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PrZEBUdoWa KS ZWiErZyniEcKi – ciĄG dalSZy
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

Szanowni mieszkańcy naszej dzielnicy w związku
z ostatnimi artykułami prasowymi poruszającymi
temat rozbudowy Klubu Sportowego Zwierzyniecki
w tym powstania części hotelowej (26 pokoi), jako
Przewodniczący Rady Dzielnicy pragnę Państwu, dla
pełnego obrazu sprawy, przedstawić powody podjęcia
przez Radę pozytywnej opinii w sprawie planów Klubu.

Siedzibą klubu jest barak z lat 60.

Każdy kto miał okazję widzieć z bliska infrastrukturę klubu „Zwierzyniecki”, który znajduje się przy zbiegu ul. Focha i rzeki Rudawy wie, w jak tragicznym jest
on stanie. Od kilkudziesięciu lat budynki oraz całe
zaplecze popadają w ruinę. Jeszcze do niedawna klub
nie posiadał instalacji ściekowej.
K.S. Zwierzyniecki wystąpił o warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu (WZiZT) do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa dla
projektu modernizacji boisk oraz infrastruktury
klubu w tym stworzenia części hotelowej (26 pokoi).
Rada Dzielnicy ma prawo i obowiązek opiniować
WZiZT co też uczyniliśmy.
nasza pozytywna opinia jest wyłącznie zielonym
światłem do dalszego procedowania sprawy na szczeblu służb miejskich takich jak: architektura i urbanistyka, konserwator zabytków, i inne.
nie podjęliśmy decyzji o budowie hotelu - umożliwiliśmy
dalsze procedowanie sprawy instytucjom, bez zgody
których nic nie powstanie na tym terenie. Jak zapewniał nas podczas dyskusji na Sesji Rady Dzielnicy prezes Zwierzynieckiego, klub podda się wszelkim ustaleniom i przyjmie każde rozstrzygnięcie służb konser-

watorskich i innych służb miejskich.
Składając wniosek WZiZT oraz przedstawiając projekt
będący jedynie punktem wyjścia do dyskusji Klub zadaje pytanie, czy i ewentualnie co może powstać na jego terenie.
Mając powyższe na względzie, a także biorąc pod
uwagę argumenty przedstawione przez K.S. „Zwie-

Szatnia zawodników

rzyniecki”, Rada Dzielnicy VII pozytywnie zaopiniowała wniosek klubu.
• Modernizacja klubu ma na celu stworzenie bazy treningowej dla drużyn sportowych (np. przyjeżdżających na mecze do Krakowa).
• Część hotelowa umożliwia przyjęcie tych właśnie
drużyn. Tego typu zaplecze jest standardem w nowoczesnych budynkach klubów sportowych (np. według
wymogów UEFA obiekty klubów które chcą otrzymać licencje tej organizacji musza posiadać min. 159
miejsc noclegowych).
• Obecna infrastruktura klubu jest w dramatycznym
stanie.
• Klub pełni istotną rolę szkoleniową i rekreacyjną na
terenie Dzielnicy VII- trenują w nim dzieci i młodzież, klub współpracuje również ze szkołami.
• Klub Sportowy Juvenia sąsiadujący ze Zwierzynieckim, z tych samych powodów, wcześniej również
otrzymał pozytywną opinię od Rady Dzielnicy w zakresie niemal identycznej inwestycji.
• Tereny klubów sportowych Juvenia i Zwierzyniecki
są terenami formalnie wydzielonym z Błoń Krakowskich, nastąpiło to już kilkadziesiąt lat temu.
dokończenie na str 2

dokończenie ze str 1

Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie stanowisko większości Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uzupełniło Państwa informacje pozyskane z mediów.
Na koniec pragnę raz jeszcze podkreślić: Rada Dzielnicy, wyłącznie opiniując przedstawiony projekt, dała zielone światło Zwierzynieckiemu do dalszych
rozmów z Urzędem Miasta Krakowa. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać dodatkowe informacje
w opisanej sprawie, bardzo proszę o kontakt.
ANDRZEJ HAWRANEK
PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU
DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

