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Balowanie na Stawach

Dlaczego proste sprawy sprawiają tyle problemów?

str 4

Wspaniała inicjatywa UKS „Górka Witkowice” zaowocowała w 1995 roku wybudowaniem toru kajakowego na rzece Rudawie. Jakże się wraz z rodziną ucieszyłem, że nareszcie w „nowej” Polsce podejmowane są
takie sensowne inicjatywy. Odbywały się treningi oraz
fantastyczne zawody, które wiele osób oglądało i jestem
przekonany, że większość popierała to przedsięwzięcie.
Niestety w przeciągu kilku następnych lat tor popadł
w zapomnienie i sądzę, że już nigdy nikomu nie będzie
potrzebny, mamy przecież piękny tor kajakarstwa górskiego przy Stopniu Wodnym Kościuszko. Od wielu miesięcy staramy się odnaleźć właścicieli toru na Rudawie,
aby zdopingować ich do likwidacji szpecących słupków
oraz aby przywrócili niezakłócony przepływ wody w rzece. Oby nie było za późno. Patrząc na coraz większe
podmycia brzegów, tzn. wałów rzeki oraz utwardzeń z kamienia podpór mostu na Al. Focha nie chcielibyśmy
mieć wątpliwej satysfakcji w postaci „a nie mówiliśmy”.
19 maja 2011 roku wysłałem pismo do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych informujące
o problemie. Urząd następnie przesłał pismo do Krakowskiego Klubu Kajakowego, uznając go właścicielem toru,
aby załatwili sprawę. Niestety nie poruszono w piśmie,
co należy zrobić, a jeszcze wtedy nie zwracaliśmy uwagi
na problem związany z wypłukiwaniem podstawy wałów,
ponieważ zakładałem, że to kompetencje urzędu opiekującego się Rudawą. Następnie Krakowski Klub Kajakowy
w „błyskawicznym” tempie, czyli ok. ośmiu(!) miesięcy odpowiada, że tor należy do Klubu Sportowego AZS AWF
Kraków. Małopolski Zarząd Melioracji natychmiast kieruje
swoje kroki do AZS i już po kolejnych
dwóch miesiącach mamy odpowiedź,
w której czytamy, iż tor na Rudawie
był w użytkowaniu UKS Górka Witkowice, który zbudował tor w latach
1995-97 w związku z Olimpiadą Młodzieży. No i to byłoby sensowne z tym,
co piszę od początku, ale dlaczego
nikt nie pisał pism do Górki Witkowice? Ano pisał – w grudniu 2003
roku UKS Górka Witkowice Uchwałą
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Klubu zmienił nazwę na Krakowski Klub
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Kajakowy. I tak zatoczyliśmy swoiste koło. Minęło czternaście miesięcy przesyłania pism i nadal nikt się poczuwa do obowiązku likwidacji toru na Rudawie. Tak, wiem,
kiedyś była euforia towarzysząca temu przedsięwzięciu,
a teraz trzeba wydać pieniądze, aby po sobie posprzątać
i pewnie nikt za to nie wręczy medalu.
Mnie zastanawia kilka kwestii:
Dlaczego i kto wydał zgodę na wybudowanie toru na Rudawie? Jak to możliwe, że nie jest precyzyjnie określony zarządca tego toru, a w następstwie odpowiedzialni
za jego likwidację? Kto weźmie odpowiedzialność za
szkody powodowane przez szykany wybudowane w nurcie rzeki? Dlaczego twórcy toru na Rudawie wstydzą
się swojego „dziecka”, choć dziś zarządzają jednym
z najnowocześniejszych obiektów w Europie? To bardzo
smutny przykład braku odpowiedzialności i wszechobecnej metody „spychoterapii”.
Szczęsny Filipiak

Kurier Zwierzyniecki
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Z bieżącej działalności Rady
W dniu 26.06.2012 r.
odbyła się XXVII sesja Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto
następujące
uchwały:
Uchwała nr XXVII/257/2012
w sprawie zmiany w funkcjonowaniu przystanku „Cracovia Błonia” z pojedynczego na podwójny,
Uchwała nr XXVII/258/2012
w sprawie ustawienia słupka przystankowego na przystanku autobusowym „Działki” w kierunku miasta
na ul. Malczewskiego,
Uchwała nr XXVII/259/2012 w sprawie uporządkowania nazw przystanków MPK w rejonie pętli tramwajowej Salwator oraz ul. Senatorskiej,
Uchwała nr XXVII/260/2012 w sprawie opinii do
wniosku o zmianę nazwy par przystanków autobusowych i tramwajowych „Cracovia” na „Muzeum Narodowe” (Rada zaopiniowała negatywnie powyższą propozycję),
Uchwała nr XXVII/261/2012 w sprawie opinii
dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu
pomieszczenia tymczasowego położonego przy
ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela 7 w Krakowie (Rada wydała pozytywną opinię w powyższej
sprawie),
Uchwała nr XXVII/262/2012 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych na
rok 2013 z zakresu prace remontowe placówek
oświatowych,
Uchwała nr XXVII/263/2012 w sprawie zadań priorytetowych na 2012 r. (środki z rezerwy w łącznej
kwocie 16 200 zł postanowiono przeznaczyć na
następujące zadania: stojaki rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 31, prace wykończeniowe przy
boisku Szkoły Podstawowej nr 32, zlikwidowanie
zawilgoceń, poprawa izolacji oraz wymiana zaworów grzejnikowych wraz z termoregulatorami
w harcówce w Gimnazjum nr 20, utwardzenie terenu pod pojemniki na segregowane odpady w rejonie pętli autobusowej Zakamycze),

krzesełek na trybunie Rz.K.S. Juvenia i modernizacja obiektu użytkowanego przez Klub i jego
podnajemców”).

