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XIII BIEG ŚLADAMI PANIEN ZWIERZYNIECKICH
W słoneczną sobotę - 27 września
- przy niezwykle sprzyjającej aurze,
odbył się kolejny Bieg Śladami Panien
Zwierzynieckich. W rywalizacji wzięło
udział niemal 200 zawodniczek i zawodników, w większości uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów, położonych
na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Starsi mieli okazję spróbować swych sił
w biegach na 400, 600 i 800 metrów,
młodsi natomiast w sztafecie 4x100
metrów. W klasyfikacji generalnej szkół
podstawowych zwyciężyła SP nr 31,
przed SP 72 i SP 48. Wśród gimnazjów
pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 20,
drugie miejsce przypadło ex aequo - Gimnazjum Sióstr Pijarek oraz Gimnazjum
Al. Waszyngtona godz. 11.00.
Start do biegu otwartego.
Po lewej stoją: radny Jan Dziura-Bartkiewicz
(w kontuszu Bractwa Kurkowego),
przew. Andrzej Hawranek oraz
ks. prałat Stefan Misiniec

Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych.
Zwycięzcą najważniejszego punktu
imprezy - biegu otwartego na dystansie
10 km - został Andrzej Lachowski, który
na trasie od kościoła Najświętszego Salwatora do kościoła na Woli Justowskiej,
osiągnął czas 34, 18 min. Wśród Pań najlepsza okazała się Janina Malska z czasem
42,56 min.
Niestety konkurencja ze strony innych imprez organizowanych tego dnia
w Krakowie sprawiła, że na starcie głównego biegu otwartego, stanęło tylko 47
biegaczy. Za rok życzylibyśmy sobie
równie wspaniałej pogody i znacznie
liczniejszego grona zawodników.
K.J.

Dekoracja zwycięzców biegu otwartego przez
przew. A. Hawranka
i dyrektora zawodów Romana Piątka
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str. 6. Zwierzyniecki Konkurs Literacki

Z DZIAŁALNOŚCI RADY
W DNIU 9 WRZEŚNIA 2008 R. ODBYŁA SIĘ XXXVI SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
W trakcie sesji podjęto uchwały (w nawiasach numery
uchwał):
I. Opiniującą negatywnie:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla „Rozbudowy
oficyny budynku przy ul. Borelowskiego-Lelewela 9. (340)
II. Opiniujące pozytywnie:
1) pomysł wprowadzenia jednej strefy taryfowej w granicach
miasta dla wszystkich taksówek. Podniesienie jakości usług
przewozowych nie powinno następować w drodze wprowadzania dwóch stref, lecz poprzez zwiększenie limitu jeżdżących
po Krakowie taksówek. (344)
2) wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla ”Zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku na dz. nr 206/5 obr. 10
Krowodrza” /istniejący budynek u zbiegu ul. Koło Strzelnicy
i Królowej Jadwigi/. (348)
III. Postanowiono o:
1) wykonaniu utwardzenia przejścia dla pieszych (przedeptu)
pomiędzy ogrodzeniem stadionu MKS „Cracovia” a zieleńcem
przy ul. Filareckiej. (343)
2) realizacji zadania pn.: „Remont chodnika w ul. DuninWąsowicza od al. Krasińskiego w kierunku ul. Syrokomli,
strona parzysta. (349)
IV. Ustalono podział środków na 2009 r.
1) 61.200 zł na komunikacje z mieszkańcami dzielnicy - z czego:
- 9.140 zł redakcja gazety lokalnej, opracowanie katalogów wystaw i kalendarza,

