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Remont ul. Chełmskiej
W dniach od 9 lipca będzie
remontowany kolejny odcinek
ul. Chełmskiej. Prace potrwają
do dnia 31 sierpnia. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

egzemplarz bezpłatny
Zdaniem Przewodniczącego:

Zwierzyniec, czy zasługuje na miano
zielonej dzielnicy?
Patrząc z lotu ptaka faktycznie jesteśmy najbardziej
zieloną dzielnicą Krakowa, ale spacerując naszymi ulicami oraz zwiedzając nasze łąki i lasy nie bylibyśmy
prawdomówni, twierdząc, że mamy zadbaną zieleń, a na
sam jej widok każdy chce tu przebywać.
Co rusz śmieci; na małych skwerkach tysiące petów, papiery, plastikowe torby, a odchody naszych milusińskich, to codzienność Półwsia Zwierzynieckiego.
Większość koszy na ekskrementy zostaje zniszczonych w tempie godnym dawnych przodowników pracy.
W wielu miejscach, pięknych zakątkach, osoby pozbawione najmniejszego poczucia odpowiedzialności o nasze wspólne otoczenie tworzą dzikie wysypiska śmieci.
Skoszona gnijąca trawa z prywatnych ogrodów (o zgrozo) w foliowych workach zalega przy poboczach dróg –
nawet wysypać się nie chciało lub strach towarzyszący
temu procederowi powoduje tak absurdalne zachowania. Jak ta trawa ma ulec rozkładowi?
Jak nazwać ludzi, którzy robią te wszystkie rzeczy?
Czy to wynika z braku estetyki, czy to pogarda do otaczającej nas przestrzeni, a może po prostu jest to całkowity brak kultury?
Kochani mieszkańcy dzielnicy!
Dajmy przykład, pokarzmy jak należy dbać o wspólne dobro, jakim bezwzględnie jest publiczna przestrzeń,
nie czekajmy aż zarządca drogi wszystko zrobi za nas.
Każdy odnowiony skwer,
jego ogrodzenie (w wielu przypadkach bezsensowne), nasadzony
nowy krzew lub drzewo
to setki tysięcy złotych
wydawane z publicznej
kasy, z naszych podatków. Niszcząc to dobro
wyrzucamy własne pieniądze oraz skazujemy
się na życie wśród śmieci. Czy naprawdę musi
tak być?
Na początek proponuję chwilę refleksji, co
ja mógłbym zrobić, aby
zmienić ten stan? Czy
zdarza mi się rzucić peta
lub papier gdzieś indziej

niż do kosza, czy sprzątam po swoim czworonożnym
przyjacielu, a czy moje dziecko, które go wyprowadza
na pewno to robi?
Czy kiedykolwiek zauważyłem jak ktoś wyrzuca
z samochodu śmieci do rowu, jak na to zareagowałem,
a może mnie się to zdarza? Czy stawiam obok koszy do
segregacji śmieci swoje pełne siatki, bo nie chce mi się
ich powrzucać w odpowiednie przegródki? Takich pytań
jest wiele i trzeba je stawiać sobie i bliskim. Jeśli dziś
odpowiemy sobie sami na te zarzuty, a następnie dokonamy zmian w postępowaniu, to być może za kilka lat,
to o nas powiedzą turyści: ale ten Zwierzyniec jest piękny, prawdziwie zielona dzielnica, gdzie mieszkają ludzie
wrażliwi na piękno swojego otoczenia.
Tego życzę Państwu oraz sobie.
Radni dzielnicy proponują Państwu konkurs na
najpiękniej zagospodarowany miejski skwer lub donicę
(niebrane są pod uwagę ogrody na terenie prywatnym)
znajdujące się na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Zgłoszenia na konkurs są przyjmowane od października
2012r. do maja 2013r.
Szczegółowy regulamin konkursu do wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy VII oraz na stronie internetowej od
sierpnia oraz we wrześniowym numerze Kuriera. Oczywiście twórcy najpiękniejszych prac zostaną nagrodzeni.
Szczęsny Filipiak
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Z bieżącej działalności Rady
W dniu 12.06.2012 r.
odbyła się XXVI sesja
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec zwołana jako
sesja nadzwyczajna.
Podjęto
następujące
uchwały:
Uchwała nr XXVI/251/2012
w sprawie wydania opinii
dotyczącej
ewentualnej
sprzedaży działki nr 43/7
o pow. całkowitej 0,0221
ha, położonej w Krakowie
przy ul. Fałata, obr. 14 Krowodrza, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej jako
działka nr 43/5 (wydano opinię negatywną),

sków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Błonia
Krakowskie (zawnioskowano, aby tereny użytkowane przez kluby „Zwierzyniecki” i „Juvenia”
mogły spełniać swoją dotychczasową funkcję,
związaną przede wszystkim ze sportem i rekreacją oraz aby maksymalne gabaryty budynku
zajmowanego przez dawny hotel „Cracovia” nie
mogły być większe niż dotychczas, a funkcja
stricte handlowa (sklepy) została ograniczona
tylko do parteru),

derska (Rada wydała pozytywną opinię w powyższej sprawie),

Uchwała nr XXVI/255/2012 w sprawie powołania Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Senatorskiej 35 w Krakowie, poprzez
połączenie Gimnazjum nr 20, ul. Senatorska 35
i XXVII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Krowo-