W dniu 10.07.2012 r. odbyła się XXVIII
sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XXVIII/267/2012 w sprawie wydania
opinii dotyczącej możliwości zbycia części działki
nr 399/9 położonej przy ul. Sawickiego, w obr. 11
Krowodrza, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej
się z działki oznaczonej nr 399/5 stanowiącej własność osoby fizycznej (Rada wydała pozytywną
opinię w powyższej sprawie),
Uchwała nr XXVIII/268/2012 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII do wydawania opinii
i występowania z wnioskami, o których mowa w §
4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnic na okres od 11 lipca do
27 sierpnia 2012 r.
Uchwała nr XXVIII/269/2012 w sprawie zamontowania tablic prowadzących U-3e na łuku drogi – ul. Orla poniżej ul. Astronomów na kierunku
ul. Księcia Józefa (Rada skierowała w powyższej
sprawie wniosek do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu),
Uchwała nr XXVIII/270/2012 w sprawie wykonania odwodnienia na odcinku od Alei Wędrowników do przepustu zlokalizowanego przy ul.
Kruczej (Rada zawnioskowała w tej sprawie do
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu),
Uchwała nr XXVIII/271/2012 w sprawie projektu
zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego przy ul. Korzeniaka (Rada zaopiniowała pozytywnie projekt wykonany na zlecenie ZIKiT),
Uchwała nr XXVIII/272/2012 w sprawie zmiany
Uchwały nr XV/148/2011 z dnia 27.09.2011 r.
w sprawie podziału środków na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2012 r. (z uwagi na zmiany prawne
utrudniające wykonanie uchwały, postanowiono
zmienić realizatorów zadania obejmującego dofinansowanie uczestnictwa w spektaklach teatralnych dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej Stowarzyszenia Gaudium et Spes),

Uchwała nr XXVIII/273/2012 w sprawie opinii
dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Mirowskiej 157a w
Krakowie (Rada wydała pozytywną opinię w powyższej sprawie),
Uchwała nr XXVIII/274/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/212/2012 z dnia 28.02.2012
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 2012-2014 (zwiększono do
26 600 zł kwotę przeznaczoną na dokończenie
dokumentacji zadania pn. „Budowa chodnika
w ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK),
Uchwała nr XXVIII/275/2012 w sprawie podziału
środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2013 r.
Rada ustaliła następujące zadania na 2013 r.:
I. Gospodarka Komunalna:
1) oświetlenie ulic w dzielnicy według wskazań
Dzielnicy – 45 000 zł
2) budowa oświetlenia w ul. Pod Stokiem – sięgacze – 28 000 zł
3) wymiana ławek na Błoniach wzdłuż al. Focha
– 15 000 zł
II. Oświata i Wychowanie:
1) remonty szkół podstawowych w dzielnicy 65 000 zł
2) Gimnazjum nr 20 – dofinansowanie działalności Klubu Europejskiego - 1 000 zł
3) Gimnazjum nr 20 – zakup nagród w konkursie
„Milowy Krok” – 1 000 zł
4) Gimnazjum nr 20 – zakup nagród w konkursach – 2 000 zł
5) Szkoła Podstawowa nr 31 – dofinansowanie
działalności Kółka Turystycznego „Ekoludek”
– 1 000 zł
6) Szkoła Podstawowa nr 31 – zakup nagród
w konkursach – 4 500 zł
7) Szkoła Podstawowa nr 32 – zakup nagród
w konkursach – 3 500 zł
8) Szkoła Podstawowa nr 48 – zakup nagród
w konkursach – 1 000 zł
9) Szkoła Podstawowa nr 72 – zakup nagród

Uchwała nr XXVII/264/2012 w sprawie opinii
w kwestii ewentualnej sprzedaży działki nr 64/1
o pow. 0,0396 ha obr. 11 Krowodrza, położonej w
Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi, celem poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 655 (Rada
wydała pozytywną opinię w powyższej sprawie),
Uchwała nr XXVII/265/2012 w sprawie opinii
w kwestii postępowania o przedłużenie prawa
użytkowania na okres dalszych 15 lat na zabudowanej pawilonem handlowym nieruchomości
oznaczonej jako działki nr 203/3 i nr 357/3, obr.
51 Krowodrza, przy ul. Majówny (Rada wydała
pozytywna opinię w powyższej sprawie),
Uchwała nr XXVII/266/2012 w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac
remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej na 2012 r. (zmieniono zakres rzeczowy zadania na następujący: „Montaż

Kurier Zwierzyniecki

Zakończył się I etap budowy Ogródka Jordanowskiego u zbiegu ulic: Jodłowej i Skibowej. Mieszkańcy Przegorzał
czekają na kolejne etapy rozbudowy./fot. Redakcja
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w konkursach – 1 000 zł
10) Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1
– wykonanie izolacji budynku A wraz z wykonaniem opaski wokół budynku – 55 000 zł
11) Przedszkole nr 9 – konkurs plastyczny „Pejzaż Zwierzyniecki” – 3 000 zł
III. Kultura i Sztuka:
1) Klub Kultury „Chełm” – działalność bieżąca 4 000 zł
2) Klub Kultury „Przegorzały” z filią w Bielanach
– działalność bieżąca – 8 000 zł
3) Klub Kultury „Wola” – działalność bieżąca 4 000 zł
4) Klub Kultury „Chełm” – wymiana parkietu
w sali widowiskowej - 20 000 zł
5) Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Oddział ul. Królowej Jadwigi 41 – działalność
bieżąca - 18 000 zł
6) Krowoderska Biblioteka Publiczna, Filia ul. Filarecka – zakup książek - 3 000 zł
7) Krowoderska Biblioteka Publiczna, Filia ul. Komorowskiego – zakup książek - 3 000 zł
8) Krowoderska Biblioteka Publiczna, Filia ul.
Królowej Jadwigi – zakup książek 3 000 zł
9) dofinansowanie działalności klubu seniora
przy Klubie Kultury „Chełm” - 4 000 zł
10) dofinansowanie działalności klubu seniora
przy Klubie Kultury „Przegorzały” - 4 000 zł
11) Klub Kultury „Przegorzały” - zakup nagród
w konkursie „Zielona Dzielnica” – skwery,
konkurs rowerowy - 2 500 zł
12) Klub Kultury „Przegorzały” - zakup nagród
w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Sikornika - 4 000 zł
IV. Ochrona Zdrowia, Pomoc Społeczna:
1) wykrywanie wad postawy u dzieci ze szkół
podstawowych wraz z gimnastyką korekcyjną
z wykorzystaniem metody mory projekcyjnej 15 000 zł
2) szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców
dzielnicy - 13 000 zł
3) program pilotażowy badania nerek – bezpłatne badania poziomu kreatyniny dla mieszkańców dzielnicy - 6 500 zł
4) dofinansowanie do zakupu opału dla najbardziej potrzebujących mieszkańców w dzielnicy - 15 000 zł
5) dofinansowanie do zakupu przyborów szkolnych
dla najuboższych dzieci w dzielnicy - 6 000 zł
6) zakup biletów do kina i teatru, celem motywowania do wartościowego spędzania czasu
wolnego oraz zwiększenia aktywności rodzin

oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Dzielnicy
VII w ramach projektu socjalnego „Z kulturą
na Ty” – 3 000 zł
7) wyjazd dwudniowy o charakterze integracyjnym dla dzieci zamieszkałych na terenie
Dzielnicy VII realizowany w ramach programu socjalnego w celu umotywowania do korzystania z aktywnych form spędzania czasu
wolnego – 5 000 zł
8) spotkanie integracyjne wigilijne dla rodzin
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji programu socjalnego – 1 500 zł
V. Kultura Fizyczna i Sport:
1) Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich – 3 000 zł
2) współfinansowanie zadania powierzonego
- remont kotłowni, instalacji grzewczej w
obiekcie użytkowanym przez RKS ,,Juvenia”
i jego podnajemców oraz modernizacja tego
obiektu – 17 000 zł
3) modernizacja obiektu użytkowanego przez
Kolejowy Klub Wodny 1929 i jego podnajemców – 5 000 zł
VI. Komunikacja z mieszkańcami:
1) redakcja gazety lokalnej, obsługa strony internetowej, obsługa fotograficzna imprez organizowanych przez Dzielnicę – 9 500 zł
2) druk gazety lokalnej, wydanie kalendarza, wykonanie odbitek fotograficznych – 18 000 zł
3) tablice informacyjne (wymiana, malowanie,
czyszczenie, demontaż) według wskazań
Dzielnicy – 5 000 zł
VII. Bezpieczeństwo Publiczne:
1) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 28 000 zł
2) monitoring Szkoły Podstawowej nr 31 – zakup rejestratora wraz z kamerami – 12 000 zł
VIII. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych Dzielnicy VII - 45 000 zł
Rezerwa – 41 000 zł
razem – 552 000 zł
Uchwała nr XXVIII/276/2012 w sprawie ujęcia
zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Krakowa na 2013 r.
Rada zawnioskowała o ujęcie w budżecie miasta
następujących zadań:
1) kontynuacja przebudowy ul. Królowej Jadwigi
– dalsze etapy – projektowanie i realizacja,
2) przebudowa ul. Leśmiana – realizacja,
3) przebudowa ul. Starowolskiej wraz z chodni-

kami – projekt i realizacja,
4) budowa kanalizacji opadowej w ul. Koguciej,
5) budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych według projektu w os. Olszanica, ul. Korzeniaka,
6) budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych według projektu w os. Przegorzały, ul. Rybna.
Uchwała nr XXVIII/277/2012 w sprawie stref płatnego parkowania (Rada zawnioskowała o kompleksowe zajęcie się problematyką stref płatnego
na terenach przyległych do już istniejących oraz
wnioskowanych stref, jak również o rozpoczęcie
prac zmierzających do ustanowienia strefy płatnego parkowania na obszarze Półwsia Zwierzynieckiego),
Uchwała nr XXVIII/278/2012 w sprawie opinii do
wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w kwestii decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego (Rada wydała pozytywną opinię dla
zamierzenia inwestycyjnego związanego z realizacją połączenia kolejowego MPL „Kraków-Balice” z Krakowem),
Uchwała nr XXVIII/279/2012 w sprawie podziału
środków przeznaczonych na zadania powierzone
z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 r.
Rada wskazała do realizacji następujące zadania:
1) remont kotłowni, instalacji grzewczej w obiekcie użytkowanym przez RKS „Juvenia” i jego
podnajemców oraz modernizacja tego obiektu – 23 000 zł,
2) modernizacja obiektu użytkowanego przez
KS „Zwierzyniecki” i jego podnajemców –
5 000 zł,
3) modernizacja obiektu przy ul. Kościuszki 16
użytkowanego przez KS „Nadwiślan” – 4 000 zł.
Uchwała nr XXVIII/280/2012 w sprawie zmiany
w składzie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i
Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec (ze składu komisji
odwołano radnego Andrzeja Budziaka).
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

Szanowni Państwo,
W poprzednim numerze
Kuriera Zwierzynieckiego
wprowadziliśmy rubrykę poświęconą informacjom dotyczącym odpowiedzi na
uchwały podejmowane przez
Radę Dzielnicy. W bieżącym
numerze c.d. Informacji.
W dniu 27 września
2011roku Rada Dzielnicy
podjęła uchwałę w sprawie
uzupełnienia infrastruktu-

ry przystankowej komunikacji miejskiej w Krakowie w Dzielnicy VII Zwierzyniec (uchwała nr
XV/138/2011).
Wnioskowaliśmy do Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu o:
- umieszczenie automatu biletowego na przystanku autobusowym ZOO,na przystanku autobusowym Chełm w kierunku miasta i w okolicy przystanku tramwajowego Jubilat.
W odpowiedzi Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu poinformował, że z powodu braku wolnych urządzeń tego typu aktualnie nie ma

możliwości montażu kolejnych automatów KKM.
Zakup pierwszej i najliczniejszej partii automatów
w liczbie 60 sztuk z 65 wykorzystywanych obecnie
dokonany został przy współudziale środków z Unii
Europejskiej i miał charakter jednorazowy. Rozbudowa systemu polegająca m. innymi na zakupie
kolejnej partii automatów realizowana jest łącznie
z dużymi projektami rozbudowy sieci tramwajowej.
W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa
sieci, ale Zarząd nie jest w stanie określić ile urządzeń oraz kiedy zostaną zakupione. Dla wygody

