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egzemplarz bezpłatny
Zdaniem Przewodniczącego:

Samolot na Bielanach – walczyć aby został,
czy zachować go dla potomnych?
Jak-231 stojący od kilkudziesięciu lat na Bielanach
to nie tylko wspomnienie i ozdoba, to również ciekawy okaz samolotu, który stał się jednym z nielicznych
egzemplarzy w Polsce. Pozostało ich spośród ok. 100
maszyn użytkowanych w kraju 7 sztuk, z czego nasz
jedyny stoi, jako pomnik. Krakowski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP wystąpił
z wnioskiem o przekazanie samolotu oraz przeniesienie
go na teren jednostki wojskowej na Balicach.
Wielkie zainteresowanie samolotem wyraził również
Pan Krzysztof Radwan, dyrektor Muzeum Lotnictwa
w Krakowie. O ironio, dzięki ustawieniu samolotu na cokole przetrwał on do dziś i stał się unikatowym eksponatem
– być może warto dziś postawić kolejny samolot, np. F-16.
Nie wdając się w szczegóły, kto powinien o niego
zadbać jedno jest pewne, aby ten egzemplarz został
otoczony należytą opieką powinien „zejść z cokołu”
i trafić w najlepsze ręce, tak aby nasze dzieci mogły go
oglądać nawet za setki lat.

Ale tu się rodzi pytanie, jak to zrobić, aby mieszkańcy Bielan nie czuli rozgoryczenia. Po tylu latach trudno
sobie wyobrazić Bielany bez samolotu, a zarazem nikt
nie życzy Jakowi aby uległ degradacji, aż stanie się
zbędnym złomem.
Radni dzielnicy zadecydowali o przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami. Chcąc usłyszeć Państwa
opinie prosimy o spotkanie, zachęcamy do przesłania
nam drogą mailową Państwa stanowiska oraz rozkolportujemy wśród mieszkańców ankietę, w której też
będą Państwo mogli wyrazić swoje zdanie.
Na pewno warto zrobić wszystko, aby mieszkańcy
Bielan, którzy najbardziej czują się związani z samolotem, bez względu na efekt końcowy tej sprawy czuli
satysfakcję z podjętej decyzji.
Sądzę, że każdemu jest bliski los Jaka 23, każdy
chce go zachować w jak najlepszej kondycji, a zarazem
chce czuć, że to samolot z Bielan.
Szczęsny Filipiak
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Samolot został zaprojektowany, jako prosty i lekki myśliwiec odrzutowy o dużej
manewrowości z inicjatywy Aleksandra
Jakowlewa w jego biurze konstrukcyjnym.
Był on rozwinięciem koncepcji wcześniejszych myśliwców Jak-15 i Jak-17; powtarzając ich nieortodoksyjny redanowy
układ konstrukcyjny z silnikiem odrzutowym w nosie kadłuba i dyszą wylotową
pod kadłubem, lecz jego konstrukcja była
całkowicie nowa. Napęd Jaka-23 stanowił
brytyjski silnik turboodrzutowy Rolls-Royce Derwent V, skopiowany w ZSRR, jako
Klimow RD-500. Proste skrzydła o profilu
laminarnym były zapożyczone z wcześniejszej konstrukcji Jak-19, zbudowanej
w konwencjonalnym układzie z silnikiem
w tylnej części kadłuba.
Głównym użytkownikiem Jaków-23 poza
ZSRR była Polska, posiadając ok. 100 samolotów. Pierwsze z nich otrzymała w grudniu 1950. Używano ich od 1951, z pierwszej linii zostały wycofane ok. 1955/1956.
Planowano podjęcie produkcji licencyjnej w
WSK-Mielec, z czego jednak zrezygnowano, na korzyść licencji MiGa-15.