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

Uchwała nr XXVI/256/2012 w sprawie zadań
powierzonych z zakresu „modernizacja ogródków jordanowskich” oraz „tworzenie zieleńców
i skwerów wraz z małą architekturą (postanowiono sfinansować koszty związane z użytkowaniem drogi prywatnej przez wykonawcę prac
utrzymaniowych na terenie gminnego gródka
jordanowskiego na os. Bielany-Celiny).

Uchwała nr XXVI/252/2012 w sprawie opinii
w kwestii postępowania o ustanowienie prawa
użytkowania na okres 25 lat na zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 60/13, obr. 20 Krowodrza, przy ul. Orlej w Krakowie (wydano opinię
pozytywną),
Uchwała nr XXVI/253/2012 w sprawie wniosków
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Małe Błonia” (zdaniem Rady pożądane jest zapewnienie możliwości
ulokowania na tym terenie infrastruktury sportowej oraz obiektów towarzyszących związanych
z obiektami sportowymi, a w powierzchni niezbędnej dla funkcji sportowej powinny być również przewidziane place parkingowe, ciągi piesze
oraz tereny zielone; ponadto Rada zawnioskowała
o zapis umożliwiający realizację funkcji sportowo-rekreacyjnej na całym terenie objętym planem),
Uchwała nr XXVI/254/2012 w sprawie wnio-

Szanowni Państwo,
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec, zgodnie ze
Statutem Dzielnic, występuje z wnioskami oraz
wydaje opinie w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej oraz opiniuje sprawy skierowane
przez Urząd.
Mając na uwadze, że nie wszyscy obywatele przeglądają dokumenty na stronie internetowej wprowadzamy w Kurierze Zwierzynieckim
nową rubrykę poświęconą szczególnie istotnym
sprawom dla mieszkańców.
Pragniemy przy tej okazji zwiększyć Państwa wiedzę na temat współpracy samorządu
lokalnego z jednostkami miejskimi.
W dniu 22 marca 2011 roku podjęliśmy
uchwałę w sprawie wykupu lub zamiany działek
nr 77/2 i 76/2 obr. 14 Krowodrza ,będących własnością osób prywatnych i przekazanie ich we
władanie Szkole Podstawowej nr 31 ul. Prusa
18. (uchwała nr V/54/2011)
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Radny miejski Andrzej Hawranek wraz z przewodniczącym Szczęsnym Filipiakiem płacą haracz - czy ta nowa tradycja przetrwa? Fot. Piotr Tumidajski

W odpowiedzi Wydział Skarbu Miasta poinformował:
Pismem z dnia 22 grudnia 2010 roku Dyrektor SP 31 zwrócił się z prośbą do Prezydenta
o wykupienie przez Gminę lub poprzez zamianę
w/w działek a następnie przekazanie ich we władanie szkole. Po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego ustalono, że działki stanowią
własność dwóch osób fizycznych. W związku
z wystąpieniem jednego z właścicieli skorygowane zostało ogrodzenie szkoły tzn. zostało przesunięte na granice innych działek. Obecnie w/w
działki wydzielone są z terenu szkolnego. Natomiast działka stanowiąca własność drugiej osoby
fizycznej wchodzi w skład nieruchomości zajmowanej przez szkołę i jest na niej posadowiona
wiata śmietnikowa.
Ponadto ustalono, że w dniu 15.02.2011 Wydział Geodezji UMK zwrócił się do Zespołu
Radców Prawnych UMK o wystąpienie do sądu
z wnioskiem o nabycie przez Gminę Miasta

