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Tegoroczne święto Dzielnicy
VII Zwierzyniec jest juz za nami!
25. Września br. Radni, zaproszeni goście oraz przede wszystkim mieszkańcy naszej dzielnicy
spotkali się w forcie pod Kopcem
Kościuszki, aby wspólnie bawić
się i świętować. W tym roku, wraz
z nową kadencją Rady Dzielnicy
można było zobaczyć nowego
ducha tchniętego w naszą coroczną imprezę. Po raz pierwszy
święto odbyło się w terminie jesiennym, co wbrew wszelkim
obawom o warunki atmosferyczne okazało się traﬁonym pomysłem zważywszy na piękną
i słoneczną pogodę ostatnich dni
września. Po raz pierwszy także zorganizowane zostało
losowanie atrakcyjnych nagród (w tym kamery cyfrowej)
wśród uczestników święta, a na miejsce imprezy dowoził mieszkańców darmowy autobus kursujący przez cały
czas trwania uroczystości. Nowy, nieco skrócony, choć
zintensyﬁkowany program święta przyciągnął rekordową
ilość odwiedzających.
Święto tradycyjnie rozpoczęły występy artystyczne
dzieci z placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy. Kolejno prezentowały się przedszkolaki
z Przedszkola nr 9, a następnie dzieciaki z anglojęzycznego przedszkola „Clever Kids” z Woli Justowskiej. Kolejnym z występów był chór ze Szkoły Podstawowej nr 31.
Pokazem tańca zaprezentował się Klub Kultury Przego-

fot. S. Malik

rzały, który przy okazji serdecznie zaprasza wszystkich
mieszkańców dzielnicy do wzięcia udziału w zajęciach tanecznych, które będą realizowane tej jesieni.
Łukasz Filipiak
DOKOŃCZENIE NA STR 4

„Pejzaż Zwierzyniecki”
Przedszkole nr 9 oraz Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec
zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w Konkursie
„Pejzaż Zwierzyniecki”. W kategorii otwartej są dwie grupy:
fotograﬁa i prace plastyczne. Prace muszą nawiązywać
do tematyki Zwierzyńca. Prosimy o składanie prac w siedzibie
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. B. Prusa 18 oraz w siedzibie
Przedszkola nr 9 ul. Mlaskotów 2a do dnia 30 listopada 2011
roku. Szczegółowy regulamin konkursu do wglądu w siedzibie
Rady
Dzielnicy
lub
na
stronie
internetowej
www.dzielnica7.krakow.pl.
Zapraszamy!
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Z bieżącej działalności Rady Dzielnicy VII
W dniu 5 lipca 2011 odbyła
się XI sesja Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec.

–
–

–

–
–

–

–

W trakcie sesji procedowano
(w nawiasie nr uchwał):
– projekt uchwały w sprawie
podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2012 r.
(103)
projekt uchwały w sprawie uregulowania
stanu prawnego ul. Bąkowskiego. (104)
projekt uchwały w sprawie montażu słupków
uniemożliwiających parkowanie pojazdów
przy skrzyżowaniu al. Focha z ul. Prusa. (105).
projekt uchwały 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
6 lipca do 29 sierpnia 2011 r. (106)
projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2011 r. (107)
projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej
zbycia części działki nr 183/10 o powierzchni
ok. 3 m² (zgodnie z istniejącym ogrodzeniem)
w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działek
nr 190/2 i 190/3 (posesja nr 5b) położonych
obręb 52, jednostka ewidencyjna Krowodrza
(108)
projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2011 r. z zakresu „komunikacja z mieszkańcami dzielnicy” (109)
projekt uchwały w sprawie przeznaczenia
działki nr 307/10 wraz z jej rozszerzeniem
o pas przyległej działki nr 307/11 (do łącznej
szerokości około 27 m) w celu doprowadzenia do realizacji na przedmiotowych działkach
obiektu wielofunkcyjnego zawierającego parking wielopoziomowy, część biurową oraz
część handlowo-usługową (110)

W dniu 12 lipca 2011 odbyła się XII sesja
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec. W trakcie
sesji procedowano (w nawiasie nr uchwał):
–

–

–

–

–

projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej
proponowanych pomników przyrody (7/2011)
projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji
pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym garażem wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdami przy ul, Korzeniowskiego w Krakowie” (8/2011)
projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji
pn: „nadbudowa, rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy
ul. Jontkowa Górka w Krakowie” (9/2011)
projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej
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–

–

W dniu 30 sierpnia 2011 odbyła się XIII
sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
W trakcie sesji procedowano (w nawiasie
nr uchwał):
–
–

–
–

–

–

W okresie od 13 lipca do 29 sierpnia 2011
roku Zarząd Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec procedował następujące uchwały
(w nawiasie nr uchwał):
–

projekt uchwały w sprawie przeniesienia
środków z zadań powierzonych z zakresu
„budowa i przebudowa ulic gminnych wraz
z oświetleniem” na doﬁnansowanie zadań
z zakresu „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na 2011 r. (116).
projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa oświetlenia stadionu
Klubu Sportowego Zwierzyniecki tj. linie kablowe NN, słupy oświetleniowe przy ul. Na
Błoniach 1 w Krakowie, na działce nr 3 obr.
14 Krowodrza”(117).