dokończenie na str 5
Kurier Zwierzyniecki
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Balowanie na Stawach
Druga edycja Balu na Stawach już za nami.
Choć ubiegłoroczna zabawa w tym samym
miejscu i o podobnym czasie pozwalała patrzeć
w przyszłość z umiarkowanym optymizmem, to
frekwencja na pl. Na Stawach 23 czerwca (sobotnie popołudnie) okazała się sporym i jakże miłym
sercu organizatorów całego zamieszania, zaskoczeniem. Okazało się bowiem, że nie samą piłką
nożną człowiek żyje…
Plac targowy natomiast ożywić się może
nie tylko za sprawą zwyczajowo obecnego tam
handlu. Serce Zwierzyńca, a ściślej – Półwsia
Zwierzynieckiego, to znakomite miejsce do promowania historii, tradycji i przypomnienia postaci
związanych ze światem krakowskich przedmieść.
I właśnie ta idea przyświecała organizatorom
nietuzinkowych wydarzeń na jednym z najsłynniejszych krakowskich placów: Stowarzyszeniu
Oświatowo – Kulturalnemu „Soki Zwierzyńca”,
Fundacji Nauka i Kultura oraz PHU „Stawy”
wspieranych przez Radę Dzielnicy VII, bliskich
sąsiadów z ul. Senatorskiej – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Kredyt
Bank. Warto jeszcze zaznaczyć, że pomysłodawca balu, Jarosław Sokół nawiązuje do słynnych
Balów na Placu z lat 70. i 80. ubiegłego wieku,
a organizowanych przez lidera zespołu „Andrusy”
– Aleksandra Kobylińskiego oraz Jana Jelonka,
ówczesnego Lajkonika.
Czerwcowa impreza pod gołym niebem upłynęła pod znakiem dwóch doniosłych wydarzeń:
50-lecia obecności na estradzie Olka Kobylińskiego – Makino oraz ćwierćwiecza Zbigniewa Glonka w roli Lajkonika. Niestety, zwierzyniecki bard
z powodu chwilowej awarii strun głosowych nie
mógł tego dnia balować, zatem jego koronacja
na króla andrusów (którą to godność i tak sprawuje nieformalnie od lat) odbędzie się w innym
terminie. Insygnia królewskiej władzy bezpiecznie oczekują na właściciela u wspomnianego
już J. Sokoła, zaś korona wykonana przez dzieci
z pracowni plastycznej „Takie Miejsce” spoczęła
w zastępstwie na głowie… Zygmunta Koniecznego (obiecał oddać w stosownym czasie).
W świat dawnego Zwierzyńca wprowadzali

zaproszeni goście, m. in. Michał
Kozioł, Krzysztof Jakubowski, Maciej Twaróg, Paweł Chojnacki, Stanisław Malik, Mieczysław Czuma
i Leszek Mazan, a także młodzież
z Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego, która zaprezentowała przedstawienie „W świecie Andrusów”. Stroje krakowskie,
a nawet i ubiór samego Lajkonika
wypożyczyła młodym aktorom dyrekcja zespołu Pieśni i Tańca „Krakus”, działającego przy AGH. Dzieci
Przy klawiaturze żywa legenda „Piwnicy pod Baranami” - Zygmunt
ze S P nr 31 („zerówka”!) deklamoKonieczny. Fot. S. Malik
wały wiersze „Andrus” i „Lajkonik”
autorstwa krakauerologa Mieczysława Czumy, który do dziś chwali
się świadectwem ukończenia tejże
szkoły, tyle że otrzymanym parę
dziesiątek lat temu.
Podczas balu, oprócz – rzecz
jasna – wyczynów na parkiecie,
można się było dowiedzieć o tym,
jak w okolicy pl. Na Stawach podrywało się dawniej dziewczyny,
po czym poznawało się rasowego
andrusa, gdzie najlepiej grało się w
zośkę albo „pintę z dziurką”, kto pijał
Współprowadząca bal Katarzyna Siwiec i Krzysztof Jakubowski reprepiwo w słynnym barze na Stawach
zentujący Radę Dzielnicy VII. Fot. M. Golonka
i dlaczego niektórzy upierają się, by
spocząć na polu karnym „Cracovii”.
grupą artystów Piwnicy pod Baranami, którzy wyDom Zwierzyniecki prezentował swoje wydawkonali m. in. piosenkę o krakowskim Salwatorze.
nictwa, zaś pracownia „Małe Dzieje”, oferując
Jeśli jeszcze dodamy, że na estradzie pojawił się
wydawane przez siebie pismo „Przylądek Dobrej
sam książę nastroju Mieczysław Święcicki oraz
Nadziei”, zachęcała do zawarcia znajomości
Jan Kanty Pawluśkiewicz, to staje się oczywiste,
z niesłusznie zapomnianym obywatelem Półże tego typu imprezy organizować trzeba.
wsia, człowiekiem prawdziwie renesansowym,
Tym bardziej, że dzięki obwarzankom z piechoć żyjącym w ubiegłym stuleciu – Zygmuntem
karni Adama Ścibora Fundacja „Mam Marzenie”
Nowakowskim.
zebrała pokaźną sumę na laptopa dla dziewczynki
Powiew Nowego Orleanu zapewnił zespół,
chorej na białaczkę, a wolontariuszom akcji „zbiektórego nikomu w mieście pod Wawelem przedramyzakrętki.pl” przybyło materiału na zakup wózstawiać nie trzeba: Boba Jazz Band. Prócz tego
ka inwalidzkiego dla chłopca z Nowego Sącza.
do tańca przygrywali: Krecia Robota oraz młoPodczas balu nikt nie czuł się głodny nie tylko dziędzieżowy zespół z Czech – Ten Sing. Prawdziwą
ki wspomnianym krakowskim obwarzankom, ale
i grochówce ugotowanej przez restaurację „Zbroniespodziankę sprawił Zygmunt Konieczny wraz z