Jak-23. Fot. S. Filipiak

Od 1956 dwa samoloty zostały przekazane polskiemu lotnictwu cywilnemu. 21 września 1957 pilot Andrzej Abłamowicz ustanowił
na Jaku dwa rekordy świata w tej klasie wielkościowej: wznoszenia na wysokość 3000 m w czasie 119 sekund i na wysokość 6000
m w czasie 197 s. Samolot ten został skreślony z rejestru statków powietrznych 28 listopada 1961, będąc prawdopodobnie ostatnim
używanym Jakiem-23 na świecie. (źródło – Wikipedia)
Kurier Zwierzyniecki
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Z bieżącej działalności RD VII „Zwierzyniec”
W dniu 28.08.2012 r.
odbyła się XXIX sesja Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto
następujące
uchwały:
Uchwała nr XXIX/281/2012
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Dzielnicy VII Zwierzyniec
(uchwała została podjęta
w związku ze zrzeczeniem
się mandatu radnego przez
Pana Andrzeja Ziębę)
Uchwała nr XXIX/282/2012 w sprawie zadania
priorytetowego na 2012 r. „oświetlenie ulic w dzielnicy według wskazań dzielnicy” (zawnioskowano
dowieszenie 1 lampy na ul. Becka oraz wymianę
4 opraw przy ul. Salwatorskiej)
Uchwała nr XXIX/283/2012 w sprawie zmiany
zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na
2013 r. (po zmianie zakres rzeczowy zadania jest
następujący: „Monitoring Szkoły Podstawowej nr 31
– zakup i montaż rejestratora wraz z kamerami”)
Uchwała nr XXIX/284/2012 w sprawie wniosku
o likwidację toru kajakowego na rzece Rudawie
Uchwała nr XXIX/285/2012 w sprawie podziału
środków na zadania powierzone realizowane w
ramach programu „Bezpieczny Kraków” na 2013 r.
(ustalono następujące zadania: zakup dwóch rowerów wraz z oprzyrządowaniem – 7 000 zł, wykonanie materiałów profilaktycznych - zakreślacze,
długopisy, ołówki, odblaski, smyczki z logo SM
lub Fair Play itp. – 1 500 zł, zakup nagród w konkursach i festynach – Prawo i my, Prawo ratownictwo bezpieczeństwo, turnieje sportowe, akcje
Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje – 2 000
zł, zakup artykułów spożywczych oraz plastikowych sztućców, kubków, talerzy na organizowane
akcje „Sprzątanie Świata” i „Festyn Ekologiczny”,
konkurs „Prawo i my”, konkurs „Prawo ratownictwo
bezpieczeństwo” oraz inne organizowane przez
Straż Miejską na terenie Dzielnicy VII – 800 zł;
realizatorem wszystkich zadań jest Straż Miejska)
Uchwała nr XXIX/286/2012 w sprawie opinii dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji pn.:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinne-

go z częścią usługowo-handlową, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działce
nr 307/10 obr. 14 Krowodrza wraz z infrastrukturą
techniczną na działkach nr 394, 392/6, 307/10
obr. 14 Krowodrza przy ul. Senatorskiej i Komorowskiego w Krakowie” (Rada wydała negatywną
opinie w powyższej sprawie)
Uchwała nr XXIX/287/2012 w sprawie opinii dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji pn.:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym
i zagospodarowaniem terenu na działce nr
307/10 obr. 14 Krowodrza wraz z infrastrukturą
techniczną na działkach nr 394, 392/6, 307/10
obr. 14 Krowodrza przy ul. Senatorskiej i Komorowskiego w Krakowie” (Rada wydała negatywną
opinię w powyższej sprawie)
Uchwała nr XXIX/288/2012 w sprawie zadań
priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. (rozszerzono zakres rzeczowy zadania remontowego
realizowanego w Szkole Podstawowej nr 32; po
zmianie zakres obejmuje: naprawę opaski podrynnowej wraz z obróbką blacharską w części
budynku nas salą gimnastyczną, adaptację pomieszczeń w piwnicy na szatnie, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej (wyjście ewakuacyjne)
oraz wymianę stolarki wewnętrznej))
Uchwała nr XXIX/289/2012 w sprawie zadań
priorytetowych Dzielnicy VII na 2012 r. (wycofano
niewykorzystane środki z zadań: otwarty konkurs
ofert dla organizacji pozarządowych Dzielnicy
VII oraz komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy
na łączna kwotę 13 000 zł i przeznaczono je na
dofinansowanie zadania powierzonego „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”)
Uchwała nr XXIX/290/2012 w sprawie zadań
powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa
ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2013 r.
(ustalono następującą listę zadań: 1) ul. Królowej Jadwigi V i VI etap, 2) ul. Leśmiana – kontynuacja, projekt i realizacja, 3) al. Waszyngtona
(parking przy cmentarzu), 4) ul. Tatarska (chodnik pod przewiązką), 5) ul. Księcia Józefa (od
ul. Kamedulskiej do Pajęczej, chodnik), 6) ul.
Rzepichy (chodnik), 7) ul. Olszanicka – chodnik
(od ul. Na Borach w stronę zachodnią do peronu
przystankowego i ewentualnie kontynuacja do
granicy Krakowa), 8) ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, 9) ul. Wodociągowa (wzdłuż odwodnienia

Poniżej zamieszczamy wykaz telefonów, z których możecie
Państwo skorzystać w interesujących sprawach:
-

-

odwodnienie – 12 616-86-14
czystość terenów gminnych – 12 616-86-66
zieleń (koszenie terenów gminnych) – 12 616-86-48
dziury w jezdni, ubytki w chodnikach – 12 616-75-75 lub 12 616-75-62
Straż Miejska Oddział Krowodrza – 12 623-96-91 lub 986
Policja: dyżurny – 12 615-29-13,
sekretariat – 12 615-12-36,
rewir dzielnicowych – 12 615-10-12 lub alarmowy 997
opróżnianie pojemników na odzież używaną – tel. 41 251-05-89 w. 53, 54 lub 65