–

–

–

projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2011 r. (118)
projekt uchwały w sprawie ujęcia zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Krakowa na
2012 r. (119)
projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy VII na 2011 r. (120)
projekt uchwały w sprawie podziału środków na
zadania powierzone realizowane w ramach programu „Bezpieczny Kraków” na 2012 r. (121)
projekt uchwały w sprawie ustalenia listy
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
przewidzianych do montażu ze środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy VII na 2012 r. (122)
projekt uchwały w sprawie podziału środków
przeznaczonych na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2012 r. (123)

zbycia w trybie bezprzetargowym projektowanych działek nr 204/2/A i 357/6/A o łącznej
pow. 0,0399 ha w celu poprawy warunków
zagospodarowania działki nr 204/1 pow.
0.0283 ha stanowiącej własność osób ﬁzycznych oraz projektowanych działek nr 203/4/A
i 203/1/A o łącznej powierzchni 0,0207 ha
w celu poprawy warunków zagospodarowania działki nr 205 o pow. 0,2790 ha, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego
osoby ﬁzycznej (10/2011)
projekt uchwały w sprawie poparcia wniosku
mieszkańców ulicy Ubocznej w osiedlu Przegorzały w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej
oraz przebudowy sieci wodociągowej (11/2011)
projekt uchwały w sprawie delegowania
członków Rady do wykonywania zadań zgodnie z § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy (12/2011)

–
–
–

–

projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej
ewentualnego zbycia działki nr 315 o pow.
0,0133 ha stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w obrębie 17 Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa, w celu poprawy
warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej (124)
projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej
ewentualnego zbycia działki nr 263/3, o pow.
0,0360 ha stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w obrębie 52 Krowodrza, przy ul. Olszanickiej, w celu poprawy
warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej (125)
projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej
ewentualnego zbycia działki nr 396/3 o pow.
0,0044 ha oraz działki nr 396/4 o pow. 0,0117
ha, stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kraków, położonych w obrębie 8 Krowodrza,
przy ul. Nitscha, w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych (126)
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
znaku B-18 na ul. Jeleniowej (127)
projekt uchwały w sprawie zmiany oznakowania na ul. Jeleniowej (128)
projekt uchwały w sprawie zadań powierzonych z zakresu „budowa i przebudowa ulic
gminnych wraz z oświetleniem” na 2012 r.
(129)
projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu „prace
remontowe dróg, chodników i oświetlenia” na
2012 r. (130)

PEŁNA WERSJA UCHWAŁ DO WGLĄDU W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY VII LUB NA www.dzielnica7.krakow.pl
opracował Krzysztof Kowalski

–

–

–

–

projekt uchwały w sprawie wydłużenia linii autobusowej 102 z Zakamycza do Bielan
(13/2011)
projekt uchwały w sprawie oznakowania drogi
osiedlowej na działce nr 318/26, obręb 14
Krowodrza znakiem B-35 (14/2011)
projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji
pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi (3 budynki) z wewnętrznym układem
drogowym przy ul. P. Borowego w Krakowie”
(15/2011)
projekt uchwały w sprawie delegowania
członków Rady do wykonywania zadań zgodnie z § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy (16/2011)
Opracował Krzysztof Kowalski
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Interpelacje Radnego Miejskiego
Andrzeja Hawranka
Wykonując z Państwa wyboru
mandat Radnego Miasta Krakowa
w lipcu i sierpniu br. złożyłem interpelacje dot. kanalizacji na ul. Koguciej oraz remontu kopca Niepodległości.
Odnośnie kanalizacji przy ul.
Koguciej uzyskałem informację, że
w 2007r. Rada Dzielnicy VII zwróciła
sie do MPWIK o remont kanalizacji
sanitarnej przy tej ulicy. Jak wtedy
Fot. S. Malik
wynikło z udzielonej odpowiedzi jest
to możliwe, ale pod warunkiem równoczesnej
przebudowy nawierzchni oraz budowy kanalizacji
opadowej. 2.08.2011 r miała miejsce przeprowadzona przez Zakład Sieci Kanałowej inspekcja,
która ujawniła liczne nieprawidłowości w korzystaniu w tym rejonie z kanalizacji sanitarnej w postaci
podłączonych do niej rynien spustowych, odwodnień liniowych oraz wpustów ulicznych, co powoduje piętrzenie ścieków w kolektorze. Jest to prawnie zabronione. Zdaniem Pana Prezydenta
renowacja nie usunie problemów do czasu odcięcia nieprawidłowych podłączeń, za egzekucję
prawa w tym zakresie odpowiada MPWIK i budowy kanalizacji opadowej, tutaj Pan prezydent informuje że z powodu kłopotów budżetu miasta nie
przewiduje się w najbliższym okresie budowy kanalizacji opadowej w ulicy Koguciej.
Odnośnie remontu Kopca Niepodległości im.
J. Piłsudskiego uzyskałem informację, że
26.05.2011 r, nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wygrała ﬁrma MEGABUD – Janusz Soczówka. Cena
brutto wyniosła 1.840,400zł. Umowa została podpisana 7.06.2011 r. Termin wykonania prac wyznaczono do dnia 6.12.2011 r. W dniu 8.06.2011 r.
wykonawca został wprowadzony na plac budowy

i rozpoczął prace na podstawie pozwolenia nr 2798/10 z dnia
10.12.2010r. Jest zatem nadzieja że
do końca roku remont Kopca Niepodległości zakończy się.
Ponadto mając na uwadze
ogromne problemy, na jakie napotykają kierowcy usiłujący zgodnie
z przepisami zaparkować auto
w centrum Krakowa zwróciłem się
z interpelacją dotyczącą zmiany istniejącego sposobu parkowania na
ul. Skarbowej wzdłuż murów szpitala z obecnie
istniejącego „cały pojazd na chodniku równolegle
do krawężnika” na sposób parkowania skośnie do

krawężnika, co przyczyniłoby się do zwiększenia
liczby miejsc parkingowych w tym miejscu. Otrzymałem odpowiedź, iż po dokonanej przez Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu wizji
uznano zmianę za niemożliwą z uwagi na zbyt
małą szerokość chodnika, co przy proponowanej
przeze mnie korekcie sposobu parkowania skutkowałoby likwidacją ciągu dla pieszych. Nie do
końca zgadzam się z taka interpretacją akurat
w tym miejscu gdyż moim zdaniem chodnik jest
tutaj wystarczająco szeroki by istniał ciąg pieszy
i były zapewnione miejsca parkingowe. Nie mniej
jednak bez zgody ZIKiT zmiana jest niemożliwa.
Andrzej Hawranek