Młodsi widzowie brali czynny udział w zabawie... Fot. S. Malik
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Mieczysław Święcicki – jak zawsze szarmancki i niezawodny. Fot. S. Malik
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jownia” z produktów dostarczonych przez kupców
z pl. Na Stawach. Nie zabrakło piwa i wina, a także
osobliwych przekąsek z coraz bardziej znanych
nie tylko na Zwierzyńcu „Głodnych kawałków”.
Bar „Na Stawach” reaktywował na chwilę Łukasz
Tańcula. Dziełem kupców – gospodarzy tego miejsca – był również haracz dla Lajkonika - wręczony
inspektorowi Glonkowi kosz pełen zdrowej żywności. Wszystko z myślą o zachowaniu dobrej kondycji na długie jeszcze lata „lajkonikowania”.
Kiedy późna pora uniemożliwiała parkietowe
szaleństwa, a do domu jeszcze nie chciało się

wracać, można było obejrzeć film o Domu Zwierzynieckim pt. „Muzeum od nowa” oraz „Bar na
Stawach” o Jerzym Harasymowiczu i jego fascynacji światem herosów znad Rudawy.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, nisko się
kłaniamy Krakowskiej Szkole Filmowej im. Jerzego Hasa, Dziennikowi Polskiemu, Radiu Kraków,
a także TVP Kraków. Do zobaczenia na kolejnym
balu za rok, a być może już we wrześniu na Zwierzynieckiej Potańcówce.

Panu Radnemu Krzysztofowi
Kwarciakowi składamy wyrazy
głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA.
Koleżanki i koledzy
oraz pracownicy
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.

Katarzyna Siwiec

Czy każdy może wydzierżawić chodnik
pod swój samochód?
Rada Dzielnicy oraz Straż Miejska poprosili o spotkanie z pracownikami
ZIKiT-u oraz przedstawicielami MKS Cracovia.
Zaniepokoiła nas sytuacja związana z zakazem parkowania na chodniku
wzdłuż Al. Focha przy stadionie. Ku naszemu zaskoczeniu chodnik ten wydzierżawił zarządca stadionu i na odcinku ok. 90 metrów (16 miejsc) wolno parkować
tylko osobom z identyfikatorem. Jest to wyjątkowo niebezpieczny precedens. Co
by się stało gdyby miasto dzierżawiło wszystkim handlowcom w mieście chodniki
pod ich samochody. Choć rozumiemy potrzebę parkowania w tym miejscu samochodów dostawczych obsługujących lokale handlowe, to nie akceptujemy tak
długiego odcinka wyłączonego z parkowania dla wszystkich mieszkańców.
Już na poziomie realizacji projektu nowego stadionu zapomniano o wielu potrzebach i rozwiązaniach dla tego obszaru, a teraz usiłuje się w sposób nieprzemyślany realizować pomysł, którego nie można zaakceptować. Jeśli zarządca
drogi oraz stadionu nie zmniejszy odcinka zarezerwowanego dla wybranych osób
parkujących oraz nie ustali godzin kiedy taki zakaz ma obowiązywać, to mieszkańcy Półwsia Zwierzynieckiego wraz z handlowcami powinni masowo wystąpić
o dzierżawę chodników dla własnych potrzeb.
Redakcja

Szanowni Państwo,
Dokończenie ze str. 3
pasażerów doładowanie karty KKM możliwe jest
z 30-dniowym wyprzedzeniem daty upływu ważności biletu. Wdrożone również systemy sprzedaży biletów przez telefon komórkowy umożliwiają
zakup biletu przez całą dobę.
Wnioskowaliśmy również o:
- umieszczenie wiat przystankowych na przystanku Kopiec Kościuszki,na przystanku Działki przy
ul. Malczewskiego dla linii 100 i 101, na przystanku końcowym Zakamycze dla linii 102,na przystanku Olszanica Kapliczka w stronę miasta,oraz
na przystanku Jubilat w kierunku Mostu Dębnickiego na al. Krasińskiego.
W odpowiedzi ZIKIT informuje, że w ramach gromadzonych przez operatorów i przewoźników
środków finansowych na korzystanie z przystanków i dworców na terenie Krakowa od 2012 roku
będzie realizowany montaż wiat. Informacje pochodzące od Rad Dzielnic są poddawane analizie
zapotrzebowania oraz możliwości technicznych
montażu.
Postulowaliśmy o ustanowienie przystanku
Park Decjusza w kierunku miasta jako przystanku
podwójnego i umieszczenie wiaty przystankowej.

ZIKIT poinformował, że z uwagi na długość peronu
nie jest to możliwe. Przystanek obsługiwany jest
przez autobusy przegubowe.Wymagana długość
peronu dla przystanku podwójnego wynosi 35 m.
Aktualna długość peronu to ok. 25 metrów a więc
jest ona niewystarczająca.
W dniu 8 listopada 2011 roku Rada podjęła
uchwałę w sprawie przedłużenia linii autobusowej 192 kończącej się przy Rondzie w Chełmie
do Zakamycza oraz skoordynowanie z b. rzadko jeżdżącą linią autobusu 102 (uchwała nr
XVII/166/2011).
W odpowiedzi ZIKIT przedstawił swoje stanowisko
w tej sprawie. Parametry techniczne pętli autobusowej zlokalizowanej w Zakamyczu na układzie
drogowym tj. na skrzyżowaniu ulicy Rzepichy
z trzema drogami dojazdowymi, lokalizacja pięciu
wjazdów na posesje przylegające do pętli autobusowej oraz funkcjonowanie sklepu, którego
obsługa odbywa się od strony pętli, nie pozwalają na skierowanie tam linii nr 192 obsługiwanej
autobusem 12 metrowym (standardowym) a tym
bardziej skierowanie na pętlę drugiej linii. Linia 102
jest obsługiwana taborem typu midibus ( autobus
8-metrowy). Skierowanie linii 192 do Zakamycza
musiałoby się wiązać ze skróceniem linii 102 do
Chełmu oraz skierowaniem do obsługi linii 192 mi-