Kurier Zwierzyniecki

w kierunku ul. Księcia Józefa)
Uchwała nr XXIX/291/2012 w sprawie ustalenia
wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu
„prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia”
na 2013 r. (ustalono następujące listy zadań drogi: 1) ul. Czecha – nawierzchnia, 2) ul. Astronautów - sięgacz, 3) ul. Nietoperzy - sięgacz, 4)
ul. Starowolska - nakładka, 5) ul. Przyszłości - nakładka (kontynuacja II etap), 6) al. Panieńskich
Skał - nakładka, chodnik (II etap), 7) ul. Kasztelańska - nakładka, chodnik, 8) ul. Kogucia - nakładka, chodnik, 9) al. Focha - nakładka, etapowanie, 10) ul. Senatorska – nakładka, chodniki:
1) ul. Królowej Jadwigi - etapowanie, 2) al. Focha
- etapowanie, 3) ul. Senatorska – etapowanie, 4)
ul. Kościuszki - według wskazań Dzielnicy, 5) ul.
Włóczków - etapowanie, 6) ul. 28 Lipca 1943 r.
(wzdłuż Parku Decjusza w kierunku ul. Królowej
Jadwigi – obie strony) - etapowanie, 7) ul. Kasztelańska – etapowanie, 8) ul. Komorowskiego –
strona nieparzysta, 9) al. Modrzewiowa - od al.
Kasztanowej w górę, 10) ul. Mlaskotów (w kierunku Liceum Plastycznego - strona nieparzysta)
Uchwała nr XXIX/292/2012 w sprawie przystąpienia i przeznaczenia środków finansowych w
ramach zadań priorytetowych w 2013 r. na „Roczny program współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” (przeznaczono środki w łącznej
kwocie 45 000 zł na następujące zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
osób starszych – kluby seniora, organizacja wydarzeń integrujących środowisko, zakup sprzętu
rehabilitacyjnego – 10 000 zł, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych
– 12 500 zł, wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu – organizacja letnich i zimowych
obozów sportowych dla dzieci i młodzieży – 12
500 zł, ratownictwo i ochrona ludności – wsparcie
funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec – 10 000 zł)
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

Dyżur
Miejskiego Rzecznika
Konsumentów
w siedzibie Rady Dzielnicy VII
ul. Bolesława Prusa 18
w dniu 1 października 2012 r.
w godzinach 14.00 – 15.00
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Nowy system gospodarki odpadami – odpowiedzi
na pytania mieszkańców.
Szanowni Państwo,
W ostatnim okresie czasu coraz więcej pojawia się
pytań dotyczących nowego
systemu gospodarki odpadami.
Podczas sesji Rady Miasta Krakowa w lipcu 2012
roku, uchwalone zostały trzy
uchwały mające na celu
wprowadzenie od 1 lipca 2013 roku nowego zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
- uchwała LII/697/12 Rady Miasta Krakowa
w sprawie powierzenia MPO obowiązkowego
zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej
Kraków,
- uchwała nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki
MPO Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej,
- uchwała nr LII/699/12 Rady Miasta Krakowa
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30 czerwca 2013 roku.

Umowy tracą ważność po ich rozwiązaniu. Należy to zrobić odpowiednio wcześniej w zależności
od zapisu w indywidualnej umowie.
Obecnie trwają analizy mające na celu wybór
najlepszej dla Krakowa metody naliczania opłat.
A więc:
1. iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych
w danej nieruchomości x stawka,
2. iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości x stawka
3. iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego x
stawka
4. iloczyn ilości pojemników x stawka(dla nieruchomości niezamieszkałych)
5. ryczałt od gospodarstwa domowego.
Stawka za gospodarowanie odpadami zostanie ustalona przez Radę Miasta Krakowa w formie
uchwały.
Dla osób segregujących odpady będzie ustalona obniżona stawka opłaty.
W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec
nie segreguje odpadów a zadeklarował, że będzie
to robił, zaistnieje możliwość wydania decyzji określającej wyższą opłatę i wystawienie mandatu za
brak segregacji.
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na
odpady należy do obowiązku właściciela (zarządcy
nieruchomości). Szczegółowe informacje określone
zostaną w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Deklaracje wysokości opłaty należy składać
do MPO w Krakowie. Termin deklaracji zostanie

ustalony Uchwałą Rady Miasta Krakowa (przypuszczalnie będzie to III-IV 2013 rok).
Obowiązek do złożenia deklaracji będzie ciążył na właścicielu domu jednorodzinnego, Zarządu
S-ni Mieszkaniowej i Zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właścicielu wydzielonego lokalu – tylko
w przypadku braku zarządu.
Opłatę za gospodarkę odpadami będzie pobierała gmina.
W razie nie złożenia deklaracji w wymaganym
terminie MPO będzie uprawnione do wydania decyzji określającej wysokość opłaty. W razie stwierdzenia braku opłaty MPO będzie uprawnione do
wydania decyzji określającej wysokość zaległości
z tytułu opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami trzeba będzie wnieść co miesiąc lub co kwartał
(obecnie trwają ustalenia w tej sprawie).
Firma lub firmy które będą odbierać odpady
w Krakowie będą wyłonione w drodze przetargu.
Informacje na temat nowego systemu odpadów komunalnych dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska www.naszesmieci.pl i na stronie
Eko Centrum-edukacja ekologiczna.
Dzięki wprowadzonym zmianom spełnione
zostaną wymogi prawa unijnego, większa ilość
odpadów zostanie poddana odzyskowi, a miasto
będzie czystsze-zniknie pokusa nielegalnego
pozbywania się odpadów i tworzenia „dzikich
wysypisk śmieci”.
Opracowała Teresa Machowska