SPECJALNE PŁYWANIE
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł
zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”.
Te słowa otworzyły II Małopolski Miting
Pływacki, którego organizatorem był Zespół Szkół
Specjalnych Nr 4 w Krakowie, przy współudziale
Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne – Małopolska. W zawodach, które odbywały się na Basenie
Akademii Górniczo-Hutniczej, wzięło udział
ponad 50 zawodników z 11 sekcji pływackich
szkół i placówek edukacji specjalnej z Krakowa
i Małopolski. Poziom zawodów był bardzo wysoki, rywalizacja fair play, dobra zabawa i przyjacielska atmosfera towarzyszyły zawodnikom
przez cały czas trwania mitingu. Dzięki pływaniu
młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną
mają pasję, która wypełnia ich życie. Mogą realizować się w sporcie. Dzięki pływaniu ich marzenia stają się rzeczywiste. Uczestnicy mitingu wal-

czyli z ogromnym sercem i poświęceniem. Odnieśli sukces – nie było przegranych, byli tylko
zwycięzcy. Taka jest idea organizowania olimpiad
specjalnych. Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie
pomoc i dobra wola wielu sponsorów. Oby więcej
projektów w naszym mieście, a być może doczekamy się kolejnych olimpijczyków…

85 LAT MINĘŁO…
W dniach 12-13 października
2011 r. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 z ulicy Senatorskiej 9 obchodzić będzie jubileusz 85- lecia swojej działalności – jako najstarszej w Krakowie
szkoły dla uczniów z upośledzeniem umysłowym.
Uroczystości objęła honorowym patronatem
Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.
Obchody rozpoczną się 12.10 Mszą Świętą
w Kościele pw. Najświętszego Salwatora, podczas
której odczytane zostanie błogosławieństwo dla

uczniów i pracowników szkoły przekazane od Ojca
Świętego- Benedykta XVI.
W kolejnym dniu 13.10 ( czwartek) o godzinie
10.00 zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele
i pracownicy szkoły spotkają się w CK Rotunda
przy ulicy Oleandry. Spotkanie uświetnia występy
artystycznie uczniów szkoły, przygotowane z pomocą studentów Szkoły Aktorskiej SPOT.
Zaprezentowana zostanie też historia oraz dorobek szkoły. Od dnia 17.10 w holu głównym

Urzędu Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich
Świętych zorganizowana zostanie wystawa prezentująca osiągnięcia sportowe oraz artystyczne
uczniów szkoły.
Jubileusz będzie więc wspaniałą okazją do
wspomnień, podsumowań, a także wytyczenia dalszych celów pracy, których efekty będziemy
oglądać przez następne co najmniej 85 lat...
Arkadiusz Pryc
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcyjnego opracowywania tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
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Świętowaliśmy…
(cd ze strony 1)
Czymże byłoby święto dzielnicy bez jej własnego klimaty i tradycji? Aleksander Kobyliński,
słynny zwierzyniecki bard „Makino” pokazał nam,
że ten klimat i tradycje są ciągle żywe. Śpiewając
o dawnym (a może i wciąż obecnym?) Zwierzyńcu
bawił zarówno młodszą jak i starszą część publiczności. Po tradycyjnym gitarowym „dzwonie
Zygmunta” nastąpiła uroczystość wręczenia statuetek „Lajkonika”, nagrody dla zasłużonych Dzielnicy VII Zwierzyniec. W tym roku „Lajkonika”
otrzymali byli radni: Pan Zbigniew Daniszewski
oraz Pan Krzysztof Łuszczek, którzy przez wiele
kadencji dbali o rozwój dzielnicy, społeczeństwa
obywatelskiego oraz o dobro wszystkich mieszkańców naszej okolicy. Kolejnym nagrodzonym
został Pan Maciej Twaróg, kierownik „Domu Zwierzynieckiego”, ﬁlii Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa, który w sposób nowoczesny oraz
z dobrym smakiem wzniósł kulturę na Zwierzyńcu
na niespotykany dotąd poziom. Ostatnia statuetka
powędrowała do ﬁrmy „Wenecja”, która od lat
wspiera Radę Dzielnicy poprzez nieocenioną, darmową pomoc w promocji lokalnych wydarzeń, jak
i samej dzielnicy. Więcej o nagrodzonych będzie
można przeczytać w dalszej części Kuriera Zwierzynieckiego.
Po uroczystości wręczenia „Lajkoników” przyszedł czas na pokaz mody zorganizowany przez
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 z ul. Syrokomli.
Pokaz, który zachwycił wielu. Trzymajmy kciuki
aby w przyszłości wychowankowie szkoły zachwycali także szerokie grono miłośników mody
na całym świecie. Wraz z zakończeniem pokazu
mody na scenie pojawił się zespół „Tamtamitutu”
który porwał publiczność grając egzotyczne rytmy
inspirowane muzyką etniczną. Atrakcją było także
to, że w występie zespołu brały udział zupełnie
przypadkowo wybrane dzieci, które po kilku wskazówkach artystów były w stanie zagrać w raz
z nimi niepowtarzalną kompozycję pełną dźwięków bębnów, rozmaitych grzechotek, terkotek i innych niezwykłych instrumentów, których nazw nie
sposób spamiętać. Przed wyjściem na scenę kolejnego zespołu miało miejsce losowanie nagród
wśród uczestników imprezy wraz z losowaniem
nagrody głównej – nowiutkiej kamery cyfrowej. Losowanie przerwał na pewną chwilę incydent – jak
się później okazało w pełni wyreżyserowany –
omdlenie jednego z Radnych Dzielnicy, który stał
się pretekstem do prezentacji działalności Funda-
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cji R2, której wolontariusze – profesjonalni ratownicy medyczni – patrolując na motocyklach i rowerach zakorkowane ulice Krakowa walczą
każdego dnia o życie oﬁar wypadków, niemal zawsze docierając na miejsce zdarzenia jako pierwsi. Niezwykle miło jest nam, że Fundacja ma
swoją siedzibę właśnie na Kopcu Kościuszki,
w samym sercu Dzielnicy VII. Gdy słońce zaszło,
nadszedł czas na wieczorny koncert. W tym roku
zagrał dla nas zespół „Boba Jazz Band”, zespół
światowej sławy, grający tradycyjny Jazz. Tak znakomita muzyka przyciągnęła szerokie grono
słuchaczy mimo, iż temperatura nie zachęcała już
do siedzenia na zewnątrz. Luźna atmosfera, dobra
muzyka, znakomite towarzystwo stworzyły niesamowitą atmosferę kończącego się święta.
Przez cały czas trwania imprezy obecne były
z nami także organizacje pozarządowe, które na
specjalnych stoiskach mogły zaprezentować
swoją działalność. Po raz pierwszy na święcie
dzielnicy można było zobaczyć (oraz zakupić)
prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
prowadzonych przez Stowarzyszenie Gaudium et
Spes, które prowadzone są przy ul. Królowej Jadwigi. Swoje miejsce do prezentacji znalazło także
Fundacja „Dobra Wola”, związana z Dzielnicą VII
fundacja zajmuje się kształtowaniem postaw obywatelskich i moralnych wśród młodego pokolenia
poprzez wsparcie lokalnej społeczności oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Inną organizacją pozarządową o podobnym charakterze,
która zaprezentowała się na święcie dzielnicy była
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich wspierająca

uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego oraz inicjatyw i demokracji lokalnej,
oraz przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu.
Swoje stoiska miały także Stowarzyszenie Willa
Decjusza promujące ideę dialogu różnych dziedzin
nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, wymiany myśli, oraz promocję pluralizmu
i tolerancji w życiu publicznym jak również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych,
wspierające zarówno osoby dializowane jak i ich
rodziny, a także promujące w społeczeństwie wiedzę na temat proﬁlaktyki i leczenia chorób nerek.
W salach muzeum pod Kopcem Kościuszki swoje
prace malarskie prezentowała Pani Elżbieta
Łazowska, a Klub Kultury Chełm prowadził warsztaty malarskie dla dzieci. Swoją kolekcję zabytkowej broni palnej zaprezentował członek Bractwa
Kurkowego, zarazem radny Dzielnicy VII, Pan Jan
Dziura-Bartkiewicz.
Podsumowując tegoroczne święto dzielnicy
jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na znakomitą frekwencję, jaką cieszyło się Święto, za co
organizator imprezy, Rada Dzielnicy VII, Wam
drodzy mieszkańcy serdecznie dziękuje! Wiele
nowych pomysłów sprawdziło się w praktyce
(darmowy autobus, catering dostępny dla wszystkich, losowanie nagród), miejmy nadzieję, że
w przyszłym roku także nam ich nie zabraknie,
a Państwo jeszcze tłumniej odwiedzą Święto
Dzielnicy, by wspólnie świętować w luźnej, radosnej atmosferze!
Łukasz Filipiak
Zdjęcia: S. Malik
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Krzysztof Łuszczek

Zbigniew Daniszewski

Pan Krzysztof Łuszczek jest
osobą niezwykle zaangażowaną na
rzecz społeczności lokalnej. Wyróżnienie przyznane przez Radę Dzielnicy stanowi symboliczne docenienie
jego wkładu w kształtowanie samorządu, społeczeństwa obywatelskiego
oraz działalności na rzecz lokalnej
społeczności. Pracuje w Miejskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Od ponad 30-tu lat kieruje Zakładem Uzdatniania Wody „Rudawa”, dostarczającym wodę pitną dla około 200 tysięcy mieszkańców
północno-zachodniej części Krakowa.
W Radzie Dzielnicy VII Zwierzyniec pracował od 1994 roku. Przez 3 kadencje był członkiem zarządu, a w 4-tej kadencji Rady przewodniczącym
Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Przez 16 lat
w Radzie zajmował się sprawami związanymi z infrastrukturą komunalną,
a jako członek innych komisji także szeregiem innych spraw bieżących.
Współpraca Pana Krzysztofa Łuszczka ze społecznością lokalną nosi
znamiona pasji społecznego działania. Działa w stowarzyszeniu Ruch Inicjatyw Osiedlowych, zajmującym się wspieraniem inicjatyw mieszkańców
krakowskich osiedli peryferyjnych w sprawach budowy kanalizacji, wodociągu, dróg.
Jest współzałożycielem powstałego w roku 2005 Stowarzyszenia
Przyjaciół Przegorzał i był wiceprezesem pierwszej kadencji. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych imprez plenerowych pod tajemniczym hasłem „30 tysięcy lat Przegorzał”. Angażował się z ogromną
determinacją w rozbudowę Klubu Kultury Przegorzały, powstanie tzw. Obwodnicy Przegorzał, skanalizowanie obiektów KS Zwierzyniecki i Juvenia,
budowę placów zabaw w osiedlach dzielnicy.
W trakcie długoletniej pracy otrzymał wiele odznaczeń i nagród, między innymi:
– brązową i srebrną odznakę „Za pracę społeczną dla M. Krakowa”,
– srebrny i złoty „Krzyż zasługi”,
– w roku 2010 od Prezydenta Miasta otrzymał odznakę „Honoris Gratia”.