Krakowa w drodze zasiedzenia na podstawie
przepisów art. 172 kodeksu cywilnego działek
położonych przy ul. Salwatorskiej oznaczonych
jako działki 76/2 i 77/2 obr. 14 jedn. ewidencyjna Krowodrza. W związku z powyższym do
czasu zakończenia postępowania o zasiedzenie brak jest możliwości nabycia przedmiotowych nieruchomości w drodze umowy kupna
sprzedaży lub zamiany.
W dniu 5 kwietnia 2011 roku podjęto uchwałę (uchwała nr VI/66/2011) w sprawie zainstalowania luster ułatwiających włączanie się do
ruchu drogowego w miejscach o utrudnionej widoczności ma terenie Dzielnicy VII a więc:
1. przy skrzyżowaniu ulic Dunin-Wąsowicza
z Syrokomli - proponowana lokalizacja naprzeciwko wylotu ul. Ujejskiego,
2. przy skrzyżowaniu ulic Dunin-Wąsowicza
z Syrokomli - proponowana lokalizacja naprzeciw wylotu ul. Syrokomli,
3. przy ul. Królowej Jadwigi na wysokości po-
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sesji 101/101A - proponowana lokalizacja
naprzeciw wyjazdu z posesji 101 A.
W odpowiedzi Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie po przeprowadzeniu wizji
w terenie informuje, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi warunków technicznych
umieszczania na drogach publicznych znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego lustra drogowe wypukłe
stosuje się w miejscach gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami.
Powyższy przepis nie ma zastosowania do
2-ch pierwszych wskazanych lokalizacji (skrzyżowanie ul. Ujejskiego i Syrokomli oraz Dunin
Wąsowicza i ul. Syrokoml) i, gdyż nieprawidłowo zaparkowane pojazdy nie są przeszkodami
stałymi ograniczającymi widoczność. Zgodnie
z art. 46 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym zatrzymanie i postój pojazdu
są dozwolone tylko w miejscach i warunkach
gdzie jest on w dostatecznej odległości widoczny
dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego
utrudnienia. Dodatkowo art. 49 zabrania posto-

ju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd,
w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu
lub wnęki postojowej. Gdyby kierujący stosowali
się do powyższych artykułów manewr włączania się do ruchu byłby o wiele bezpieczniejszy
.Ponieważ za bezpieczeństwo na drogach oraz
egzekwowanie przepisów Kodeksu Drogowego
odpowiedzialne są Policja i Straż Miejska, do
tych służb należy zgłaszać tego typu przypadki,
których wyeliminowanie poprawi bezpieczeństwo
w w/w lokalizacjach. ZIKiT pismem zwrócił się do
Straży Miejskiej o objęcie przedmiotowych skrzyżowań nadzorem.
Natomiast w 3-cim przypadku - wyjazdu z posesji 101/101 A na ul. Jadwigi Zarząd wyraził
zgodę na zamontowanie lustra drogowego pod
warunkiem, że jego zakup, montaż i dalsze
utrzymanie będzie spoczywało na wnioskodawcy. Ponadto w pierwszej kolejności należy sporządzić projekt stałej organizacji ruchu zgodnie
z procedurą ZIKIT-8 dostępną na stronie internetowej WWW.zikit.krakow.pl
W dniu 10 maja 2011 roku (uchwała VIII/
82/2011) podjęto uchwałę w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy

Królowej Jadwigi sugerując zainstalowanie na
skrzyżowaniu z ul. Nad Zalewem sygnalizacji
świetlnej.
W odpowiedzi Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu poinformował, że sytuacja na skrzyżowaniu była już analizowana ,w tym pomocnicze kryterium cząstkowe dla budowy sygnalizacji
świetlnej opisane w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220
z 2003 r. poz. 2181),które również nie wykazało zasadności budowy sygnalizacji świetlnej.
W/w skrzyżowanie znajduje się na 75 miejscu
w rankingu miejsc w Krakowie, w których analizowana była ze względów bezpieczeństwa budowa sygnalizacji świetlnej. Ponadto sygnalizacja
świetlna nie jest narzędziem, którego podstawowym zadaniem jest ograniczenie prędkości pojazdów. Do tego służą fotoradary oraz inne środki
uspokojenia ruchu.
Opracowała Teresa Machowska