- 52.060 zł druk gazety lokalnej, informatora, katalogów wystaw, kalendarza, zaproszeń, afiszy, ulotek, prowadzenie strony internetowej, odbitki fotograficzne. (341)
2) na planowanie i realizacje lokalnych wydarzeń kulturalnych:
- 4.000 zł konkurs plastyczny dzieci i młodzieży ze szkół i
przedszkoli w Dzielnicy VII oraz konkurs w kategorii otwartej
„Pejzaż Zwierzyniecki”,
- 17.380 zł organizacja imprez artystycznych na terenie Dz. VII,
- 1.500 zł organizacja spotkań okolicznościowych Rady
Dzielnicy VII. (342)
3) 40.000 zł na dzielnicowy konkurs ofert składanych na I i II
etap - z czego:
- 20.000 zł działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
osób starszych,
- 12.000 zł organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla
dzieci i młodzieży,
- 8.000 zł organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych. (346)
V. przeznaczono:
1) 10.850 zł na rekultywacje terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 72. (345)
2) 2.000 zł na zakup nagród na konkurs pieśni patriotycznej dla
szkół Dzielnicy VII. (347)
3) dodatkowe 700 zł na montaż urządzeń bezpieczeństwa
drogowego według wskazań Dzielnicy w ramach programu „Bezpieczny Kraków” na 2009 r.(350)

W DNIU 23 WRZEŚNIA 2008 R. ODBYŁA SIĘ XXXVII SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
W trakcie sesji podjęto uchwały (w nawiasach numery
uchwał):
I. przeznaczono środki w wysokości 11.500 zł na projekt
i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Klubu Kultury „Chełm” wraz z wymianą drzwi wejściowych. (351)
II. przyjęto projekt planu finansowego Dzielnicy VII Zwierzyniec na 2009 r.
Plan obejmuje niezbędne wydatki na funkcjonowanie biura
Rady Dzielnicy. (352)
III. Ustalono następujące prace z zakresu „modernizacji
ogródków jordanowskich” oraz „tworzenia zieleńców i
skwerów wraz z małą architekturą” w 2008 roku.
- pielęgnacja zieleni koło pomnika ofiar 28 lipca 1943 i Szkoły
Podstawowej nr 31,
- rekultywacja i ogrodzenie skwerku na końcu ul. Filareckiej,
- zagospodarowanie ogródka jordanowskiego przy ul Kamedulskiej,

- opracowanie projektu ogrodzenia i zagospodarowania placu zabaw obok Klubu „Chełm”,
- wykonanie rekultywacji terenu koło Przedszkola nr 9 ul. Senatorska 35a,
- montaż ogrodzeń zieleńców ul. Filareckiej, Fałata, Syrokomli
i Senatorskiej. (353)
IV. Opiniującą negatywnie:
1) wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla „Budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr170/
12 i 170/13 obr 10 Krowodrza przy ul. Pod Sikornikiem”. (354)
2) zamiar sprzedaży działki nr 563/3 i 563/2 w rejonie
ul. Sokolej jako dopełnienie działki sąsiedniej - gdyż pierwsza z nich stanowi część drogi, a drugą już wcześniej przeznaczono dla ENION SA pod budowę transformatora. (355)

ZANIM WYTNIESZ DRZEWO…

AKCJA WYSTAWKA 2008

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta informuje, iż zgodnie z przepisami na usunięcie drzew i krzewów w wieku powyżej 5 lat (jeśli nie są to
gatunki owocowe) wymagane jest zezwolenie administracyjne wydawane przez prezydenta miasta. O wydanie
zezwolenia musi wystąpić właściciel terenu, na którym rosną
drzewa lub krzewy. Potrzebne są m.in.:
tytuł prawny władania nieruchomością (jeżeli posiadacz
nieruchomości nie jest jednocześnie właścicielem, do wniosku
winien dołączyć zgodę właściciela nieruchomości);
nazwa gatunku drzewa lub krzewu;
obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm;
podanie przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub
krzew;
podanie przyczyny i terminu zamierzonego ich usunięcia.
Niedopełnienie tego obowiązku może skończyć się
finansową karą.

•
•
•
•
•

 Kurier Zwierzyniecki

Pełna treść uchwał dostępna jest na stronie internetowej
i w siedzibie Rady Dzielnicy.