Z działalności rady
W DNIU 23 MAJA 2009 ODBYŁA SIĘ XLIX
SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

W trakcie sesji podjęto uchwały (w nawiasach numery uchwał):
I Wnioskujące o:
Włączenie do kalendarza imprez miejskich na 2010 r.
obchodów setnej rocznicy przyłączenia Gminy Zwierzynie do Krakowa oraz podjęcia z tej okazji następujących działań:
- organizacji plenerowej wystawy fotograficznej
- modernizacji szlaku spacerowego z Kopca Kościuszki
do ul. Starowolskiej (nowa nawierzchnia, mała architektura, oświetlenie)
- poczynania starań o utworzenie muzeum Twierdzy
Kraków w istniejących obiektach wojskowych na Sikorniku. (437)
II. Przeznaczono:
1) 30.000zł na wykonanie projektu remontu boiska
przy Szkole Podstawowej nr 32”. (438)
2) 10.000zł na wymianę ogrodzenia zewnętrznego
Szkoły Podstawowej nr 72 – kontynuacja. (439)
3) 30.000 zł na remont ogrodzenia I-etap i remont
instalacji elektrycznej w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 32. (440)
III. Opiniujące pozytywnie:
1) wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla budowy
alejek na wałach Rudawy oraz terenie międzywała
(kolejne odcinki), przebudowy istniejących schodów
terenowych i budowy schodów, budowy ramp, boiska
trawiastego oraz budowy parkingu przy ul. Nad Zalewem. (441,442.443,444)
2) Zamiar zbycia działek nr 113/23 i 113/22 obr. 21
Krowodrza położonych przy ul. Skalnej w celu poprawy warunków zagospodarowanie działek przyległych.
(445)

Pełna treść uchwał dostępna na stronie internetowej i w siedzibie Rady Dzielnicy.
Opracował: PIOTR ZALESKI
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Interwencje mieszkańców
Mieszkanka ul. Kościuszki zwróciła się z prośbą
do Rady Dzielnicy o umożliwienie otrzymania mieszkania zamiennego dostosowanego do problemów
zdrowotnych jej i jej córki. Panie mieszkają w kamienicy prywatnej na III p. bez windy. Ze względu na stan
ich zdrowia jest to bardzo uciążliwe. Obecnie w Sądzie
Rejonowym toczy się postępowanie o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego i wg mieszkanki prawdopodobnie będzie to mieszkanie 1 pok. o pow. nie
mniejszej niż 10 m, co w jej wypadku jest sytuacją
niewyobrażalną.
W odpowiedzi ,która została skierowana do adresata i Wydziału Mieszkalnictwa UMK, Rada Dzielnicy
wyjaśniła że w opisanej sytuacji o przyznaniu lokalu socjalnego zadecyduje sąd. W przypadku orzeczenia
eksmisji Pani będzie miała prawo mieszkać do chwili
przydzielenia mieszkania socjalnego przez Wydział
Mieszkalnictwa. Wysokość czynszu będzie ustalona na
dotychczasowych warunkach, a stosowne wyrównanie
zapłaci właścicielowi Gmina. Rada Dzielnicy nie ma
możliwości przydzielania mieszkań, może jedynie wydać stosowną opinię na wniosek Wydziału Mieszkalnictwa UMK. Wyjaśniono również, że zarówno mieszkania socjalne jak i komunalne przydzielane są poza
centrum miasta. Zgodnie z przepisami minimalna powierzchnia pokoi w mieszkaniu socjalnym wynosi 5 m
na osobę, nie wliczając przedpokoju, kuchni i łazienki,
zatem wbrew obawom powierzchnia całego mieszkania
będzie zdecydowanie większa niż 10 m. Zaletą mieszkania socjalnego jest niski czynsz.
Mieszkańcy ulicy 28-Lipca 1943 r. zwracają się
do Rady o skuteczną interwencję w sprawie przyspieszenia remontu tej ulicy, nadmieniając, że jest
to reprezentacyjna trasą biegnąca do Pałacu Decjusza, ZOO i Lasu Wolskiego. Stan ulicy jest tymczasem katastrofalny, zniszczone są chodniki, po opadach deszczu tworzą się ogromne kałuże, studzienki
nie przyjmują dużej ilości wody.
W odpowiedzi Rada Dzielnicy na wniosek Komisji
Infrastruktury poinformowała mieszkańców, że stan
ulicy jest znany radnym. Jeżeli potrzeby dotyczą tylko
remontu chodnika lub nawierzchni, to Rada Dzielnicy
w miarę posiadanych środków likwiduje znaczną część
wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Tam gdzie zachodzi potrzeba uporządkowania infrastruktury podziemnej, a zwłaszcza wybudowania kanalizacji opadowej, środki jakimi dysponuje Rada są niewystarczające. Od lat prowadzona jest etapami modernizacja
ul. Królowej Jadwigi. Przygotowana koncepcja przebudowy ul. Królowej Jadwigi obejmuje odcinek od
ul. Jesionowej do Korbutowej wraz z ul. Korbutowej,
na końcu której wybudowana będzie przepompownia
wód opadowych. Powyższy zakres obejmuje również skrzyżowanie ul. Kr. Jadwigi z ul. 28-Lipca - do
skrzyżowania z ul. Poręba ( w tym budowę kanału
opadowego ). Zmiany w prawie budowlanym, zmiany w ustawie o drogach (2008r.), a także protesty indywidualnych właścicieli będących stroną w postępowaniu o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych spowodowały, że do dnia dzisiejszego
rozpoczęcie modernizacji nie było możliwe. W roku
bieżącym opracowywany jest projekt techniczny i będą złożone wnioski do Wydziału Architektury o uzyskanie decyzji administracyjnych. Wprowadzenie in-