dibusów. Kursująca alejami linia 192 charakteryzuje się dużą ilością przewozów pasażerów i zmiana
taboru kierowanego do jej obsługi spowodowałaby
znaczne pogorszenie warunków podróżowania.
W dniu 8 listopada 2011 roku Rada podjęła
uchwałę w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przez ul. 28 Lipca 1943 r. w rejonie ulicy Poręba i Parku Decjusza (uchwała nr XVII/169/2011).
W odpowiedzi ZIKIT informuje, że wydeptane wyjście z Parku Decjusza w przedmiotowym miejscu
prowadzi wprost na środek tarczy skrzyżowania
z ulicą Poręba. W takim miejscu niemożliwe jest
wyznaczenie przejścia dla pieszych. Zgodnie z art.
13 ust.1-3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym, przechodzenie przez
jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, przy zachowaniom szczególnej ostrożności
oraz pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu
pojazdów. Pomiary natężenia ruchu wykazują
niedużą ilość pojazdów poruszających się ulicą 28
Lipca 1943 r. więc piesi maja swobodną możliwość
przejścia przez jezdnię, przy zachowaniu warunków określonych w powyższych przepisach obowiązującego prawa.
Opracowała Teresa Machowska
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Regulamin konkursu
MOJE ROŚLINY W ZIELONEJ DZIELNICY ZWIERZYNIEC
1. Organizatorem konkursu jest Rada Dzielnicy
VII Zwierzyniec, z siedzibą przy ul. Prusa 18, 30117 Kraków tel. / fax 421-56-66, tel. 429-90-47 e-mail: rada@dzielnica7.krakow.pl
2. W konkursie mogą brać udział:
a) indywidualnie osoby dorosłe,
b) grupowo osoby dorosłe (do 5 osób w grupie)
c) grupa osób dorosłych i niepełnoletnich (np.
Rodzina)
d) osoby indywidualne niepełnoletnie (potrzebna jest 1 dorosła osoba, opiekun, do odbioru
nagrody)
e) osoby niepełnoletnie w grupie do 5 osób (potrzebna jest 1 dorosła osoba, opiekun, do odbioru nagrody)
f) instytucje (np. NGO, firmy itp.)
3. Prace konkursowe mogą być wykonywane
z pomocą osób z wykształceniem specjalistycznym (np. Projektowanie ogrodów), są jednak oceniane w kategorii EKSPERT.
4. Wybrać można zaniedbane miejskie skwery
lub donice znajdujące się na terenie Dzielnicy
VII Zwierzyniec. Pracami konkursowymi są otoczone opieką skwery miejskie lub donice (nie brane są pod uwagę ogrody na terenie prywatnym).
5. Zgłoszenie. Uczestnik konkursu najpierw powinien podać informację (pisemnie, mailem lub
faksem) do Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec o wybranym do opieki miejscu i należy czekać na akceptację wybranego miejsca przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec. Celem jest ochrona skwerów
już objętych zagospodarowaniem.
Odpowiedź Dzielnicy do 10-ciu dni roboczych od
daty zgłoszenia skweru lub donicy. Podczas zgłoszenia należy opisać skwer lub donicę (najlepiej
podać adres lub adresy przy których jest położony skwer lub donica).
6. Zgłoszenie na konkurs są przyjmowanie od
października 2012r. do maja 2013r. (dokładna
data zamknięcia przyjmowania zgłoszeń będzie
podana w wiosennym numerze Kuriera Zwierzynieckiego oraz na stronie http://www.dzielnica7.krakow.pl/ dnia wyznaczonego przez Radę
Dzielnicy VII Zwierzyniec).
7. Zgłoszenie powinno zawierać
– Imiona i nazwiska oraz wiek osób które dbały o obszar zielony zgłoszony do konkursu
(dane wszystkich uczestników),
– dane kontaktowe 1 osoby pełnoletniej (osoby która bierze udział w konkursie indywidualnie, opiekuna dziecka lub grupy dzieci, jednej
osoby z grupy osób dorosłych, jednej osoby
z instytucji
– zdjęcie skweru lub donicy zgłaszanej do konkursu, maksymalnie można wysłać 5 zdjęć
lub rysunków),
– adres skweru lub donicy zgłaszanej do konkursu,
– liczba gatunków użytych roślin oraz powierzchnię obszaru przygotowanego do Konkursu
(oraz liczba roślin na 1m – różnorodność)
– listę użytych roślin: zasadzonych gatunków rodzimych (oraz ich łączna liczba), zasadzonych
gatunków obcych (oraz ich łączna liczba),
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Przykład godny naśladowania. Fot. S. Filipiak

listę roślin które mogą mieć wpływ na faunę
(np. owoce są pokarmem dla ptaków)
– listę dodatkowych elementów ogrodów (np.
Ozdobne kamienie, budki, karmniki dla ptaków),
– listę użytych elementów dekoracyjnych,
– krótki opis pisemny wykonanych prac. Maksymalnie 1 strona A4 maszynopisu, lub 2 strony A4 rękopisu, ewentualne zdjęcia czy rysunki są liczone osobno, maksymalnie 5 zdjęć lub
rysunków.
6. Praca konkursowa może być oznaczona w terenie za pomocą zielonej tabliczki z wypisanymi
nazwiskami osób uczestniczących w konkursie
lub nazwą instytucji biorącą w konkursie o następujących wymiarach
– gdy opieką jest otoczona donica – tabliczka
ma wymiary nie większe niż 15x15cm,
– gdy opieką jest otoczony skwer - tabliczka
ma wymiary nie większe niż 20x25cm,
Wzór dostępny w siedzibie Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec lub na jej stronie www.
–

7. Wyszczególniono następujące kategorie
uczestników:
– dzieci (indywidualne prace oraz zbiorowe)
JUNIORZY
– osoby dorosłe (indywidualne oraz zbiorowe)
DOROŚLI
– osoby posiadające wykształcenie specjalistyczne, które biorą udział samodzielnie, lub
pomagały innym osobom w projektowaniu lub
wykonaniu skweru albo donicy EKSPERCI
8. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu i ogłoszenia zwycięzców
Konkursu oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
9. Gdy taka sama liczba punktów oceniana jest dodatkowo estetyka pracy konkursowej, ustawiane
są w szeregu prace od najlepszej do najsłabszej.
10. Jury jest wyłaniane z pośród Radnych Dzielnicy VII Zwierzyniec.