Czas na zieleńce.
W czasie ostatnich kilku lat ogrodzono metalowymi płotkami większość zieleńców zlokalizowanych w obrębie chodników. Prace te sfinansowano
ze środków, którymi dysponowała Rada Dzielnicy. Niezaprzeczalną zaletą tych ogrodzeń jest uniemożliwienie dewastowania zieleńców parkującym
samochody kierowcom.
Był to początek drogi do rewitalizacji zieleni, szczególnie na obszarze dawnego Półwsia.
Kolejny etap to rekultywacja zieleńców, tak aby stały się nimi faktycznie a nie tylko z nazwy.
W roku 2011 zaplanowano, a w tym już wykonano rekultywację zieleńca przy ul. Morawskiego
na odcinku od ul. Syrokomli
do przejścia podziemnego.
W bieżącym roku zaplanowano wykonanie rewitalizacji zieleńców w obrębie chodników przy ul.
Syrokomli (strona parzysta)
na odcinku od ul. Morawskiego do ul. Ujejskiego poprzez nasadzenia krzewów
ligustru (ligustrum vulgare l.)
a także zieleńców w obrębie chodników przy ul. Salwatorskiej (strona nieparzysta) na odcinku od ul. Prusa
do Kraszewskiego – nasadzenie krzewów. Ponadto
uprzątnięty i zrekultywowany (nasadzenia trawy) ma
zostać mały skwerek na
rogu ul. Kałuży i ul. Dunin-Wąsowicza (po stronie stadionu Cracovia). Oprócz tego
planowane są prace porządkowe i zagospodarowanie skweru przy ul. Fałata (róg
Kraszewskiego). W dalszej kolejności zasadne byłoby uporządkowanie i zrekultywowanie terenu przy klasztorze Norbertanek (vis a vis ul. Św Bronisławy). Aktualnie
w tym miejscu kierowcy na zieleńcach urządzili „dziki” parking.
Prosimy o Państwa opinie w kwestii rekultywacji zieleni - kontakt drogą
elektroniczną: rada@dzielnica7.krakow.pl
Marcin Kapusta
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„Gdy masz czas i trochę chęci nasz Zwierzyniec
Cię rozkręci” czyli Święto Dzielnicy VII A.D 2012.
Trzeci czerwca – to był dzień! Od rana
w Willi Decjusza na mieszkańców naszej dzielnicy czekało wiele atrakcji za sprawą „Niedzieli
u Decjusza” (o której więcej w kolejnym artykule)
oraz „Święta Dzielnicy VII Zwierzyniec”. Do tegorocznej tematyki święta należała piłka nożna,
oraz tematyka Parku Decjusza, który w ocenie
wielu mieszkańców z powodów problemów dotyczących praw własności nie jest optymalnie
wykorzystywany i nie służy mieszkańcom w pełni
swoich możliwości.
W programie tegorocznego święta znalazły
się prezentacje placówek oświatowych z „siódemki”. W tym roku zaprezentowały nam się
Szkoła Podstawowa nr 72 oraz Przedszkole nr
78. Ponadto dobrą okazją do pokazania umiejętności taneczno-akrobatycznych oraz aerobiku był
konkurs dla szkół z terenu naszej dzielnicy. Jury
za najlepszy uznało występ reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 72. Zwycięzcą oraz innym
uczestnikom ze Szkół podstawowych nr 32, 31,
48 oraz Gimnazjum 20 serdecznie gratulujemy,
gdyż poziom prezentacji konkursowych był naprawdę wysoki. Na święcie nie zabrakło także tematyki zdrowotnej – krótkie przedstawienie przygotowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób
dializowanych, które zachęcało do częstszych
badań profilaktycznych oraz zwróceniu szczególnej uwagi na nerki, jedną z wrażliwszych części
ciała naszego organizmu. Z atrakcji dla młodzieży
w programie znalazła się „Gra o Park” turniej wiedzy i sprawności związany z Parkiem Decjusza.
Zwycięzcy i uczestnicy mogli liczyć na wspaniałe
upominki od organizatorów. Dla wszystkich zgromadzonych zagrały zespoły: „No Name” oraz
„Los Mar Sentimentales”. Chłopaki z zespołu „No
Name” wystąpili przed szerszą publicznością po
raz pierwszy i swój debiut mogą uznać za wielce
udany. Zagrali świetny rockowy koncert, ale tego

jak najbardziej można było spodziewać się po kapeli z Klubu Kultury Chełm. „Los Mar Sentimentales” wprowadzili natomiast widownię w nastrój
śródziemnomorskiego klimatu (mimo, iż pogoda
tamtego popołudnia do śródziemnomorskiej nie
należała). Po znakomitych koncertach przyszedł
czas na tradycyjny punkt programu, czyli wręczenie statuetki „Lajkonika” osobom szczególnie
zasłużonym dla naszej dzielnicy. W tym roku wyróżnienie otrzymali: Pani Janina Ewa Saniternik
oraz Pan Piotr Chechelski. Jeżeli ktoś nie zna naszych laureatów, ma okazje poczytać o nich w niniejszym numerze Kuriera. Dla laureatów zagrała
na skrzypcach wnuczka Pani Ewy Saniternik. Po
wręczeniu nagród wszyscy zgromadzeni mogli
udać się na przygotowany przez restaurację Willi
Decjusza poczęstunek.

Wieczorną częścią święta był bezkompromisowy występ kabaretu „Va Bank”, będący atrakcją
skierowaną raczej do pełnoletniej części widowni.
Na zakończenie święta rozstrzygnięto konkurs na
hasło Dzielnicy VII. Zwycięzca za humorystyczne
hasło „Gdy masz czas i trochę chęci, nasz Zwierzyniec Cię rozkręci!” otrzymał cenną nagrodę
w postaci modnego obecnie tabletu. Gratulujemy!
Wśród pozostałych uczestników konkursu rozlosowano rozmaite nagrody w tym wejściówki na
otwarte treningi reprezentacji Włoch i Holandii.
Przez cały czas trwania imprezy miały miejsce inne konkursy (np. konkurs plastyczny) oraz
można było skorzystać z przeróżnych atrakcji
(m. in. przejażdżki na kucyku z ośrodka jeździeckiego „Tabun”). Na odwiedzających czekały prezentacje prac malarskich Pani Elżbiety