westycji do budżetu Gminy jest planowane na
rok 2010. Obecnie wykonywany jest remont chodnika od wjazdu do Willi Decjusza- do ul. Leśnej, finansowany ze środków którymi dysponuje Rada
Dzielnicy. Dla poprawy obecnego stanu ul.28 Lipca
konieczna jest również przebudowa ul. Starowolskiej
i Leśnej, obejmująca ich odwodnienie. W koncepcji
przebudowy Starowolskiej jest ujęta część ul. 28-Lipca, gdzie przewiduje się zmianę lokalizacji zatoki
przystankowej. Powyższe zadanie przekracza możliwości finansowe Rady Dzielnicy ( koszt przebudowy ul.Starowolskiej szacowany jest na 4.3 mln zł )
dlatego też od lat wnioskujemy o ujęcie jej przebudowy w budżecie Gminy.
Mieszkanka ulicy Starowolskiej zwróciła się
z prośbą o objęcie pielęgnacją terenu zieleni Lasku Wolskiego ( Sikornika) szlaku zielonego od ul.
Starowolskiej w stronę Kopca Kościuszki tj. wycięcie suchych drzew, nasadzenie młodych, pielęgnacja chorych, zebranie śmieci z terenu szlaku
i ścieżek spacerowych.
Rada Dzielnicy skierowała prośbę mieszkanki
do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie. W odpowiedzi ZIKiT poinformował,
że przy ciągu spacerowym od Sikornika do ul. Starowolskiej utrzymywany jest wąski pas zieleni
znajdujący się na poboczu alejek. Na tym terenie zostały wymalowane ławki i kosze na śmieci, będą koszone trawniki. W czasie wizji lokalnej nie stwier-