Wykaz realizatorów bezpłatnych programów zdrowotnych realizowanych przez Dzielnicę VII w roku 2012
Nazwa zadania

Realizator
zadania

Termin
realizacji

Miejsce
realizacji badań

Rejestracja

Wydatki
Plan na
rok 2011

Przyznane
środki

Opis programu

Dzielnica VII

1

2

Program badań wad
postawy wraz z zajęciami
z gimnastyki korekcyjnej
dzieci ze szkół
podstawowych z terenu
Dzielnicy VII

Program szczepień
przeciwko grypie dla
mieszkańców
Dzielnicy VII
bez ograniczenia
wiekowego

Łącznie

NZOZ
Krakowski
Ośrodek
Diagnostyki
Kręgosłupa

NZOZ COR
VITA

Centrum
Medycyny
Profilaktycznej

01 VI - 20 XI
2012 r.

10 IX - 20 XI
2012 r.

5 IX - 20 XI
2012 r.

Szkoły z terenu
Dzielnicy

Program
realizowany
w szkołach

ul. Kościuszki 35

Telefoniczna od
poniedziałku do
piątku w godz.
7.30 - 20.00.
Tel. 12 429 35 35
12 429 36 63

ul. Komorowskiego 12

Telefoniczna od
poniedziałku do
piątku w godz.
8.00 - 17.30.
Tel. 12 421 58 12

18 000 zł

18 000 zł

Program zakłada wykonanie badań przesiewowych wad postawy (komputerową metodą
mory projekcyjnej) dla dzieci ze szkół z terenu
Dzielnicy VII. Dzieci, u których wykryto wady
mają zostać zakwalifikowane do programu
gimnastyki korekcyjnej. Planuje się stworzenie
grup ćwiczeniowych po max 15 osób, w każdej
z grup przeprowadzenie 16 zajęć po 45 min

3 380 zł

13 000 zł

Program zakłada wykonanie szczepień
przeciwko grypie poprzedzonych
konsultacją lekarską.
9 620 zł

31 000,00 zł

Uwaga – programy przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców Dzielnicy VII Miasta Krakowa
(zameldowanych w Dzielnicy VII na stałe lub tymczasowo).

Kurier Zwierzyniecki
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Olszanica
Dawna wieś Olszanica, leży w dolinie Rudawy i częściowo na stokach Sowińca, około
9 km na zachód od centrum Krakowa. Pierwsza
wzmianka o wsi pochodzi z roku 1254, jednak
znaleziska archeologiczne świadczą o istnieniu
na tym terenie prehistorycznej, rolniczej osady.
Ta dość spora osada – sprzed około 6000 lat (!)
– zabudowana była domostwami o konstrukcji
słupowej i charakteryzowała się wydzielonym
placem. Nazwa w swych najstarszych wersjach
wzmiankowana była jako „Olsenicha”, bądź „Olszenicia”, a wywodzi się wprost od nazwy drzewa („olcha”, „olsza”). Wieś była od zawsze własnością klasztoru Norbertanek i należała też do
parafii zwierzynieckiej. Olszanica zachowała do
dziś średniowieczny układ zabudowy, z centralnie
położonym, wydłużonym placem (tzw. nawsiem),
usytuowanym pomiędzy dwoma rzędami domów.
Charakterystyczny dla tego układu jest również
łanowy, zawężony podział działek.
Już w średniowieczu Olszanica była dużą,
gospodarską wsią z karczmą i młynem. W XVIII
wieku, na jej północnym skraju, bliżej Rudawy wykształcił się zespół dworski należący do norbertanek. Pod koniec tegoż stulecia, wieś liczyła już
70 domów, zamieszkałych przez 453 mieszkańców. Według spisu ludności, przeprowadzonego
sto lat później (1880 r.), liczba ludności wzrosła
do 740 osób.
W latach 1884-1885, na stoku - w południowej części wsi - zbudowano fort piechoty nr 39,
„Olszanica”, przebudowany jednak całkowicie
w roku 1910. Wyposażony w charakterystyczną
pancerną kopułą obserwacyjną stanowił ważny

element Twierdzy Kraków. Pod koniec lat 90.
ubiegłego stulecia, w wyremontowanym forcie
urządzono schronisko młodzieżowe oraz Ośrodek Rehabilitacji i Rekreacji Konnej „Tabun”.
W roku 1924, wzniesiono staraniem mieszkańców wsi skromny, murowany kościół, a wkrótce (1938 r.) erygowano parafię Matki Boskiej
Częstochowskiej, przy dzisiejszej ul. Korzeniaka.
Równocześnie dokonano rozbudowy kościoła,
tak, aby służyć mógł do celów liturgicznych. Opiekę nad parafią przejęło krakowskie zgromadzenie
kapucynów, a dawne podworskie czworaki przebudowano na dom zakonny. Obecnie działa tam

seminarium zbudowane z funduszy zakonnych
w latach 1996-1998. Na terenie parafii znajduje
się zabytkowa figura przydrożna św. Jana Nepomucena z roku 1812.
W roku 1973 Olszanica włączona została do
Krakowa, jednak długo jeszcze utrzymywała swój
wiejski charakter. Jednym z głównych źródeł dochodu mieszkańców była ciągle sprzedaż nabiału
na krakowskich placach targowych. Dziś pozostało tu zaledwie kilka rolniczych gospodarstw. Od
roku 1991, Olszanica jest częścią Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Krzysztof Jakubowski

Zabytkowe Forty mieszczą dziś m. in. Klub Jazdy Konnej. Fot. K. Jakubowski.

