędnych pierwszeństwo nie jest określone ani przez znaki drogowe
ani przez sygnalizację świetlną, w związku z tym
żadna z dróg nie jest ani drogą z pierwszeństwem,
ani drogą podporządkowaną. Skrzyżowania na
omawianym obszarze nie posiadają żadnego
oznakowania. Zbliżając się do takiego skrzyżo-
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wania, jesteś obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa przejazdu: 1.
Wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z Twojej
prawej strony 2. Skręcając w lewo - wszystkim
pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka jadącym
na wprost lub skręcającym w prawo.
Kiedy różnice prędkości między uczestnikami ruchu są niewielkie, znacznie zmniejsza się
ryzyko kolizji między nimi. Jeśli zaś prędkości pojazdów są mniejsze niż ok. 30 km/godz. to droga
hamowania samochodów staje się tak krótka, że
praktycznie nie występują żadne poważne ura-
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zy, nawet jeśli dojdzie do potrącenia słabszego
uczestnika ruchu (rowerzysty, pieszego). Ogromnie podnosi to bezpieczeństwo i komfort słabszych uczestników ruchu (pieszych, szczególnie
dzieci i osób starszych, a także rowerzystów, rolkarzy itp.).
Wprowadzenie strefy jest wynikiem 2 letnich zabiegów mieszkańców ulic Podłącze,
Korbutowej oraz Przedszkola przy ul. Bielaka.

Przeprowadzono również konsultacje społeczne
i większość mieszkańców biorących w nich udział
opowiedziała się za wprowadzeniem powyższych
rozwiązań.
Oszczędność – to jedna z zalet wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych – nie są potrzebne znaki, aby regulować ruch. Nie trzeba też
instalować kosztownych progów, aby spowolnić
samochody. Skrzyżowania równorzędne obo-

wiązują już w wielu polskich miastach i w kilku
rejonach Krakowa i zdecydowanie przyczyniły się
do spowolnienia ruchu, a tym samym przyniosły
poprawę bezpieczeństwa.
Nie jeździmy na pamięć! Pamiętajmy, iż do
nowej organizacji ruchu musimy się przyzwyczaić. Jej zalety poznamy za kilka miesięcy.
			

Filip Gaczorek

NATURAlnie, że Kraków.
Spacery przyrodnicze po Krakowie.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic, którzy chcieliby lepiej poznać przyrodę tego miasta, dowiedzieć się czegoś więcej
o unikatowych gatunkach roślin i zwierząt, a także poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego i form ochrony przyrody.
Spacery będą prowadzone przez wykładowców uniwersyteckich, jednak ich poziom oraz forma będą dostosowane zarówno dla dzieci czy dorosłych
jak i dla wytrawnych amatorów przyrody i dopiero początkujących spacerowiczów. Z pewnością projekt ten w pełni odpowie na potrzeby miłego i pożytecznego zagospodarowania czasu - mieszkańców Dzielnicy VII, na terenie której także zagościmy podczas naszych wędrówek.
Wiecej szczegółów na: http://www.frgp.org.pl/8/aktualnosci/v97/

Święto Cykliczne w KK Przegorzały.
Konkurs plastyczny „Zostań projektantem” na projekt stojaka rowerowego – przesyłanie prac do dnia 24 maja, rozdanie nagród 2 czerwca w Klubie Kultury Przegorzały godz. 15.00. Regulamin i informacje dostępne na stronie internetowej www.dworek.krakow.pl/przegorzaly (nagrody funduje Intersport).
Otwarte warsztaty projektowe „moja przestrzeń - mój rower”,
2 czerwca w Klubie Kultury Przegorzały godz. 15.00.
Wycieczka rowerowa dla seniorów wałami wiślanymi do Tyńca,
zwiedzanie krużganków, dziedzińca i kościoła lub warsztaty „w średniowiecznym skryptorium” spotkanie 2 czerwca godzina 10.00 Klub
Przegorzały (wejścia są płatne odpowiednio 6 lub 25 zł).

Wystawka chodnikowa w dzielnicy VII Zwierzyniec
Dla klientów MPO Sp. z o.o. wystawka chodnikowa odbędzie się w trzecim tygodniu maja i września 2012 roku.
Zgłoszenie o konieczności odbioru odpadów wielkogabarytowych winno być dokonane do końca każdego tygodnia poprzedzającego wywóz odpadów wielkogabarytowych telefonicznie na numery: 12 64-22-222 lub 12 64-62-222 wew. 211 w godzinach od 7.00 do 17.00, pocztą elektroniczną
na adres: wywoz@mpo.krakow.pl lub bok@mpo.krakow.pl lub faxem na numer 12 64-62-352.