Urodził się 20 stycznia 1929 roku
w Krakowie. Po maturze w 1949 roku w II
Liceum w Krakowie do 1955 roku studiował na AGH uzyskując dyplom mgr inż.
ceramiki. Od 1955 do 1989 pracował
w przemyśle i Biurze Projektów Przemysłu Cementowego w Krakowie, równocześnie wyjeżdżając na wieloletnie
kontrakty do Libii, Iraku, Nigerii.
W latach 1989-1992 był ekspertem
ONZ, pracował w krajach Afryki Wschodniej (Zambia, Tanzania, Uganda
i Botswana).
Od 1992 roku był zaangażowany w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Został wybrany do Rady Dzielnicy VII pierwszej kadencji. W Radzie
pozostał przez wszystkie kadencje do V włącznie.
W latach 1994-2006 był wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy VII
a następnie przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska.
Kultura osobista, zaangażowanie w pracę społeczną i wzorowy kontakt z mieszkańcami przyczyniły się do powstania licznych przedsięwzięć
w Dzielnicy.
Był między innymi gorącym orędownikiem modernizacji budynku
Przedszkola Samorządowego nr 76 przy ul. Emaus.
Jego pomysłem było również przeniesienie siedziby Rady Dzielnicy VII
z wynajmowanych pomieszczeń do nowej siedziby przy ul. Prusa 18, powstałej przy okazji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 31.

Maciej Twaróg
Urodzony w 1976 r., historyk,
pochodzi z Nowej Huty, od
2009 r. pracuje w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Prowadzi Dom Zwierzyniecki – nowy
projekt i nowy oddział Muzeum
przy ul. Królowej Jadwigi 41. W ostatnim okresie był kuratorem trzech
dobrze przyjętych wystaw Funio z „Przekroju”. Rysunek i collage Stefana
Berdaka 1968-2009, Oblicza Zwierzyńca 1910-2010, oraz Gablenzowie.
Wokół octu, musztardy i opery.
W liceum jego nauczycielem historii był „chłopok ze Zwierzyńca” –
Piotr Boroń, dzięki temu poznawał historię i uroki Zwierzyńca. W Nowej
Hucie znany z działań zmierzających do pobudzenia kulturalnego i sportowego najmłodszej części Krakowa. Inicjował przeróżne nowohuckie inicjatywy tożsamościowe, od zawsze wiernie kibicuje Hutnikowi, a od pewnego czasu życzliwym okiem zerka także na wyniki Zwierzynieckiego KS.
Od stycznia 2011 roku autor „Blogu drukowaneko” w Kurierze Zwierzynieckim.
21 października br. otwarta zostanie kolejna wystawa przygotowana
przez Maćka: Klub z Wielkiej Łąki. 90. lat Zwierzynieckiego Klubu Sportowego, na którą jej kurator serdecznie zaprasza.
Mieszka w najstarszej części Nowej Huty, ma dwójkę dzieci: 9. letnią
Joannę i rocznego Franciszka.

LAJKONIKI 2011
Agencja Wenecja powstała w latach 90-tych XX wieku.
Ma za zadanie realizację projektów
promocyjnych, reklamowych oraz
wydarzeń rozrywkowych. Pomimo,
iż nie jest organizacją non proﬁt
przeznacza część swoich zysków
na działania wspierające inne podmioty w tym między innymi instytucje kultury, stowarzyszenia. Nazwa
Wenecja zapisała się zapewne we
wdzięcznej pamięci Opery krakowskiej, Capelli Cracoviensis, teatrów Ludowego i Słowackiego, wielu krakowskich uczelni i organizacji studenckich. Dzielnica VII również należy
do grona szczęśliwców korzystających ze szczodrobliwości Wenecji. To
dzięki tej ﬁrmie i jej wsparciu mogliśmy zorganizować wiele zawodów
sportowych i wydarzeń kulturalnych na terenie naszej dzielnicy. Jest to
tym cenniejsze, iż w dzisiejszych trudnych ekonomicznie czasach wiele
podmiotów w pogoni za malejącymi zyskami gubi wrażliwość i chęć
wspierania innych. Jesteśmy tym bardziej wdzięczni tym, którzy o nas nie
zapomnieli. Przedsiębiorczość pozbawiona współpracy z lokalną
społecznością jest tylko pustą machiną do zarabiania pieniędzy oderwaną
od ludzi i ich problemów. Chcielibyśmy, aby takich ﬁrm jak Wenecja było
więcej, bo wtedy życie społeczne i kulturalne „małych ojczyzn” będzie
bogatsze i to nie tylko w sensie materialnym. Jeszcze raz dziękujemy za
wsparcie, liczymy na dalszą życzliwość, a ze swojej strony życzymy wielkich kontraktów, bogatych klientów i głośnych kampanii reklamowych.
Nagrodę odebrała Prezes Zarządu Pani Elżbieta Wyrobiec.

Kurier Zwierzyniecki
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Albin Wiktor (1896-1955)

rys. S. Berdak

Budowniczy ze Zwierzyńca

Szukając przeróżnego zaczepienia do przygotowania wystawy o historii Zwierzynieckiego Klubu
Sportowego natraﬁłem na arcyciekawą postać.
Najpierw spotkałem ją na historycznych klubowych
fotograﬁach czy dyplomach. Potem co nieco o nim
poczytałem i zobaczyłem jego nazwisko w zasobie
krakowskiego Archiwum Państwowego, w planach
budowy i przebudowy przeróżnych domów i kamienic. Budowniczy Albin Wiktor, bo o nim mowa,
pochodzący ze Zwierzyńca, był dość aktywnym
budowniczym w Krakowie. Przy okazji, nie zapominał o Zwierzyńcu, aktywnie włączając się
w działalność Zwierzynieckiego Klubu Sportowego.
Wystawą poświęconą historii Zwierzynieckiego
Klubu Sportowego zaczepimy o różne elementy
i ciekawostki związane z klubem i ludźmi, którzy go
współtworzyli przez ostatnie 90 lat. A pamiętajmy,
że w okresie międzywojennym Edward Strycharz,
piłkarz m.in. Cracovii, założył przy Zwierzynieckim
KS amatorski teatr słynący z wystawiania wodewili
Konstantego Krumłowskiego czy sztuk Michała
Bałuckiego. Teatr ten reaktywowano też w okresie
powojennym. Warto pamiętać, że jednym
z założycieli Zwierzynieckiego KS w 1908 r. był sam
Jan Łazarski, z czasem wybitny kolarz, mistrz Polski w kolarstwie i wicemistrz olimpijski z Paryża
w 1924 r. W pracę i działalność na rzecz klubu za-