Krakowskie Wodociągi
Woda rozprowadzona z Rudawy dzięki przywilejowi króla Władysława Łokietka – od Mydlnik
poprzez Łobzów, Krowodrzę i Nową Wieś – zasilała, obok licznych młynów, również pierwszy
wodociąg i fosę wokół murów miejskich. Warto
podkreślić, że było to przedsięwzięcie niemal
doskonałe pod względem inżynieryjnym. Główna
odnoga, licząca ponad 6 km, nazwana Młynówką
Królewską, pomimo zniszczeń dokonanych podczas najazdu szwedzkiego, została później zrekonstruowana i przetrwała jako relikt, aż do 1964
r., kiedy to zasypano jej ostatnie fragmenty.
Wspomniany wodociąg zlokalizowano za
jedną z głównych bram miasta – bramą Sławkowską - nieopodal dzisiejszego klasztoru Reformatów. Jego podstawowym urządzeniem był
tzw. rurmus – czyli główny zbiornik wody - którą
rozprowadzano następnie drewnianymi rurami
w głąb miasta, za pośrednictwem kilku mniejszych
zbiorników zwanych rząpiami. Wodę czerpano
z płynącej fosą pod murami miejskimi Młynówki,
a nad sprawnością tego prymitywnego, opartego
na zasadzie grawitacji wodociągu, czuwał rurmistrz miejski, który zamieszkiwał właśnie w izbie
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nad bramą Sławkowską. Niestety ów rurmus wraz
z instalacjami, zniszczony został przez Szwedów
w roku 1657 i nigdy już nie odbudowano go w tej
postaci, a Kraków czekał na miejskie wodociągi
jeszcze przez niemal 250 lat...
Brak bieżącej wody nie pozostał bez wpływu
na stan higieniczny miasta i zdrowie jego mieszkańców. Tylko w XIX wieku nawiedziło Kraków
sześć epidemii cholery, zwanej – nie bez racji –
„chorobą brudnych rąk”. Każda z nich pochłonęła
ponad tysiąc ofiar, a ostatnia nękała miasto w latach 1892-1893.
Dopiero w roku 1897 Rada Miejska podjęła
zbawienną decyzję o budowie wodociągu zasilanego wodą gruntową z odwiertów w okolicy
Bielan. Dwa lata później rozpoczęto prace pod
kierunkiem inż. Romana Ingardena. Wkrótce
ukończono budowę rurociągu prowadzącego
do usytuowanego u podnóża kopca Kościuszki głównego zbiornika (dziś ul. Wodociągowa).
Charakterystyczne wzniesione z czerwonej cegły
zabudowania przetrwały do dziś bez większych

Zabudowa wodociągów (ok. 1900 r.) / ze zbiorów K. Jakubowskiego

zmian przy ul. Księcia Józefa, na granicy Przegorzał i Bielan. 14 lutego 1901roku dokonano uroczystego otwarcia sieci. Była to jak dotąd najwięk-

sza i najkosztowniejsza inwestycja komunalna
w dziejach Krakowa.
Krzysztof Jakubowski

Klub Kultury Przegorzały zaprasza:
PLASTYKA DLA MALUCHA

LOGOPEDA

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 4-6 lat. W programie różnorodne
techniki plastyczne dostosowany do możliwości małego dziecka.

Indywidualne zajęcia dla dzieci obejmujące profilaktykę i terapię zaburzeń
mowy, opóźnionego rozwoju mowy, jąkania, trudności w czytaniu i pisaniu
(dysleksja).

PLASTYKA DLA DZIECKA I MAMY (z opiekunem)
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 2–3 lat. Poznajemy czarodziejski świat barw i technik. Za pomocą zabawy stworzymy wyjątkowe obrazy
i rzeźby.

PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

GRUPA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO „SZOK”
Ruch i żywiołowa zabawa przy współczesnej muzyce, umożliwiające rozwijanie pasji i talentu. W programie hip-hop, funky, jazz, przygotowanie do
występów i konkursów.

NAUKA GRY NA PIANINIE

Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia. Uczestnicy spotkań
nabywają umiejętności w zakresie podstawowych technik plastycznych: malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, ceramika.

Indywidualne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych Nauka gry, interpretacji utworów i odczytu zapisu nutowego

PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA DOROSŁYCH
Program obejmuje naukę rysunku i malarstwa na poziomie podstawowym.

Indywidualne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie nauka
gry, interpretacji utworów i odczytu zapisu nutowego.