Nagrodzone hasła promujące Dzielnicę
VII Zwierzyniec:
1 miejsce: „Gdy masz czas i trochę chęci,
nasz Zwierzyniec Cię rozkręci” – autor Bartłomiej Gieruszczak.
2 miejsce: „Czyż nie kochasz tej dzielnicy,
skąd pochodzą Lajkonicy to Zwierzyniec,
rzecz to jasna chlubą jest naszego miasta”.
3 miejsce: „Chcesz zobaczyć Wille, Kopce, ZOO a nawet Odyńca? Zapraszamy do
Dzielnicy Siódmej, do Zwierzyńca”.
4 miejsce: „Siódma Dzielnica piękna okolica, szczęsny to czas, gdy w Wolski wchodzisz las”.
5 miejsce: „Kurier Zwierzyniecki wieść tę w
świecie głosi, że VII dzielnica, czy grudzień
to, czy maj nie tylko dla mieszkańców, to na
ziemi Raj”.
6 miejsce: „VII Dzielnica spokoju Krynica”.
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Łazowskiej oraz wystawy prezentujące koncepcje urbanistyczne zagospodarowania obszaru
Olszanicy oraz obiektu strzelnicy przygotowane
przez studentów architektury podczas konkursu oraz konferencji Ecoweek mającej niedawno
miejsce w Willi Decjusza. Dostępne były także
rozmaite stoiska stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz uzdrowiska „Rabka”. Warto
również wspomnieć o znakomitym prowadzeniu
święta przez Pana Piotra Bednarskiego, który bawił publikę błyskotliwymi żartami a stremowanym
dzieciakom dodawał otuchy na scenie.
Tegoroczną imprezę uznajemy za udaną.
Frekwencja dopisywała, organizatorzy (radni
Rady Dzielnicy), mimo, że nie są zawodowcami
ustrzegli się większych wpadek, wszystko ułożyło
się zgodnie z planem. Do ideału zabrakło jedynie
lepszej pogody – ale jak widać nie można mieć
wszystkiego ;)
Łukasz Filipiak

Kolejne „Lajkoniki” dla zasłużonych
dla Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Pani Janina Ewa Saniternik

(dawniej filia w Krakowie). W latach 1991-1999 - Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Osiedlowego Woli Justowskiej, Chełmu i OlszaOsoba skromna, wrażliwa, życzliwa, zarażająca optymizmem i radością,
nicy. W 1990 r. współzałożyciel, a później członek zarządu komitetów kanaa nade wszystko otwarta na drugiego człowieka i jego problemy. Urodziła
lizacji i telefonizacji osiedli Wola Justowska, Chełm i Olszanica. Od 1997 r.
się 17 kwietnia 1941 r. w Krakowie. W roku 1958 poślubiła Pana Andrzeja
- prezes Kółka Rolniczego na Woli Ju„chłopaka ze Zwierzyńca”, weszła do wiestowskiej, rozbudowywanego na Cenlopokoleniowej zwierzynieckiej rodziny
trum Edukacji Agrarnej. Współzałożyciel
i zamieszkała w naszej dzielnicy. Była
i wieloletni członek zarządu Ruchu Iniławnikiem w sądzie dla nieletnich, wspiecjatyw Osiedlowych. Przewodniczący
rała Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Rady Dzielnicy w latach 2002-2006, a w
W 1989 r. za pracę społeczną została odokresie 1998-2002 i 2006-2010 - członek
znaczona Srebrna Odznaką „Zasłużony
Zarządu. Inicjator wielu przedsięwzięć
dla Miasta Krakowa”.
mających na celu rozwój Dzielnicy, m.in.
Po przejściu na emeryturę nadal praodwodnienia i remontu ulicy Królowej
cuje społecznie, między innymi w Polskim
Jadwigi, budowy sali gimnastycznej i boCzerwonym Krzyżu, gdzie od czterech
isk sportowych przy Szkole Podstakadencji jest przewodniczą Małopolskiej
wowej nr 72 oraz prywatyzacji szkoły
Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W pow Olszanicy (obecnie Szkoła Sióstr Piwstałym dzięki staraniom Rady Dzielnicy
jarek). Pomysłodawca wyróżniania osób
VII w 2006 r. Klubie Seniora od czterech
zasłużonych dla Dzielnicy VII. Wyróżniokadencji sprawuje funkcję przewodniny złotą odznaką honorową za szczególczącej zarządu. To jej pasja, oddanie,
ne zasługi dla Polskiego Związku Emezaangażowanie, wielkie serce i wysiłek
rytów, Rencistów i Inwalidów, odznaką
sprawiają, ze Klub Seniora działa pręż„Zasłużony dla Fundacji Rozwoju Osienie, a życie najstarszych mieszkańców
dli Peryferyjnych”, medalem „Narodowa
naszej dzielnicy staje się bogatsze, radoSztuka Polska” przyznanym przez Zwieśniejsze, często dające się lepiej znieść
w tych niełatwych czasach.Pani Ewa wyrzynieckie Koło Przyjaciół Sztuk WszelLaureaci „Lajkoników 2012” Pani Janina Ewa Saniternik i Pan Piotr
różnia się w pracy społecznej dla rozwoju
kich
i dyplomem „Przyjaciel chorych na
Chechelski. Fot. Stanisław Malik
społeczeństwa obywatelskiego, swoją
reumatyzm” przez Stowarzyszenie Chodziałalnością popularyzuje i podnosi znaczenie naszej Dzielnicy, wyróżnia
rych na Reumatyzm, statuetką Szkoły Podstawowej nr 72, za „bezinteresię inicjatywą i przyczynia do rozwoju kultury.
sowną pomoc oraz wspieranie inicjatyw”, odznaką „Honoris gratia” przez
Prezydenta Miasta Krakowa, medalem z okazji „20-lecia powstania dzielnic
Pan Piotr Chechelski - dr hab. prof. nadzw. Urodził się w 1949 r. w Stołecznym Mieście Krakowie”.
Uroczystość nadania „Lajkoników” zakończyła wnuczka Pani JaniOd dziesiątków lat związany z Dzielnicą VII poprzez pracę społeczny Ewy Saniternik 12-letnia Anastazja Krewniak, wykonując na skrzypną na rzecz Woli Justowskiej, Chełmu i Olszanicy. Żonaty, ma trzy córcach utwór „Cierpienia miłosne”.
ki. Profesor nadzwyczajny Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodar				
Opracowała Teresa Machowska
ki Żywnościowej w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
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Co nowego u Seniorów?
Mija kolejny rok, w którym co tydzień spotykamy się w klubie przy al. Focha 39. Rok pełen różnych ciekawych zdarzeń i uroczystości.
Obchodziliśmy radosne Święta, Sylwestra, Andrzejki. Razem z niezastąpionym Panem Janem
Migałą śpiewamy różnorodne pieśni zależnie od
okazji i humoru. W pogodne dni organizowaliśmy
wycieczki, pikniki,a panie z sekcji gimnastycznej
wędrowały z kijkami wokół Błoń. Pobyt w Klubie,
to tylko same przyjemności. Mieliśmy cykl wykładów psychologa, spotkanie z przedstawicielami
Straży Miejskiej, Policji, które pomagają nam
w problemach życia codziennego.
Minęły 2 lata kadencji poprzedniej Rady Klubu, lecz widocznie Rada spełniała swe zadania,
skoro została wybrana ponownie. Przewodnicząca Rady Pani Ewa Saniternik zyskała nie tylko
uznanie klubowiczów, ale Jej działalność i zaangażowanie zostało dostrzeżone poza nami. Pani