angażowały się rodziny Wajdów i Wawrzusiaków,
Florczyków i Białoruskich, Dudzików i wiele innych
postaci, o których w 90. lecie klubu warto pamiętać. To także sportowcy – niekiedy wybitni jak Wojciech Zabłocki, Roman Pyjos, czy Mieczysław
Wawrzusiak – patron stadionu Zwierzynieckiego na
Błoniach i wielu mniej znanych bo w zasadzie swój
talent i ambicje zostawili na klubowym stadionie na
Wielkiej Łące – tam gdzie Zwierzyniecki Klub Sportowy zadomowił się od 1957 r., albo na krakowskich parkietach, grając w koszykówkę, siatkówkę
czy szczypiorniaka. Takim sportowcem o wielkim
talencie piłkarskim był m.in. Andrzej Saniternik,
mieszkaniec ul. Królowej Jadwigi i sąsiad naszego
muzealnego oddziału.
A sam Albin Wiktor? Był przede wszystkim
budowniczym. Znamy jego zrealizowane inwestycje budowlane. Są to m.in. okazały dom,
a w zasadzie willa na ul. Królowej Jadwigi 162
z lat 1939-1940, na której pozostawił po sobie
sygnaturę. Są to kamienice z ul. Floriańskiej 55
(ok. 1931 r.), kamienica „Franciszkańska” z ul.
Gołębiej 5 przebudowana i remontowana przez
A. Wiktora (ok. 1940 r.), a także przebudowa
domu na ul. Anczyca 17. Przygotowując kwerendy do wystawy natraﬁliśmy w rodzinnych zbiorach rodziny Wiktorów na wspaniały projekt „wejścia na stadion Zwierzynieckiego Klubu
Sportowego” z 1945 r. Wejście i trybuna dość
okazałe, wszystko uzupełnione emblematami klubowymi. Projekt ten i kilka innych z rodzinnych
zbiorów będzie można obejrzeć na wystawie.
A. Wiktor brał czynny udział w życiu klubu do

Albin Wiktor podczas wystąpienia w 25-lecie Zwierzynieckiego KS w 1946 r. / ze zbiorów Zwierzynieckiego KS
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śmierci. Widzimy go podczas otwarcia obiektów
klubowych na ul. Emaus 18, widzimy jak przemawia w 25. lecie Zwierzynieckiego KS, które przygotowano na tychże obiektach. Ze Zwierzynieckim związał się także jego syn Albin Wiktor
młodszy, który grał w jednej drużynie m.in. z Mieczysławem „Siubą” Wawrzusiakiem, czy wspomnianym Andrzejem Saniternikiem. Bez wątpienia
postaci Albina Wiktora i jego spuściźnie budowlanej na Zwierzyńcu i w Krakowie zajmiemy się
w swoim czasie dość szerzej. Podobnie jak innymi wybitnymi, lokalnymi osobami, które dzieliły
swój cenny czas na zaangażowanie się w sportowe lub kulturalne życie zwierzynieckiego przedmieścia. Tak to zazwyczaj jest z wystawą, że daje
ona impulsy do następnych działań.
Maciej Twaróg
Albin Wiktor, lata międzywojenne
/ze zbiorów rodziny Wiktorów
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Czy mama krakowskiego malucha
będzie miała łatwiejszy powrót do pracy?
Nadeszły takie
czasy, że wiele kobiet decyzję o urodzeniu dziecka uzależnia od możliwości
pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym, a lęk przed utratą pracy staje się przyczyną
odkładania decyzji o urodzeniu dziecka. Dlatego
nie możemy się dziwić, że problem ten zaprząta
głowy także tym mamom, które właśnie urodziły
dziecko.
Badania socjologiczne pokazują, że 4 procent
kobiet wraca do pracy gdy dziecko ma mniej niż
pięć miesięcy życia, a 50 procent matek dzieci
w wieku od 6 do 12 miesięcy podejmuje obowiązki zawodowe. Przyczyny tych decyzji są
złożone i zależą nie tylko od statusu materialnego
rodziny. Dla kobiet z wyższym wykształceniem
czynnikiem decydującym o szybkim powrocie do
pracy są ambicje zawodowe, u mam ze średnim
wykształceniem jest nim częściej aspekt ﬁnansowy, zaś lęk przed utratą pracy mobilizuje do powrotu mamy z wykształceniem podstawowym.
Niezależnie od motywacji, powrót do pracy oznacza konieczność oddania dziecka pod czyjąś
opiekę. Rodzice, którzy nie chcą korzystać
z bezpłatnego urlopu wychowawczego na wychowanie dziecka mogą zapisać je do żłobka
miejskiego lub prywatnego, znaleźć opiekunkę
lub skorzystać z pomocy rodziny. Miasto Kraków
zapewnia 1800 miejsc maluchom w 22 żłobkach
a w kolejce na miejsce w nich czeka około 1500
dzieci. Stąd wniosek, że krakowscy rodzice zainteresowani są instytucjonalną opieką nad ich
dziećmi. Od 4 kwietnia 2011 roku weszła w życie
ustawa o opiece nad dzieckiem do lat trzech,
zwana krótko ustawą żłobkową. Czy pomoże ona
rozwiązywać opiekuńcze problemy rodziców krakowskich maluchów? Czas pokaże. Istniejące
żłobki zmieniają się z zakładów opieki zdrowotnej w gminne jednostki budżetowe, działające na
podstawie statutu i będą sprawować opiekę nad
dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat. Opieka ma
trwać maksymalnie 10 godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową
opłatą. Godziny przebywania dziecka w żłobku
będą dostosowane do indywidualnego trybu
pracy rodziców. Zmieni się kadra - oprócz personelu medycznego w żłobkach zatrudnieni zostaną
m.in. pedagodzy. Skład personelu będzie dostosowany do liczby dzieci: jeden opiekun na ośmioro dzieci a na dwadzieścioro dzieci zatrudniona będzie przynajmniej jedna dyplomowana
pielęgniarka. Lokal, w którym tworzony i prowadzony będzie żłobek, musi posiadać co najmniej
dwa pomieszczenia: jedno przystosowane do
zabaw i spożywania posiłków, drugie przystosowane do odpoczynku dzieci w ciągu dnia. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne
dziecko to 2 – 2,5 metra kwadratowego. W żłobkach gminnych opłata za miesięczny pobyt