DZIECIĘCIE STUDIO TEATRALNE

SZTUKI WALK

NAUKA GRY NA GITARZE

Zajęcia dla dzieci w wieku od 4-6 lat. Wspólna praca nad spektaklem teatralnym, zabawy aktorskie, ćwiczenia z zakresu poprawnej wymowy
i ruchu scenicznego.

Treningi dla dzieci w wieku 5-8 lat, które uczą samoobrony, umiejętności
opanowania agresji, emocjami oraz poprawiają kondycję.

WYTWÓRNIA FILMOWA

Warsztaty dla dzieci od lat 7, uczestnicy korzystają z edukacyjnych zestawów lego mindstorms NXT 2.0, a także z Lego WeDo.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. W programie tworzenie scenariusza, obrazów i montażu oraz stworzenie własnego filmu fabularnego.

KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW
Podstawowy kurs obsługi komputera i Internetu dla nowicjuszy.

STUDIO WOKALNE ORAZ CHÓR GOSPEL
Indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie
szczegółowa praca nad emisją głosu, nauka techniki wokalnej, przygotowanie
do występów i konkursów, indywidualne podejście do głosu oraz osobowości
ucznia.

ROBOTYKA

AEROBIK, GIMNASTYKA REHABILITACYJNA
I KOREKCYJNA
Profesjonalne zajęcia z instruktorem fitness, zdrowie i aktywność ruchowa
przez cały rok.
Więcej informacji, a także warunki uczestnictwa na:
www.dworek.krakow.pl/przegorzaly

JĘZYK ANGIELSKI
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbywają się raz w tygodniu w środy. Możliwe też inne terminy po uzgodnieniu z instruktorem.

Kurier Zwierzyniecki
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Zieleń, zieleń i jeszcze raz zieleń
Zwierzyniec zielony?
Patrząc wstecz wiele osób ze Zwierzyńca
mówi, że było luźniej, więcej przestrzeni, pola,
łąki, daleko do sąsiada. Tak trochę wiejsko, sielsko, anielsko. Teraz to okropnie jest. Budują bloki
tuż za oknem, a tu przecież zabudowa jednorodzinna miała być! Bliżej alei to szpilki nie wbijesz,
a co dopiero o parkowaniu samochodem pisać.
Takie miasto mi się nie podoba – to częsty głos
mieszkańców Krakowa.

Co się działo i dzieje – czyli mieszkańcy ruszają
Ten głos – poniekąd słuszny – powoli jest uzupełniany przez inny, pochodzący od mieszkańców,
którzy mówią do UMK - „Sprawdzam”. W czasie
tych wakacji pojawiły się dwa istotne wydarzenia.
Mieszkańcy Krakowa nie czekali aż beton pokryje
ostatnie skrawki zieleni w ich otoczeniu. Pojawił się
ruch społeczny jednoczący się wokół akcji Ratujmy Młynówkę Królewską. Gdy pod siekierę poszły
stare, piękne i przede wszystkim zdrowe drzewa
w owym parku, mieszkańcy ruszyli. Do łączenia
się przysłużył się niewątpliwie portal społecznościowy i strona społeczności http://www.facebook.
com/pages/Ratujmy-Młynówkę-Królewską/, ale komunikacja uzupełniana była stale plakatami, które
drukowali mieszkańcy samodzielnie i rozwieszali
w okolicy Parku. Organizowali pikniki, koncerty, protest pod UMK. Mówili jednym głosem „nie
odmawiamy nikomu prawa do posiadania domu,
godnych warunków bytowych, chcemy by deweloper zarobił uczciwie i by działał mądrze, za to nie
chcemy by miasto zostało bezmyślnie wybetonowane” inni podsumowywali krótko „ucinamy gałąź
na której siedzimy”, były i dramatyczne wezwania
„bez zieleni nasze dzieci będą chorować, już teraz
w Krakowie problemy zdrowotne górnych dróg oddechowych są najczęstsze w Polsce”. I na mówieniu się nie skończyło. Poza takimi widowiskowymi
działaniami pisali zgłoszenie do prokuratury, pisali
petycję do Wydziału Kształtowania Środowiska,
spotykali się z w-ce prezydent miasta, zbierali

Piknik w obronie parku Młynówki Królewskiej - tego dnia mieszkańcy zebrali ponad 200 podpisów pod pismem do
dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, który zaniedbał ochronę parku. Fot. T. Mach

podpisy pod petycjami (ponad 1500 podpisów
mieszkańców znalazło się na petycji w niepełny
miesiąc, wakacyjny!). Mieszkańcy nie czekali aż
urzędnicy „coś zrobią” lub „coś wymyślą”. Sami
wskazywali propozycje rozwiązań. Prezydent miasta ani jego urzędnicy nie chcą przyznać się do
popełnionych błędów i lat zaniedbań. Powtarzają
nudną mantrę „zrobiliśmy wszystko by było jak najlepiej”. Ale czy to prawda?
Zróbmy Sobie Podgórki Ogród - Akcja Poziomka to kolejny przykład jak mieszkańcy biorą
w swoje ręce problemy miasta, które wydaje się
kompletnie bezbronne wobec procesu kompletnej degradacji jakim jest bezmyślna zabudowa.
Akcja protestacyjna przeciw wycięciu dzikiego
sadu i postawienia bloków na terenie Przedwiośnie-Spiska-Orawska-Krasiciego nabiera siły.
Znów inicjatywa oddolna. Mieszkańcy korzystają
z portali społecznościowych i jednoczą się. Wiedzą, że w liczbie uczestników tkwi siła. Jedna
z uczestniczek wyznaje„Wiem że sama nic bym
nie osiągnęła, ale osób myślących podobnie do
mnie jest setki, a może tysiące”. Mieszkańcy
RAZEM chcą obronić zieleń. Proszę, już teraz
podpiszcie petycję: http://www.petycjeonline.pl/
petycja/wyznaczenie-terenu-zieleni-publicznejzp-w-krakowie-podgorzu/967.