Witamy Liceum na Zwierzyńcu
XXVII LO na Salwatorze.
W nowym roku szkolnym na Salwatorze, przy
ulicy Senatorskiej 35 w Krakowie zacznie działalność edukacyjną nowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 łączący XX Gimnazjum im.
Księcia Józefa Poniatowskiego i XXVII Liceum
Ogólnokształcące im. dr Henryka Jordana.
Nowa lokalizacja XXVII LO poszerzy ofertę edukacyjną dzielnicy, umożliwi też młodzieży zintegrowaną, sześcioletnia naukę w jednym miejscu.

Do historii Gimnazjum dopisana zostanie dwudziestoletnia tradycja Liceum, które powstało w ramach Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana,
z inicjatywy dyrektora Antoniego Weyssenhoffa.
Z pedagogicznej społecznej pasji pomysłodawcy, XXVII LO dziedziczy idee pracy z uczniami
o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych,
oraz podmiotowego traktowania uczniów.
Do tradycji tej należy również długoletnia współpraca międzynarodowa (Francja, Niemcy), zwłasz-
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cza z Liceum St. Paul Bourdon Blanc w Orleanie.
W jej ramach realizowane są różnorodne projekty,
od wizyt i wymian poczynając, przez Międzynarodowe Spotkania Młodzieży, po dwutygodniowe czy
roczne staże językowe dla uczniów. Efektem są
klasy o rozszerzonym języku francuskim, przedmioty uzupełniające jak cywilizacja francuska, oraz
język francuski w biznesie i dyplomacji.
Oferta językowa szkoły obejmuje, oczywiście,
również język angielski i niemiecki (wymiana z zaprzyjaźnionym liceum w Niemczech).
W klasach pierwszych nauczanie drugiego języka
planowane jest w systemie między-oddziałowym.
Poza językami w ramach proponowanych przedmiotów rozszerzonych są historia, język polski,

geografia, biologia, matematyka oraz informatyka.
Uzupełnieniem dla nich będą między innymi: filozofia w literaturze i sztuce, ekologia, grafika
komputerowa, europeistyka, edukacja filmowa
i medialna. Rozwój wiedzy filmowej uczniów zapewniają cykliczne zajęcia edukacyjne połączone
z projekcjami i wykładami.
Dwukrotny udział LO w programie Comenius będzie miał w roku szkolnym 2012/13 Edycje III, pod
hasłem - „Ochrona Środowiska Przyrodniczego
dla przyszłych pokoleń”.
W przedmiotach uzupełniających są zajęcia
z ekologii i przyrody. W Liceum działa pozalekcyjny Klub Edukacji Ekologicznej. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla swoich uczniów

w wybranych kołach przedmiotowych oraz sekcji
artystyczno - teatralnej.
Nasi absolwenci z powodzeniem zdają maturę
i dostają się na wyższe studia.
Gościnny budynek Gimnazjum oferuje oprócz
zieleni, przestrzeni, ciszy możliwość realizacji
zainteresowań sportowych na 3 boiskach (!), siłowni, sali gimnastycznej, bieżni, sali tenisa stołowego. W wyposażeniu szkoły jest stołówka.
Dodatkowa rekrutacja odbywa się pod koniec
sierpnia (27-31 sierpnia).
ZAPRASZAMY.
Więcej informacji na stronie http://27lo.krakow.pl

Propozycje zajęć na sezon 2012/2013:
Próby zespołów muzycznych, Klub Plastusia, Warsztaty Plastyczne, Studio Plastyczne dla dorosłych, nauka gry na gitarze, nauka gry na perkusji, nauka gry na pianinie, kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, konwersacje z języka angielskiego dla dorosłych, gimnastyka dla
pań, gimnastyka relaksacyjna dla osób starszych, kurs obsługi komputera dla seniora, zajęcia
taneczne dla dzieci.
Zapisy przyjmujemy od 03 września 2012 w KK „Chełm” od poniedziałku do piątku w godzinach
od 16.00 do 20.00 oraz w soboty od 11.00 do 13.00.
Zapraszamy osoby pełnoletnie do siłowni w godzinach otwarcia klubu
Udostępniamy salę widowiskową na imprezy rodzinne (z wyjątkiem wesel), zebrania, wernisaże, prezentacje różnych wyrobów i inne.

Finał turnieju „Krak Gol”
W sobotę 23 czerwca na stadionie ,,Juveni” został zorganizowany finał turnieju ,,Krak
Gol ” W zawodach uczestniczyły wyłonione w eliminacjach reprezentacje dwunastu Dzielnic. Rywalizowano w dwóch kategoriach

wiekowych 12-16 i 16+. Drużyny konkurowały w
czterech grupach, których zwycięzcy awansowali do półfinału. Oba zespoły reprezentujące Zwierzyniec wyszły z grupy i po przegranych meczach
półfinałowych oraz o 3 miejsce zajęły 4 lokatę. W
kategorii 12-16 zwyciężyła drużyna z Dzielnicy
XV Mistrzejowice. W kategorii 16+ wygrała dru-

żyna z Dzielnicy VI Bronowice. Wyniki poszczególnych meczów są dostępne na stronie: www.
krakgol.pl .Przy okazji głównego turnieju rozegrano mecze pomiędzy radnymi Dzielnic, ekipą
z serialu ,,Detektywi-W11”, wolontariuszami akcji
,,Szlachetna Paczka” i stowarzyszenia ,,Wiosna”.
Krzysztof Kwarciak