dziecka wynosi niecałe 200 złotych, a opłata za
wyżywienie wynosi do 150 zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą żłobki mogą być tworzone i prowadzone także przez osoby ﬁzyczne oraz osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej. Podmioty te mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku dotację celową z budżetu gminy, której wysokość
i zasady otrzymywania, określa rada gminy w drodze uchwały.
W dniu 14 września Rada Miasta Krakowa
ustaliła wysokość takiej dotacji na poziomie do
500 złotych, pod warunkiem, że rodzice będą
wnosić opłatę za opiekę mniejszą niż 700 złotych
miesięcznie. Istniejące „żłobki” prywatne często
nie spełniają norm wymienionych w ustawie, prowadzone są jako zwykła działalność gospodarcza, dla której nie ma standardów i nie są przez
nikogo nadzorowane – wszystko opiera się na zasadzie zaufania rodziców do opiekunek. Teraz
będą one musiały spełnić wymagania określone
w ustawie, aby uzyskać wpis do rejestru i w dalszym ciągu prowadzić działalność. Jeśli tego nie
zrobią, będą mogły prowadzić dotychczasową
formę działalności najwyżej jeszcze przez trzy
lata. Nowe przepisy zachęcają do tworzenia żłobków przy zakładach pracy – zakładanie i utrzymywanie żłobków będzie z korzyścią dla pracowników oraz pracodawców. Nową formą opieki nad
dzieckiem do lat trzech będą kluby dziecięce.
Mogą je prowadzić takie same podmioty co
żłobki. Zadaniami żłobków i klubów dziecięcych niezależnie od podmiotu prowadzącego są
w szczególności:
1) zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki
pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami
edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku
dziecka.
Klub dziecięcy to placówka przeznaczona
do opieki nad dziećmi powyżej 1 roku do lat 3, dla
co najwyżej ośmiorga dzieci. Czas opieki nad
dziećmi nie może przekraczać 5 godzin dziennie,
dla każdego dziecka, dzieciom nie trzeba zapewniać posiłku. Kwaliﬁkacje opiekunów zatrudnionych w tych placówkach są takie, jakie są wymagane w żłobkach. Klub dziecięcy może posiadać
tylko jedną salę, ale musi być wyznaczone
miejsce do wypoczynku dzieci. W zajęciach mogą
brać udział rodzice uczęszczających dzieci, jako
wolontariusze, czego nie wolno w żłobku. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby
dziecięce została uchwalona przez Radę Miasta
Krakowa na poziomie do 300 złotych miesięcznie,
pod warunkiem wnoszenia przez rodziców opłaty
mniejszej niż 600 złotych. Inną formą opieki nad
dzieckiem do lat trzech jest dzienny opiekun. Bę-

dzie on się opiekować dziećmi od 20. tygodnia do
3. lat w swoim mieszkaniu lub domu. Rodzice
będą się mogli skrzyknąć i zlecić opiekę nad dziećmi np. sąsiadce. Warunek: dzieci może być najwyżej pięcioro, w tym mogą być dzieci opiekuna.
Od kandydata na opiekuna wymagane jest ukończenie trwającego 160 godzin szkolenia (40-godzinnego, gdy kandydat posiada odpowiednie
kwaliﬁkacje pedagogiczne lub pielęgniarskie).
Wymóg ukończenia szkolenia nie obowiązuje tych
osób, które pracowały z dziećmi do lat 3 przez
okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio
przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun. Opiekuna dziennego zatrudni miasto na
umowę, w której określone będą jego obowiązki,
czas, miejsce sprawowania opieki oraz wysokość
wynagrodzenia i opłaci koszty ubezpieczenia
emerytalnego i zdrowotnego. Wybór opiekunów
przez gminę następuje w drodze otwartego konkursu ofert. Rada Miasta Krakowa zdecydowała,
że miasto zapłaci opiekunowi 3,5 zł za godzinę
faktycznej opieki nad każdym dzieckiem, rodzice
dopłacą po 3 złote do każdej godziny, a stawka
za wyżywienie wyniesie do 7 złotych dziennie. Za
pobyt dziecka dłuższy niż 8 godzin dziennie opiekun otrzyma 8 złotych za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Za opiekę nad 5-tką dzieci przez
8 godzin dziennie zarobek dziennego opiekuna
wyniesie około 2800 zł.
Ostatnią formą opieki przewidzianą w ustawie
jest niania, która będzie mogła sprawować
opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku
życia. Będzie ona zatrudniona bezpośrednio
przez rodzinę, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej tutaj „umową uaktywniającą”
natomiast z budżetu państwa będzie opłacana za
nią składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za
pracę (obecnie 156 zł od kwoty 1383 zł brutto).
Warunkiem skorzystania z tej formy opieki jest to,
że oboje rodzice dziecka (lub rodzic, w przypadku
osoby samotnie wychowującej dziecko) pracują.
W przypadku, gdy niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
pokrywać będą rodzice. Założono, że piecza nad
dziećmi w formach wskazywanych przez ustawę
żłobkową (z wyłączeniem niani) może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub
wyjątkowo do ukończenia 4 roku w przypadku
braku możliwości lub utrudnieniu objęcia dziecka
wychowaniem przedszkolnym. Szczegóły pozyskania i oferowania nowych form opieki nad dzieckiem do lat trzech znajdą Państwo na stronach
internetowych Biura Ds. Ochrony Zdrowia UMK :
www.bip.krakow.pl/idz lub w urzędzie przy
Al. Powstania Warszawskiego 10.
Marta Patena / Radna Miasta Krakowa
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140 urodziny szkoły na Woli Justowskiej
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teoﬁla Lenartowicza przy al. Modrzewiowej 23 obchodzi 140-lecie swego istnienia.
Historia tej placówki sięga 1870 roku, kiedy
to wieś Wola Justowska nie miała własnej szkoły,
a dzieci posyłano na naukę do odległych przysiółków Półwsia Zwierzynieckiego, więc większość z nich nie uczęszczała do szkół. Ówczesny
wójt Woli Justowskiej Maciej Waligóra, przy pomocy miłośnika ludu Ignacego Żółtowskiego
i księżnej Marceliny Czartoryskiej, doprowadził do
próbnego otwarcia szkoły. Po kilku miesiącach
nauki władze oświatowe oceniły postępy dzieci.
Egzamin publiczny (tzw. popis) wypadł pomyślnie
i 18 lipca 1871 roku Rada Gminna podjęła
uchwałę, na mocy której została otwarta trzyklasowa szkoła ludowa w Woli Justowskiej. Dzieci
chętnych do nauki przybywało, więc rok szkolny
1877/78 rozpoczęto już w nowo wybudowanym
budynku szkolnym – dzisiejszym klubie „Wola”
przy ul. Królowej Jadwigi nr 215.
Patronem szkoły jest Teoﬁl Lenartowicz – wybitny poeta, malarz i rzeźbiarz, który gościł w niej
18 września 1875 roku. W 1938 roku, w darze od
rodziny Szyszko-Bohuszów, szkoła otrzymała popiersie Teoﬁla Lenartowicza dłuta Mieczysława
Zawieyskiego. 9 maja 1945 roku szkoła przejęła
należący do rodziny Bisanzów dwupiętrowy budynek – to nasza dzisiejsza siedziba.
W 2006 roku, po wielu latach starań, otwarto
nowe skrzydło budynku z nowoczesną salą gim-