Nie mówicie o drzewach – mówicie o rekreacji na świeżym powietrzu i normalności
Głosy mieszkańców są różne. Jedni podkreślają rolę zieleni miejskiej jako domu dla zwierząt – ptaki i owady wśród konarów drzew i łodyg
roślin mają swój dom.
Inni mówią o zdrowiu – rośliny filtrują powietrze z toksycznych substancji które unoszą się
w powietrzu. Kto śledzi komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ten wie
– w Krakowie permanentnie są przekraczane dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego, Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju normami
dopuszczalne stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu które nie powinno przekraczać 50 g/m3,
zgodnie z normami przekroczenia mogą występować przez co najwyżej 35 dni w roku. Natomiast
w Krakowie te normy przekraczane są przez ponad 200 dni w roku. Prawdziwą katastrofą dla
układu oddechowego jest zima, nadmierny ruch
samochodowy (emisja spalin, wzburzanie pyłu)
jest uzupełniana obfitą dawką substancji szkodliwych pochodzących z palenisk domowych w których poza opałem nazwijmy to klasycznym (gaz,
drewno, węgiel) płoną śmieci.
Kolejny głos mieszkańców w obronie zieleni
to hasło „przestrzeń”. „Wychodzę z domu i chcę
zobaczyć choć trochę zieleni”. Mamy wychodzą
na spacer ze swoimi dziećmi i kierują się nie pod
rury wydechowe samochodów, ale do parków,
na skwery. Nie zawsze można jechać do lasu na
spacer. Dzieci chcą pobiegać, mieć trochę miejsca do zabawy. Młodzież często wśród zieleni
się uczy. Każdy na łonie przyrody się relaksuje
(czy jest tego świadomy czy nie, ośrodkowy układ
nerwowy lubi zieleń). Nawet chorzy szybciej wracają do zdrowia (to dlatego często przy szpitalach
tworzy się ogrody i parki). Dostęp do zielni musi
być blisko! Są i tacy, którzy mają psa, z nim też
trzeba gdzieś wyjść.

Ty też możesz się włączyć
Koncert kwartetu Archi w bajkowej scenerii. Fot. T. Mach
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Czytając powyższy tekst to wszystko pewnie
wydaje się znajome, bliskie. Pewnie choć jedna
wypowiedź z przytoczonych powyżej mogłaby
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być Twoją. Dlatego zachęcam do włączenia się
do działań jako aktywny obywatel.
Propozycji może być wiele. Ja osobiście zachęcam by znaleźć choć jedną rzecz, którą mogę
uczynić dla miasta (czyli dla siebie i swojego otoczenia). Rada Dzielnicy VII zaprasza do włą-

czenia się do konkursu na zagospodarowanie skweru (posadzenie ulubionych tulipanów
to piękny gest). Poza tym warto zawiesić budkę
lęgową dla małych ptaszków (wróble, sikorki),
które od kilku lat są skutecznie atakowane przez
coraz bardziej ekspansywne sroki. Liczymy też na

listy od czytelników. Proszę pisać co już zrobiono lub zostanie zrobione, by Kraków i Zwierzyniec
był piękniejszy, bardziej przyjazny mieszkańcom
i środowisku.
Julia Mach

Koncert zespołu Tamtamitutu z akompaniamentem najmłodszych Krakowian. Fot. T. Mach

By stać się mężczyzną, czyli drzewo, dom i syn
Jest pewne powiedzenie, które jest drogowskazem na drodze prawdziwego mężczyzny.
Piękne i proste. Posadź drzewo. Jeśli masz własny ogród to sprawa jest dosłownie banalna. Jeśli
nie masz własnego skrawka zieleni zapraszam
do Rady Dzielnicy VII – pomożemy Ci wybrać
miejsce gdzie twoje własne drzewo stanie się
faktem. Idea o tyle piękna co praktyczna. Drzewa
mogą przetrwać dziesiątki, a nawet setki lat. Stają
się pomnikiem i pamiątką po osobie która przyłożyła rękę do jego zasadzenia i wzrostu. Poza tym
dają osłonę przed cieniem i oczyszczają powietrze, są też domem dla zwierząt.
Wybudowanie domu wydaję się nieco kłopotliwe. Trzeba dysponować sporą gotówką, albo
pokusić się na wieloletni kredyt. Są jednak domy,
które nie kosztują majątku. Można zbudować lub
kupić dom dla ptaków. Na stronie budkilegowe.eu
można sprawdzić jakież to najnowsze osiągnię-