dzono śmieci, odpadów oraz drzew wymagających
pilnych zabiegów pielęgnacyjnych lub też wycięcia.
Natomiast prawie wszystkie działki przylegające
do powyższego terenu są prywatne i ZIKiT nie ma
wpływu na ich utrzymanie i zagospodarowanie czy
wskazywanie tam miejsc do jesiennych nasadzeń
młodych drzewek. Tereny te nie są obecnie użytkowane rolniczo i samoistnie porastają samosiewkami
drzew. Kilka działek w tym rejonie zarządzanych jest
przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny, tak
samo jak dalsza część trasy spacerowej tj. od ul. Starowolskiej do Lasu Wolskiego.
Interwencja mieszkanki ul. Prusa w sprawie
agresywnego zachowania lokatorki ul. B. Prusa 17
została skierowana do Komisariatu IV Policji,
ul. Królewska 4.
Wśród interwencji mieszkańców znalazło się
również pisemne podziękowanie dla strażnika
miejskiego Pana Pawła Birczyńskiego, podpisane
przez liczną grupę mieszkańców, za skuteczne interwencje zgłaszane przez mieszkańców osiedla
Zakamycze. Pan Paweł Birczyński jako strażnik
rejonowy zawsze życzliwie odpowiada na prośby
mieszkańców osiedla. Dzięki jego działaniom mieszkańcy czują się bezpiecznie, a w okolicy Zakamycza panuje spokój i porządek.
Na podstawie pisemnych wniosków mieszkańców
opracowała TERESA MACHOWSKA

50 LAT PRACY
DLA SPOŁECZNOŚCI BIELAN
Były powody do dumy. 16 maja b.r. Szkoła Podstawowa nr 48 im. Szarych Szeregów świętowała 50-lecie
rozpoczęcia oficjalnej działalności na Bielanach.
Szkoła Podstawowa nr 48 na Bielanach
Fot. K. Jakubowski

Oficjalnej, bo pierwsze próby edukacji młodych mieszkańców wsi Bielany sięgały roku 1818, kiedy to urządzono
przyklasztorną szkołę przy Eremie Ojców Kamedułów
na Srebrnej Górze. Tak więc półwieczny jubileusz musi
przywołać pamięć o chlubnych początkach szkolnictwa w tej
części dzisiejszej Dzielnicy VII.
Kilkugodzinne świętowanie w szkole zapoczątkowane

zostało wystąpieniem obecnego dyrektora Andrzeja Wierzby, który w krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim, dzięki którym szkoła cieszy się
od lat niezmiennie dobrą opinią. W dowód uznania, Rada Pedagogiczna postanowiła wręczyć okolicznościowe statuetki najbardziej zasłużonym dla
szkoły oraz medale „Przyjaciel szkoły”. Wśród
wyróżnionych znalazła się również Rada Dzielnicy VII, w imieniu której statuetkę odebrał
przewodniczący Andrzej Hawranek. Później odczytano okolicznościowy adres od Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz gratulacje złożone przez
przedstawicieli Szarych Szeregów.
Pewnym, miłym zaskoczeniem było wystąpienie
jednego z inicjatorów i budowniczych nowego
gmachu, który wyraził wielką radość z możliwości
doczekania tego jubileuszu, jak też przypomniał
mało znany fakt nieformalnego - sprzecznego z
„dobrem Polski Ludowej” poświęcenia szkoły
przez ówczesnego proboszcza. Zakończeniem części formalnej był występ uczniów placówki, którzy połączyli teraźniejszość z przeszłością. Mieliśmy nawet „przybyszów z kosmosu”, którzy wizytowali szkołę na Bielanach. Dowodem na zmianę epoki było ochocze odśpiewanie przez wychowanków kilku angielskich piosenek w zamian za
te z obowiązkowo brzmiącym „wschodnim akcentem” śpiewane onegdaj.
Później był już tylko sympatyczny piknik i wzajemne wspominanie dawnych czasów ze szkolnej ławy.
PIOTR TUMIDAJSKI
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ZIELONE ŚWIĘTO DZIELNICY ZWIERZYNIEC
W Krakowie i na Zwierzyńcu
ostatni weekend maja obfitował
w szereg interesujących wydarzeń.
W piątek w deszczowej oprawie rozpoczął się VII Krakowski Festiwal
Recyklingu na Błoniach, a sobotnie
popołudnie zdecydowanie zdominowały emocje związane z ligowymi
rozgrywkami dwóch najstarszych krakowskich drużyn piłkarskich.
O niedzieli można śmiało napisać,
że należała w Krakowie do Zwierzyńca! Dzień 31 maja Dzielnica Zwierzyniec świętowała wyjątkowo hucznie i „na zielono”. Na Bielanach
z okazji Zielonych Świąt odbył się
tradycyjny odpust pod klasztorem
i kościołem kamedułów. W tym saPrzedszkolaki jak zawsze niezawodne