Wszystkich uczniów, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych naszej Dzielnicy
zachęcamy do wystartowania w XVII Biegu Śladami Panien Zwierzynieckich
który odbędzie się w sobotę 23 września.
Szczegóły na www.dzielnica7.krakow.pl lub pod numerem telefonu 012 421-56-66.
Kurier Zwierzyniecki redagowany jest przez zespół w składzie: Krzysztof Kowalski – red. prowadzący, Łukasz Filipiak, Szczęsny Filipiak,
Krzysztof Jakubowski, Paweł Kajfasz, Krzysztof Kwarciak, Julia Mach, Teresa Machowska.
Adres redakcji: Biuro Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. B. Prusa 18 (wejście od ul. Salwatorskiej), tel. 12 421-56-66, 12 429-90-47,
e-mail: kurier.zwierzyniecki@interia.pl, rada@dzielnica7.krakow.pl; www.dzielnica7.krakow.pl Czynne: Pon-Pt 11.00-13.00
Skład i druk: Drukarnia Leyko sp. z o.o., ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków, tel. 12 656 44 87, www.leyko.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcyjnego opracowywania tekstów oraz zmiany tytułów.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
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„….Walczmy bracia, tylko śmiało,
Dopókiśmy zdolni,
Poginiemy wszyscy z chwalą,
Lub będziemy wolni…”
W niedzielę 29 lipca o godz. 18.00 na Łące Męczeństwa, przedstawiciele władz miasta i mieszkańcy uczcili 69 rocznicę Pacyfikacji Woli
Justowskiej. Pod Pomnikiem Pomordowanych przez hitlerowców 28 Lipca 1943 roku Wartę Honorową wystawił 6 Batalion Dowodzenia. Kwiaty
złożyli reprezentujący: Radę Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, Prezydenta Miasta Krakowa Jerzy Mądrzyk, Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec
Julia Mach i Szczęsny Filipiak, Małopolska Radę Kombatantów i Osób
Represjonowanych Dionizy Smyk Bolesław Stefan, III Korus Zmechanizowany ppłk Andrzej Owcarz, 27 Wołyńską Dywizję Piechoty AK -mjr
Włodzimierz Wowa Brodecki oraz mieszkańcy naszej Dzielnicy.
Uroczystość zakończono w Kościele Parafialnym na Woli Justowskiej, proboszcz Ks. Kanonik Roman Łędzki odprawił Mszę Świętą
w intencji Pomordowanych i Ojczyzny.
Marzena Garzeł

Radna Dzielnicy VII Zwierzyniec Julia Mach i Przewodniczący Rady Szczęsny Filipiak oddają hołd pomordowanym. Fot. M. Garzeł

W dniu 16 lipca 2012 roku zmarł nagle wieloletni Dyrektor Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
Pan Andrzej Radniecki.
Człowiek pełen pasji i planów na przyszłość.
Współpraca z Panem Andrzejem od I-szej kadencji Rady czyli od 1992 roku układała się wzorowo. Tworzył kluby kultury, klub w Przegorzałach, Woli Justowskiej i Chełmie, a niedawno na Bielanach, zachęcając
młodzież do miłego i twórczego spędzenia czasu. Był współorganizatorem konkursów muzycznych na terenie naszej Dzielnicy. W roku 2005 Uchwałą Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec został uhonorowany statuetką
„Lajkonika” za inicjatywę i przyczynianie się do rozwoju kultury w naszej dzielnicy i w Krakowie.
Żegnamy Cię Drogi Dyrektorze –na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
					
Szczęsny Filipiak
					
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec

Otwarte konkursy ofert oraz programy zdrowotne
w ramach środków finansowych Dzielnicy VII
Od kilku lat w naszej dzielnicy w ramach
współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi funkcjonują otwarte
konkursy ofert, zwane grantami. Jest to forma
finansowego wsparcia oferowanego przez miasto oraz jego dzielnice dla inicjatyw organizacji
pozarządowych takich jak m.in. kluby sportowe,
stowarzyszenia, związki czy zrzeszenia. Środki
w ramach dzielnic są kierowane do organizacji
działających na terenie dzielnicy w celu realizacji
projektów związanych z nasza lokalną społecznością, lub promujących „siódemkę” na zewnątrz.
W roku 2012 nasza dzielnica przeznaczyła na ten
cel środki w wysokości 40 tys. zł podzielone na
poszczególne kategorie, do których należą: organizacja lokalnych wydarzeń sportowych, letni wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz po raz pierwszy
w naszej dzielnicy (jak się później okazało, po raz
pierwszy także i w całym mieście) grant z zakresu
ratownictwa medycznego – wsparcie jego funkcjonowania na terenie miasta.
Z roku na rok zainteresowanie naszych lokal-
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nych stowarzyszeń i klubów programami grantowymi jest coraz większe, z czym wiąże się również fakt, iż gmina i jej jednostki pomocnicze tracą
inne możliwości przekazywania środków dla organizacji pozarządowych realizujących cele społecznie pożyteczne, jak było do tej pory. Z tego
powodu na rok 2013 Rada Dzielnicy zdecydowała się zagwarantować środki w wysokości 45 tys.
zł na granty dzielnicowe. Planowane kategorie
tematyczne najprawdopodobniej pozostaną bez
większych zmian.
Przy tej okazji zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające w naszej dzielnicy
do zgłaszania swoich sugestii czy pomysłów do
Rady Dzielnicy oraz przedstawiania własnych
projektów planowanych do realizacji ze środków konkursowych. Zainteresowane podmioty
powinny także regularnie odwiedzać stronę internetową: http://ngo.krakow.pl/ gdzie ogłaszane
są otwarte konkursy ofert w tym te pochodzące
z Dzielnicy VII Zwierzyniec. Równolegle samorząd lokalny w postaci Rady Dzielnicy uczestniczy w miejskich programach zdrowotnych.

W naszym przypadku dzielnica finansuje wieloletni program badanie wad postawy u dzieci
w wieku szkolnym (realizowany w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy) oraz dofinansowuje zajęcia hipoterapii dla dzieci. Ponadto
w okresie jesiennym w przychodniach na ul. Komorowskiego oraz Kościuszki realizowane są ze
środków dzielnicy darmowe szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie, z których może korzystać każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku
(w przeciwieństwie do programu miejskiego, w którym brać udział mogą jedynie seniorzy powyżej
65 roku życia). Pamiętać jednak należy, że darmowe szczepienia są realizowane do momentu
wyczerpania zakupionych szczepionek - dokładna data rozpoczęcia szczepień nie jest nam jeszcze znana, choć najprawdopodobniej będzie to
w okolicach października i listopada. Rada Dzielnicy w roku 2013 planuje rozszerzenie programów zdrowotnych także o bezpłatne badania nerek poprzez badanie poziomu kreatyniny.
Łukasz Filipiak