cia w dziedzinie nauki i techniki pozwalają na
stworzenie bezpiecznego domu dla małych ptaszków, takich jak wróble, mazurki, bogatki czy sikory modre. Ciekawostką jest że taka budka może
nawet mieć opis kto ją ufundował lub kto ją zawiesił. Piękna pamiątka zaręczyn, budka lęgowa
z napisem „Kochanej Laurze, Filon” zawieszona
na jaworze. Co istotne zawieszona na wysokości
pomiędzy 2,5 a 3,0 metra, od strony południowej,
tak by ptaki chętnie wybrały to miejsce do założenia lęgu. Z pewnością Asocjacja Protektorów
Radosnego Ptaka, z Krakowa zresztą, z pewnością pomoże wybrać dogodne miejsce zawieszenia budki.
No i syn. O ile powstanie własnego potomstwa, a w szczególności syna, pozostaje Boską
Tajemnicą i radzić nie odważę się w tej materii,
o tyle w budce lęgowej co roku na świat przyjdzie około 10 do 20 młodych (2 do 4 lęgi po 5-6

piskląt) z czego pewnie połowa to samczyki.
Wnioski wydają się proste. By stać się mężczyzną potrzeba drzewa i budki lęgowej.
Jan Kowalski

W długiej łacie na końcach wiercimy po dwa otwory.
Przez nie przeplatamy mocny drut w owijce, służący
do przymocowania budki do pnia.
Do zmontowania budki można użyć gwoździ mosiężnych, które nie rdzewieją lub śrub. Na dużym drzewie
można powiesić maksimum dwie budki, w odległości
co najmniej 2-3 metrów. Fot. W. Skoczylas
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Piłkarski weekend na stadionie
Zwierzynieckiego KS
W dniach 8 i 9 września bieżącego roku miały miejsce dwa turnieje piłkarskie na stadionie Zwierzynieckiego
Klubu Sportowego. W sobotę w 4 kategoriach wiekowych,
dzieci i młodzież grały w turnieju o „Puchar Przewodniczącego Dzielnicy VII”. Frekwencja dopisała – wystartowało
łącznie 16 drużyn, nie tylko z Krakowa, ale także z naszego
województwa. Nasi zwierzynieccy chłopcy mieli okazję by
pokazać się z jak najlepszej strony i wykorzystali ją doskonale, zwyciężając w dwóch kategoriach: „żaków” (dzieci do
lat 8) oraz „trampkarzy” (nastolatkowie w wieku 13 i 14 lat).
W kategorii dzieci 9 i 10 letnich – „orliki” – wygrała drużyna KS Zakopane, natomiast w kategorii „młodzików” (11
i 12 lat) triumfowała drużyna Orzeł Piaski Wielkie. Tym samym „Puchar Przewodniczącego Dzielnicy VII” przypadł
naszemu lokalnemu klubowi, „Zwierzynieckiemu”, który
miał najwięcej zwycięstw w różnych kategoriach. Jednak to
nie końcowy sukces jest najważniejszy w tego typu imprezie, a krzewienie ducha sportowej rywalizacji w przyjacielskiej atmosferze wśród najmłodszych piłkarzy. Miejmy także nadzieję, że po boisku na krakowskich Błoniach biegali
przyszli reprezentanci Polski. Patrząc na ich umiejętności
i ducha walki jestem tego niemal pewien.
Dnia następnego na murawę wybiegły reprezentacje
rad dzielnic Krakowa, które zagrały o trofeum, jakim był
„Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa”. Warto
w tym miejscu wspomnieć, że nieprzypadkowo turniej miał
miejsce na terenie naszej dzielnicy, bowiem zgodnie ze
zwyczajem organizacja corocznych rozgrywek przypada
zwycięskiej drużynie. Tą podczas zeszłorocznego turnieju
w Swoszowicach była reprezentacja radnych „siódemki”.
Tym razem nasi reprezentanci mieli nieco mniej szczęścia
i rozgrywki skończyli zajmując ostatnie miejsce na podium.
Rywalizacja była jednak zacięta, drużyna ze Zwierzyńca
uległa w karnych reprezentacji Dzielnicy II Grzegórzki. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Czyżyn, wygrywając
komplet spotkań. Tuż za podium znalazła się drużyna z
dzielnicy XV Mistrzejowice. Tym samym na rywalizację drużyn radnych dzielnic zapraszamy w przyszłym roku do dzielnicy XIV, której to przypada zaszczyt organizacji turnieju.
Łukasz Filipiak

Okazały puchar z rąk Przewodniczącego RMK Bogusława Kośmidera i Przewodniczącego RD VII Zwierzyniec Szczęsnego Filipiaka
odbiera przedstawiciel RD XIV. Fot. S. Malik

Kurier Zwierzyniecki

Zespół RD VII Zwierzyniec. Fot. S. Malik

Kolejna udana akcja VII-mki. Fot. S. Malik

Wspólne zdjęcie uczestników turnieju. Fot. S. Malik