Fot. S. Malik

szkańców Krakowa do idei recyklingu.
Niestety, w tym roku organizatorom nie dopisała pogoda.
Rano na Błoniach powitała nas ściana deszczu i smutne twarzyczki dzieci, które przez ostatnie tygodnie przygotowywały
swoje występy specjalnie na tę okazje. Przy pierwszym promyku słońca, który przed godziną jedenastą pojawił się na
niebie, dzieci z radością opanowały festiwalową scenę.
Podczas „Zielonego Święta Zwierzyńca” mogliśmy podziwiać dynamiczne i perfekcyjnie opracowane dziecięce
układy taneczne. Z uwagą przyglądaliśmy się starannie przygotowanym przedstawieniom o tematyce ekologicznej, które zaprezentowały nam zwierzynieckie przedszkola i szkoły.
W barwnych strojach i bogatej dekoracji młodzi aktorzy
uczyli nas m.in. szacunku do przyrody oraz jak należy segregować odpady. Jak co roku tradycyjnie na scenie wystąpiły małe gimnastyczki, które zachwyciły nas swoimi akrobacjami. Wielkimi brawami publiczność nagrodziła młode modelki i projektantki, które zaprezentowały nam pokaz mody godny Haute Couture.
Specjalnie z okazji „Zielonego Święta”, uczennice Szkoły
Odzieżowej z ul. Syrokomli przygotowały dla nas kolekcje
sukienek wykonanych z wykorzystaniem ...surowców wtórFot. S. Malik

Pierwszy Słowik Zwierzyńca
- Karolina Ząbczyńska

mym czasie Zarząd i Rada Dzielnicy
VII na krakowskich Błoniach zorganizowały „Zielone Święto Dzielnicy VII Zwierzyniec”, w ramach cyklicznie odbywającego się Festiwalu
Recyklingu. Bogata oferta Zwierzyńca przyciągała w ten wyjątkowy dzień
wielu krakowian i turystów, którzy na
przemian korzystali z przygotowanych atrakcji.
O ile odpust na Bielanach ma już
wielowiekową tradycję, to ciekawym
i nowym wydarzeniem było „Zielone
Święto Dzielnicy VII Zwierzyniec”
zorganizowane wraz z Urzędem Miasta, aby wspólnie przekonywać mie Kurier Zwierzyniecki

Iluzjonista imponował sztuczkami

Fot. S. Malik

nych. Stroje przygotowane zostały
z niezwykłą starannością i w trosce
o każdy detal. Na piszącej te słowa
największe wrażenie wywarły: prześwitująca suknia z kapsli a’la Christian Dior oraz niezwykle pomysłowe kolczyki z plastikowych widelców. Dzieci i pedagodzy ze zwierzynieckich szkół, przedszkoli oraz
klubów kultury swoimi profesjonalnie przygotowanymi występami
artystycznymi na festiwalowej scenie po raz kolejny dowiedli, że reprezentują wysoki poziom.
W dalszej części festiwalowych
pokazów mieliśmy okazję posłuchać
utalentowanych dzieci i młodzieży
ze zwierzynieckich szkół w II edycji
konkursu młodych talentów o tytuł
„Słowika Zwierzyńca 2009”.