Ewa została obdarowana przez Radę Dzielnicy
VII Zwierzyniec, statuetką „Lajkonika” za pracę
społeczną na rzecz dzielnicy i seniorów. Seniorzy są dumni z takiej przewodniczącej.
Warto również wspomnieć o innych uroczystościach. Z okazji urodzin naszych koleżanek
Pani Krystyny Rabiarz i Pani Janiny Jurkiewicz
został zorganizowany benefis, były kwiaty, torty,
słodycze,życzenia od całego Klubu. Uroczystości
jubileuszu uświetniła pięknym koncertem skrzypaczka Anastazja Krewniak. Szczególne życzenia od sekcji brydżystów, bo nasze jubilatki to
Panie brydżystki. Miłe jest przede wszystkim to,
że nie jesteśmy zamknięci tylko w swojej grupie
wiekowej, współpracujemy z młodzieżą z Bursy
Szkolnictwa Ponadpodstawowego.
Zbliżają się wakacje i działalność Klubu ulega
zawieszeniu na 2 miesiące. Część z nas wyjeżdża na wczasy do Świnoujścia, część będzie się

Szczęśliwe Jubilatki w towarzystwie Pani Janiny Ewy
Saniternik

spotykać na działkach, a we wrześniu znów przyjdziemy do naszej przystani stęsknieni na naszym
klubem.
Maria Kościelniak