Ecoweek w Krakowie
Dokończenie ze str. 1
Polskie grupy warsztatowe poprowadzą m.in.
Bartosz Haduch (NArchitekTURA), Krzysztof
Wużyk i Paweł Zieliński (Mofo Architekci) oraz
Łukasz Zagała i Przemo Łukasik – właściciele
jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich
pracowni architektonicznych – medusagroup.
18 maja w Willi Decjusza odbędzie się prezentacja wszystkich rozwiązań projektowych. Prace
będzie można obejrzeć także podczas wystawy
w Hallu Rady Miasta (14-22 maja).

Wydarzenie to odbędzie się dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji: szczególnie przewodniczącego Dzielnicy Zwierzyniec - Szczęsnego Filipiaka, miasta Kraków, Willi Decjusza
-Danuty Glondys oraz Katarzyny Trojanowskiej,
Politechniki Krakowskiej - honorowego patrona
wydarzenia.
Zrównoważone projektowanie zakłada zasadę partycypacji społecznej w procesie projektowania, dlatego w dniu 7 maja w Willi Decjusza

odbędzie się spotkanie z zespołami projektantów (więcej informacji wkrótce na www.ecoweek.org, zakładka ,,Reunion in Green District’’).
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Dzielnicy Zwierzyniec, do aktywnego uczestnictwa
w wydarzeniu.
Magdalena Malska i Jakub Tyc
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Strefa Fun Kraków
Adres: Al. Focha i 3 Maja
Z myślą o kibicach i turystach, na czas trwania
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
w Krakowie zostanie utworzona strefa publicznego
oglądania meczów zwana Fun Kraków. Zostanie
ona zlokalizowana w samym centrum miasta, między
dwoma nowoczesnymi piłkarskimi stadionami krakowskich drużyn Wisły Kraków i Cracovii (będącymi centrami treningowymi Włoch i Holandii), na krakowskich
Błoniach. W strefie może bawić się jednocześnie aż
30 tysięcy fanów piłki nożnej i turystów z całego świata!
Krakowska strefa to przede wszystkim miejsce,
gdzie na dużym ekranie o powierzchni 140 metrów
kwadratowych, z doskonałą jakością dźwięku i przy
specjalnie zaprojektowanym oświetleniu oglądać
będzie można wszystkie rozgrywane w ramach Mistrzostw mecze. Najwięksi fani footballu będą mogli
oglądać zmagania swoich faworytów ze specjalnej
trybuny VIP.
Nie zabraknie tu jednak również bogatego pakietu różnorodnych atrakcji. Goście Fun Kraków mogą
liczyć na szeroką ofertę gastronomiczną i kulturalną.
Znajdą tu strefę kulinarną nawiązującą do kuchni regionalnych drużyn mających swoje Centra Pobytowe
w Krakowie, strefę rozrywki oraz strefę ekologiczną
przypominająca o społecznej odpowiedzialności
i myśleniu o środowisku naturalnym. Hasłem przewodnim krakowskiej strefy jest „Wielokulturowość”,
dlatego organizowane w jej ramach atrakcje będą
związane z krajami, z których pochodzą stacjonujące w Krakowie drużyny: Włochy, Anglia i Holandia.
W krakowskiej strefie zaplanowane zostało również
boisko piłkarskie, gdzie amatorzy i profesjonaliści będą
mogli rozgrywać swoje turnieje i walczyć o trofea.
Strefa Fun Kraków będzie czynna przez cały
czas trwania Mistrzostw – od 8 czerwca do 1 lipca –
łącznie z dniami, w których nie odbywają się mecze.
W tym czasie partnerzy wydarzenia zaproponują kibicom różne formy atrakcyjnego spędzania czasu liczne konkursy z nagrodami, bicie rekordu w grze na
bum-bum rurkach czy przybliżenie oferty Małopolski
jako najbardziej atrakcyjnego turystycznie regionu
naszego kraju.

Lokalizacja i dojazd
Błonia, na których zostanie zlokalizowana strefa
Fun Kraków znajdują się przy alei Focha i 3 Maja,
które łączą się z al. Mickiewicza, jedną z największych arterii komunikacyjnych Krakowa. Ze znajdującego się w samym centrum miasta Rynku Głównego
pieszo na Błonia można dotrzeć w 15 minut. Sprawny i szybko dojazd zapewnia również krakowska
komunikacja miejska.

Bezpieczeństwo
Nad bezpieczeństwem bawiących się czuwać
będzie policja, doświadczona ekipa ochrony i patrole
wolontariuszy, a za sprawną organizację odpowiadać
będzie Krakowskie Biuro Festiwalowe i PROWOKATOR EURO TRUCK Sp. z o.o.

Więcej na:
www.krakow.pl/euro2012
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