Fot. S. Malik

Surowce wtórne dobre na wszystko.
Pokaz „kreacji” z ich wykorzystaniem

Fot. S. Malik

Dziewczęta z Technikum Odzieżowego „na wybiegu”

W ostrej i dość wyrównanej konkurencji zwyciężyła – wyróżniona już w roku ubiegłym – Karolina Ząbczyńska z Gimnazjum nr 20, która zaprezentowała

własną interpretację piosenki Alicji
Majewskiej.
Drugie miejsce ex equo zajęły Edyta Woźniak i Pola Błasik.
Tuż przed wielkim finałem konkursu
i ogłoszeniem wyników entuzjazm
publiczności wzbudził pokaz iluzjonistyczny. Najwytrwalsi uczestnicy
imprezy mogli posłuchać jak zwykle przebojowego koncertu Mai
i Andrzeja Sikorowskich. Na sam koniec wystąpił potrafiący rozgrzać publiczność zespół Wanda & Banda.
Niedzielne „Zielone Święto” dostarczyło nam dużo sympatycznych
wrażeń. I – co najważniejsze - udało
się pobić zeszłoroczny rekord w zbiórce surowców wtórnych!

Oznacza to, że zainteresowanie i świadomość ekologiczna mieszkańców z roku na rok rośnie, co napawać
musi optymizmem na przyszłość.
KONSTANCJA NOWINA KONOPKA

Rada i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim dzięki
którym możliwe było zorganizowanie „Zielonego Święta, a przede wszystkim Pani Małgorzacie Mrugale
Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, za stworzenie możliwości zorganizowania Święta Dzielnicy
w ramach Festiwalu Recyklingu.
W szczególności dziękujemy też za udział: dzieciom, pedagogom i dyrektorom: Przedszkola Samorządowego
Nr 9, Przedszkola Samorządowego „Leśne Skrzaty” Nr 78 oraz Szkoły Podstawowej Nr 31, Szkoły Podstawowej Nr 32, Szkoły Podstawowej Nr 48, Szkoły Podstawowej Nr 72, a także Gimnazjum Nr 20, Gimnazjum Sióstr Pijarek, Zespołu Szkół Odzieżowych Nr1, Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, Klubu
Kultury Chełm, Klubu Kultury Przegorzały oraz Klubu Kultury Wola.

ZNIŻKI DLA UPRAWNIONYCH
Zarząd Rejonu Krowodrza Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, informuje, że jest upoważniony do wystawiania legitymacji uprawniającej do
zniżki kolejowej w wysokości 37% (podstawa: zarządzenie ministra infrastruktury z dn. 29 stycznia 2002 r., Dz.
Ustaw nr 4, 2002 r., poz. 34).
Przypominamy, że Biuro Zarządu mieści się przy

ul. Gramatyka 8a IV p., pok. 405 i czynne jest codziennie w godz. 9. 30 – 12. 30, od poniedziałku do czwartku
włącznie.
Zrządzenie to pozwoli Seniorom, zrzeszonym i nie
zrzeszonym, ułatwić dostęp do zniżkowych przejazdów,
jeżeli są uprawnieni do takiej ulgi i posiadają legitymację ZUS.