Między wejmutką a jaśminem
To, że Dzielnica VII Zwierzyniec może śmiało być nazywana Zieloną Dzielnicą z pewnością
budzi powszechną zgodę. W jej obrębie znajdują
się takie obiekty jak: Lasek Wolski, ogródki jordanowskie (innymi słowy place zabaw dla dzieci),
Osiedle Urzędnicze (opisywane w literaturze polskiej i światowej jako realizacja Howardowskiej
koncepcji miasta-ogrodu) i przepiękny Park Decjusza. Jemu właśnie poświęcono ostatnią monografię wydawaną przez Ośrodek Kultury im.
C. K. Norwida. Dla mieszkańców Krakowa i turystów odwiedzających nasze miasto zeszyt ten
może być przewodnikiem w poznawaniu i odwiedzaniu terenów zielonych.
W czwartek 26 kwietnia o godzinie 13.00
w Willi Decjusza odbyła się promocja monografii Park Decjusza. Sala Marceliny Czartoryskiej
w Willi wypełniła się miłośnikami naszego parku, było około stu osób. Pomimo wczesnej pory
spotkania, wśród licznych gości znaleźli się krakowianie w różnym wieku, począwszy od dzieci
i młodzieży szkolnej aż po seniorów. Gościem
specjalnym był pan prof. Eugeniusz Dubiel, wybitny botanik krakowski, dzięki któremu udało się
skonsultować opis występującej roślinności parkowej. Spotkanie otwarła pani dr Danuta Glondys, dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza.
Pani Joanna Pirowska, koordynatorka serii wydawniczej Parki Krakowa, wprowadziła słuchaczy
w dotychczasowe publikacje.
Autor monografii, Mieczysław Stachura, by
zbliżyć tematykę Parku Decjusza przygotował
specjalnie na tę okazję multimedialną prezentację w której opisał topografie Parku, również
związanych z nim ludzi i historie. Część „teoretyczną” zakończył występ zespołu klezmerskiego
Di Galitzyaner Klezmorim, który pozwolił na chwilę przenieść się w krąg kultury semickiej. Po sa-
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lach zabytkowej Willi oprowadzała pani Katarzyna Trojanowska. Otwarte zostały pomieszczenia,
które zwykle są niedostępne dla zwiedzających
i gości Willi, m. in. Kaplica Marceliny Czartoryskiej
(w oficynie zwanej Domem Łaskiego w którym na
co dzień mieszkają stypendyści - literaci, pisarze), loggia z osiemnastowieczną wykładziną kaflową (obecnie pilnie wymagającą renowacji). Dla
najwytrwalszych miłośników przestrzeni zielonej
wokół Willi Decjusza przeznaczony był spacer
połączony z rozpoznawaniem drzew i krzewów
z prof. Dubielem.
Celem wydawnictwa jest wzbudzenie zainteresowania wartościami przyrodniczymi, kulturowymi, historycznymi, krajobrazowymi i użytkowy-

mi krakowskich parków. Zeszyt Park Decjusza jest
już dziesiątą monografią w cyklu Parki Krakowa.
Plany są jeszcze niemałe, bo nasze miasto liczy
ponad czterdzieści obiektów parkowych, których
uzupełnieniem jest przecież jeszcze roślinność
licznych skwerów miejskich, ogrodów prywatnych
oraz zieleni wypełniającej zacisza cmentarzy. Pozycja Park Decjusza jest pomocą merytoryczną
dla nauczycieli przy organizacji ekologicznych
zajęć z młodzieżą w terenie. Już udało się sprawdzić jej skuteczność – w czasie Święta Dzielnicy VII Zwierzyniec młodzież ze Szkół Podstawowych numer 31, 32, 48 i 72 oraz Gimnazjum
nr 20 uczestniczyła w Grze o Park (zabawie planszowo-terenowej). Gracze odpowiadali na wiele
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pytań dotyczących Parku Decjusza, jego historii
i współczesnej sytuacji. Korzystali też z mapy zawierającej między innymi szczegółowe informacje
dotyczące szaty roślinnej Parku, szukali kwiatów
jaśminu, odnajdywali szyszki modrzewi i sosny
wejmutki. Uzupełniali też mapę z planami rewitalizacji parku, wklejali w odpowiednie miejsca
wizualizację ogrodów w stylu francuskim, angielskim, chińskim czy gotyckim. Dowiedzieli się też,
że rozstrzygająca dla przyszłości Parku Decjusza
jest decyzja sądu, gdyż kwestia własności fragmentu około 1/3 obszaru obecnie istniejącego
parku jest przedmiotem sporu.
Dla miłośników Parku dostępne są darmowe egzemplarze monografii, wystarczy przesłać
na adres Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec kartkę
pocztową lub maila z dokończonym zdaniem „Kocham Park Decjusza, bo... ”. W następnym numerze Kuriera ukaże się lista osób nagrodzonych.
Julia Mach

Dzień Otwarty Magistratu
3 czerwca Radni Zwierzyńca uczestniczyli w dniu otwartym
magistratu na Placu Wszystkich Świętych, który został zorganizowany z okazji święta Miasta. Na stoisku naszej Dzielnicy została
zaprezentowana ekspozycja przygotowana przez Radnego Marka Golonkę, której główną atrakcją był pokaz filmów przedstawiających różne wydarzenia na Zwierzyńcu m. in. pochód Lajkonika,
odpust Emaus i obchody 100-lecia Osiedla Salwator.
Przy stanowisku dyżurowali Radni, którzy w czasie rozmów
z wieloma ludźmi mogli dowiedzieć się o licznych sprawach,
które są istotne dla mieszkańców i osób które odwiedzają naszą
Dzielnice.
Krzysztof Kwarciak

Radni Marcin Kapusta, Marek Golonka i Krzysztof Kwarciak przy stoisku Dzielnicy Zwierzyniec.
Fot. Stanisław Malik

Eliminacje „Krak Gol”
W sobotę 9 czerwca zostały zorganizowane dzielnicowe eliminacje do turnieju ,,Krak Gol”.
W kategorii wiekowej powyżej 16 lat zgłosiły się
dwie drużyny. Wygrała drużyna o nazwie ,,Podlotki” która zwyciężyła swoich przeciwników 12: 2(5:2).
W kategorii wiekowej 12-16 lat jako jedyna zgłosiła się drużyna Gimnazjum nr 20.
				