nastyczną. Szkoła odżyła i wkroczyła w nowy
etap swojego rozwoju. Szkoła wzbogaciła się
o pracownię multimedialną i dużą bibliotekę,
2 pracownie komputerowe, boisko wielofunkcyjne i trawiaste. Dla najmłodszych powstaje szkolny plac zabaw.W ciągu 140 lat
szkołę odwiedzali wyśmienici goście: m. in.
kardynał Adam Sapieha, Prezydent Miasta
Krakowa Jacek Majchrowski, Rektor PWST
Jerzy Stuhr, artyści Piwnicy pod Baranami,
a jej mury opuściło wiele znanych obecnie
postaci życia publicznego.
W ciągu ostatnich trzech lat liczba
uczniów rośnie tak szybko, że zaczyna się
robić ciasno i następnym etapem w historii szkoły
powinna być jej rozbudowa o dodatkowe skrzydło
dydaktyczne.
Obchody 140-lecia szkoły (w niedzielę
18 września) uświetnili znamienici goście. Dyrektor Wydziału Edukacji UMK Barbara Mirek-Mikuła
przekazała pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom życzenia od Prezydenta Miasta Krakowa
Pana Jacka Majchrowskiego, a Dyrektor Wydziału
Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji,
Pan Wincenty Janowiak, od Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego. Przybyli
przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji: dyrektorzy szkół, przedstawiciele Straży Miejskiej
i lokalnego samorządu z Przewodniczącym Rady
Dzielnicy VII Panem Szczęsnym Filipiakiem,
a także byli nauczyciele i wychowankowie (mię-

Fot. S Filipiak

dzy innymi absolwenci, którzy szkołę na Woli Justowskiej ukończyli w 1951 roku). W obchodach
uczestniczyli również goszczący wówczas
w szkole uczniowie z Niemiec. Nasi młodzi aktorzy przedstawili inscenizację obrazującą epizody
z dziejów szkoły, Pani Dyrektor Beata Wieciech
podziękowała instytucjom wspierającym szkołę:
Małopolskiemu Kuratorium Oświaty, Wydziałowi
Edukacji Miasta Krakowa, Radzie Dzielnicy VII,
Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Stowarzyszeniu
„Willa Decjusza”, a później rozpoczął się festyn
rodzinny obﬁtujący w liczne atrakcje. Pogodna
była wspaniała, nastroje również. Mamy nadzieję,
że mimo problemów, które stworzyło nagłośnienie w sali gimnastycznej, wszyscy będą mile
wspominać obchody 140-lecia szkoły, bo przecież kochamy naszą szkołę.

Bieg Śladami Panien
Zwierzynieckich
W sobotę 24 września już po raz szesnasty
odbył się Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich.
W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół z terenu Dzielnicy. Trasa biegu była wyznaczona na
Błoniach. Zmaganiom sprzyjała bardzo dobra
pogoda. Po zawodach biegaczom którzy zajęli
miejsca w pierwszej trójce w poszczególnych
kategoriach wiekowych wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowanie przez Radę Dzielnicy. Uroczystość zorganizowano na stadionie
KS. „Zwierzyniecki”.
Szczegółowe wyniki w nastepnym numerze.

Start biegu/fot S.Malik

Zwierzyniecki Klub Sportowy znowu gromi...
W 8 kolejce sezonu 2011/2012 grupy II krakowskiej A-klasy Zwierzyniecki KS zmierzył się na wyjeździe
z WKS Wawel Kraków. Drużyna Lajkoników nie pozostawiła „Wojskowym” żadnych złudzeń gromiąc ich 7-0.
Bramki zdobyli: Marcin Rutkowski 3, Kamil Kosior 2 i Jarosław Dziura 2. Druzyna ZKS plasuje się na 3 miejscu w tabeli,
ze stratą 4 punktów do liderującej drużyny KS Prokocim.
Krzysztof Kowalski
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