Przewodniczący Zarządu Oddziału
Rejonowego PZERiI Kraków-Krowodrza
STEFAN JUCHA
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BŁONIA KRAKOWOWSKIE
28 CZERWCA
PLAN SPOTKANIA:
12.00 - Rozpoczęcie imprezy: br. Benedykt Pączka
- Dyrektor Sekretariatu Misyjnego Braci
Kapucynów i Andrzej Hawranek - Przewodniczący Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
12.15 - Na dobry początek – Klauza „tańce
integracyjne”
12.30 - Finał konkursu – najpiękniejsza maska
afrykańska – Klub Kultury Chełm
12.45 - Licytacja: maski afrykańskie, obrazy
afrykańskie. Quiz o Dzielnicy VII
13.00 - Koncert dje’mbe’ – Wojciech Sochaczewski
– Klub Kultury Wola
13.15 - Program artystyczny – Klub Kultury
Przegorzały
13.30 - Klauza „tańce integracyjne”
13.45 - Marek Batorski – niezwykłe połączenie:
muzyka jazzowa i malarstwo – Klub Kultury
Wola
14.15 - Licytacja: obrazy afrykańskie. Quiz
o Dzielnicy VII
14.30 - Akademia Tańca „Schock Mode” Mariusz
Jasuwienas (You Can Dance) cz. I
14.40 - Łukasz Wierzbicki o Kazimierzu Nowaku
15.10 - Klauza „tańce integracyjne”
15.30 - Licytacja: obrazy afrykańskie. Quiz
o Dzielnicy VII
15.45 - Koncert: KapBand
16.45 - Klauza „tańce integracyjne”
17.00 - bp Albin Małysiak – misjonarz
17.15 - Wręczenie wyróżnień i statuetek
„Zasłużony dla Dzielnicy VII Zwierzyniec”
17.45 - Gwiazda polskiego kabaretu
Krzysztof Piasecki
18.10 - Licytacja: obrazy afrykańskie. Quiz o
Dzielnicy VII
18.45 - Koncert: RAZ DWA TRZY
20.00 - Połączenie telefoniczne: Polska – RCA
21.10 - Pytania do Braci z Czarnego Lądu
– siedmiu wspaniałych
20.30 - Akademia Tańca „Schock Mode”
Mariusz Jasuwienas (You Can Dance) cz. II
20.45 - Koncert: Maleo Reggae Rockers
22.00 - Fire Show – taniec z ogniem
22.15 - Licytacja: obrazy afrykańskie, batyki, figurki
z hebanu
22.30 - Koncert: Zbigniew Wodecki
23.00 - Fire Show – taniec z ogniem
23.15 - Misjonarska „bajka na dobranoc”
23.30 - Modlitwa w języku sango i pana wraz
z błogosławieństwem – „na dobry sen”

 Kurier Zwierzyniecki

PODCZAS TRWANIA IMPREZY:
• Fundacja Kibicujemy Życiu - podczas trwania imprezy honorowe oddawanie krwi • ścianka wspinaczkowa • Babcia Malina - coś dobrego dla każdego
• Łukasz Wierzbicki o Kazimierzu Nowaku, który jako pierwszy człowiek na świecie przebył kontynent
afrykański • Wystawa malarstwa Elżbiety Łazowskiej
„motywy afrykańskie” • Loteria fantowa • Stoisko
z gadżetami misyjnymi • Stoisko z książkami misyjnymi autorstwa o.Roberta Wieczorka
• Wystawa zdjęć afrykańskich • Malowanie twarzy
• Budowanie domków pigmejów • Mielenie ziarna
na sposób afrykański • Zajęcia malarskie dla dzieci w
plenerze • Płonący Kontynent Afrykański -o zmroku zapalimy świece wokół Kamienia Papieskiego.
Ty także będziesz mógł zapalić świecę i postawić
ją wspominając Wielkiego Misjonarza Jana Pawła
II. Świece zapewniają organizatorzy.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Zwierzynieckie Koło Przyjaciół Sztuk Wszelkich
Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec
Zwierzyniecki Salon Artystyczny

zapraszają na wernisaż
27 czerwca, godz. 12.00
Ul. Królowej Jadwigi 41
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Zwierzyniec na starej fotograﬁi
Ulica KrÓloWEJ JadWiGi
Już na przełomie XVII i XVIII wieku, dzisiejsza ul.
Królowej Jadwigi była gościńcem wiodącym w kierunku Woli Justowskiej. Dlatego też długo nazywana była
opisowo jako „Droga do Woli”, a obecną nazwę otrzymała dopiero w roku 1912 - już po przyłączeniu Zwierzyńca do Krakowa.
Na zamieszczonej tu fotografii widać fragment ulicy
przy skrzyżowaniu z al. Focha. Skrzyżowanie to powstało dopiero po ostatniej wojnie, kiedy to przedłużono
aleję poza mostek na Rudawie. Od tego miejsca brała
początek część „wiejska” ul. Królowej Jadwigi i zarazem
Zwierzyńca, wyraźnie różniąca się od bardziej zurbanizowanej części „miejskiej”, biegnącej od strony Salwatora. Dziś jesteśmy świadkami stopniowego zacierania
się tego nieformalnego podziału.
Od czasu wykonania tej fotografii (1970 r.), nie zmieniło się tu aż tak wiele. Widoczny w oddali pusty trawnik porośnięty dziś grupą rozłożystych drzew i krzewów, to pamiątka po stojącym kiedyś w tym miejscu
drewnianym budynku władz gminy. Po przyłączeniu
Zwierzyńca do Krakowa (1910 r.) budynek ów zaadaptowano na szkołę żeńską, podczas gdy chłopcy uczyli
się w stojącym obok nowym budynku. Kres tej dyskryminacji dziewcząt nastąpił dopiero z chwilą rozbudowy szkoły w roku 1938, a drewniany budynek rozebrano.
Nie istnieje też widoczny na pierwszym planie, typowy dla dawnego Zwierzyńca, drewniany dom murarskiej rodziny Hikszów (nr 86), usunięty wkrótce po wykonaniu tej fotografii. Dziś pozostała po nim tylko niewielka, pusta parcela.
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