Krzysztof Kwarciak

Zwycięska drużyna w składzie: Marek Augustyński, Bartosz Biedacha, Wojciech Dudek, Krystian Góra, Tomasz Kuska, Marcin Paradowski, Sławomir Paradowski, Maksymilian Radko, Sylwester Ziętara (kolejność alfabetyczna)./fot. Piotr Tumidajski
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„Euro Spoko” czyli „Turniej Ulic” w Przegorzałach.
Dzień 16.06.2012 r. Dla „usportowionych” mieszkańców Przegorzał był
dniem szczególnym. Nie tylko zaplanowany na godzinę 20.45 mecz Mistrzostw Europy Polska - Czechy elektryzował tutejszych mieszkańców. Na
ten dzień został zaplanowany turniej piłki nożnej „ulic” o „Puchar Baru Pod
Dyszlem”.
Napięcie wyczuwało się od tygodnia. Na dawnym boisku sportowym
(obecnie działka kamedulska) u wylotu ul. Szyszko-Bohusza trwały prace
porządkowe. Dzięki życzliwości Pana Krzysztofa Łuszczka, który z wielkim
zaangażowaniem włączył się do pomocy przy organizacji zawodów, działka
została skoszona i zwalcowana. Kilkoro mieszkańców Przegorzał zabrało
się za grabienie i namalowanie linii wyznaczających plac gry.
Aż wreszcie nadszedł dzień turnieju. Pomimo żaru „lejącego” się z nieba
zjawiła się liczna grupa mieszkańców naszego Osiedla, która zagrzewała do
boju poszczególne drużyny. O godzinie 14.00 w „meczu otwarcia” spotkały
się zespoły ulic Przegorzalskiej i Księcia Józefa. Zwyciężyła „Przegorzalska” 3:0. W kolejnych meczach padły następujące rezultaty: „Kamedulska”
- „Szyszko Bohusza i Żemaitisa” 4:1, „Przegorzalska” - „Szyszko Bohusza
i Żemaitisa” 2:0, „Kamedulska” - „Księcia Józefa” 1:1, „Przegorzalska” - „Kamedulska” 5:2 i „Księcia Józefa” - „Szyszko Bohusza i Żemaitisa” 5:2. Zwycięzcami turnieju okazał się zespół z ul. Przegorzalskiej, którego przedstawiciel, na uroczystej gali (w Strefie Kibica w Barze „Pod Dyszlem”) odebrał
z rąk Pani Anny Łuszczek okazały puchar. Wszystkie zespoły otrzymały także drobne upominki w postaci koszulek i gadżetów związanych z Euro 2012.
Także dzięki Pani Ani, przez cały czas trwania turnieju, zarówno uczestnicy
jak i kibice mogli zajadać się pysznymi kiełbaskami z grilla.
Po dekoracji zwycięzców, którymi tak naprawdę okazali się wszyscy
uczestnicy zawodów, wszyscy obecni w miłej i sportowej atmosferze zasiedli przed telebimem aby dopingować reprezentacje Polski w meczu
z Czechami.
Z kronikarskiego obowiązku należy nadmienić, że najwięcej bramek
w turnieju zdobył Rafał Lisowski (ul. Przegorzalska), który zaliczył 5 trafień.
Miejmy nadzieje, że „Turniej ulic” na stałe zagości w kalendarzu imprez
na terenie Osiedla Przegorzały.
Tu pragnę złożyć wielkie podziękowania dla wszystkich, dzięki którym Turniej mógł się odbyć.
(Planowany jest kolejny turniej. O szczegółach będziemy informować na
stronie internetowej www.pilkawprzegorzalach.pl)
Krzysztof Kowalski

Drużyna z ul. Przegorzalskiej, zwycięzcy Turnieju. Fot. Piotr Orecki

Drużyna z ul. Kamedulskiej, 2 miejsce. Fot. Piotr Orecki

Drużyna z ul. Księcia Józefa, 3 miejsce. Fot. Piotr Orecki

Mecz pomiędzy „Kamedulską” i „Księcia Józefa” 1:1. Fot. Justyna Kaleta
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Drużyna z ul. Szyszko Bohusza i Żemajtisa, 4 miejsce. Fot. Piotr Orecki