FESTyn W SZKolE PodSTaWoWEJ nr 72
dwa razy w roku Szkoła Podstawowa nr 72 organizuje dla swoich przyjaciół festyny. Tegoroczny wiosenny, który odbył się 30 maja, poświęcony był niezwykłej postaci - niedźwiedzia Wojtka - żołnierza,
który wraz z ii Korpusem gen. andersa przemierzył
szlak bojowy od Syrii po Szkocję.
dyrektor Beata Wieciech i prof. Wojciech narębski
w towarzystwie gości i uczestników konkursu
Fot. andrzej Bajołek

Festyn zapoczątkowało spotkanie z gościem honorowym - prof. Wojciechem Narębskim - ostatnim żyjącym w Polsce żołnierzem Kompanii Zaopatrzenia Artylerii, która podczas wojny opiekowała się Wojtkiem.
Pan profesor, ubrany w autentyczny mundur swojej
kompanii z jej symbolem - plakietką przedstawiającą
niedźwiedzia trzymającego w łapach pocisk artyleryjski,
przedstawił i skomentował fragment filmu dokumental8 Kurier Zwierzyniecki

nego o armii gen. Andersa i o Wojtku.
Wszystkie wydarzenia festynu miały zatem związek
z Wojtkiem, niedźwiedziami i misiami: dekoracje, konkurs historyczny „Z Wojtkiem- śladami II Korpusu gen.
Andersa” (dzieci wykazały się naprawdę dużą wiedzą
o utworzonej na Bliskim Wschodzie Armii Polskiej,
o generale Andersie i o niedźwiedziu Wojtku), występy
„Miś w poezji i piosence” (część utworów dzieci ułożyły samodzielnie), wystawa rzeźby i rysunku” Wojtek niedźwiedź superstar”, spotkanie na Skypie z mieszkającymi w Szkocji żołnierzami z II Korpusu.
„Niedźwiedziowe” były również liczne konkurencje dla najmłodszych i konkursy wiedzy: „Co wiemy
o niedźwiedziach”, „Misiowe dyktando”, zabawy ruchowe - „Marsz po misiowych śladach”, „Obrona gniazda
pszczół”, „Szukamy misiowych przysmaków” (ukrytych
miodków), „Miś mistrzem w łowieniu ryb”, a także
działania plastyczne - malowanie misiów na asfalcie
i na balonikach oraz misiowe puzzle.
Nagrodami były oczywiście misie pluszaki i wydana w maju tego roku książka o Wojtku-żołnierzu
- „Dziadek i niedźwiadek”. Do pana Wojciecha Narębskiego, który napisał wstęp do książki, ustawiła się długa kolejka po autografy.
Jesteśmy szczęśliwi, bo wszystko nam dopisało: i pogoda i goście i nastroje.
Zdjęcia z festynu (w tym prace plastyczne) można
znaleźć na stronie: www.sp72.edukonekt.pl
BEATA WIECIECH DYR. SP NR 72