Opracował PIOTR ZALESKI

w Dzielnicy VII Zwierzyniec
Kontenery będą wystawione w piątek 7 listopada o godz. 9.00,
natomiast zabrane w sobotę 8 listopada o godz. 16.00.
ul. Kraszewskiego - chodnik przy stadionie „Cracovii”
ul. Rybna - przy działkach
ul. Królowej Jadwigi - parking przy Parku Decjusza
ul. Jodłowa - vis a vis pawilonu handlowego
ul. Orla - w okolicy pawilonu handlowego
ul. Rzepichy - przy pętli autobusu linii 102
ul. Królowej Jadwigi - plac za Klubem Kultury „Wola”
ul. Podłużna - przy dzwonach (przy ul. Niezapominajek)
ul. Leśmiana / ul. Olszanicka - za stacją trafo
ul. Majówny - przy pawilonie handlowym
UWAGA!
Do kontenerów można wrzucać stare meble, sprzęt AGD, RTV
itp., natomiast nie wolno wrzucać odpadów komunalnych, resztek
budowlanych i opon samochodowych.

•
•
•
•
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I
MERYTORYCZNEJ
ZARZĄDU DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
ZA OKRES OD 1.01.07 - 31.12.07 R. (CZ. III)

W Zwierzynieckim Salonie Artystycznym działającym
przy oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
w 2007 r. otwarto 7 wystaw, zarówno autorów indywidualnych, jak i zbiorowych, w tym m.in.: „Pejzaż Zwierzyniecki”,
„Portret własny na tle Krakowa”, „Marcin
Borelowski-Lelewel na tle powstania styczniowego 1863 r.”.
Wystawy trwały łącznie 295 dni wystawienniczych,
a odwiedziło je 2608 osób. Wernisaże wystaw połączone były z koncertami słowno-muzycznymi w wykonaniu
krakowskich muzyków oraz poetów. Dla każdej wystawy
wydawany był kolorowy katalog finansowany ze środków
Rady Dzielnicy VII, w nakładzie 300 egzemplarzy.
Wydano 9 numerów „Kuriera Zwierzynieckiego” (jeden
numer podwójny). Do grudniowego numeru „Kuriera” załączono kalendarz ścienny. Wydano także kalendarz stojący.
W czerwcu 2007 r. zorganizowano w Parku Decjusza Święto Dzielnicy, w czasie którego wręczono statuetki Lajkonika
osobom szczególnie zasłużonym dla Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Natomiast w listopadzie na uroczystej sesji wyróżniono statuetkami Kopca J. Piłsudskiego osoby za działalność publicystyczną i artystyczną związaną z naszą Dzielnicą.
Rada Dzielnicy wsparła finansowo liczne konkursy organizowane przez szkoły, o różnorodnej tematyce, zarówno popularyzujące wiedzę, jak i prezentujące dokonania artystyczne.
Tradycyjnie radni wraz z młodzieżą szkolną odwiedzili
miejsca pamięci narodowej w przeddzień Święta Zmarłych
i złożyli wiązanki kwiatów.
Rada wsparła organizacyjnie i finansowo działalność
Klubu Seniora i Zwierzynieckiego Koła Przyjaciół Sztuk
Wszelkich.
Edukacja i sport
W roku 2007 ze środków Rady Dzielnicy VII przeznaczonych na zadania priorytetowe i powierzone wykonane
zostały następujące remonty placówek oświatowych:
- Sz. Podst. nr 31 - roboty remontowe i malowanie sali
gimnastycznej,
- Sz. Podst. nr 32 - przełożenie parkietu na korytarzach,
wymiana okien, remont parkietu, projekt rekonstrukcji bramy
wejściowej,
- Gimn. nr 20 - prace remontowe w harcówce, malowanie
klatek schodowych, remont parkietu i malowanie korytarzy,
zabezpieczenie drzwi przed włamaniem, montaż instalacji
elektrycznej, remont toalet,
- Sz. Podst. nr 48 - modernizacja kuchni, naprawa dachu,
- Sz. Podst. nr 72 - remont kuchni i zaplecza, wykonanie
odwodnienia, montaż stolarki okiennej, zakup sprzętu sportowego,
- Przedszk. nr 76 - remont posadzek, remont gabinetu,
zakupy,
- Przedszk. nr 78 - remont kuchni wraz z wymianą instalacji
elektrycznej, remont dachu,
- Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 - malowanie wejścia i korytarza,
- Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 - zakup
wyposażenia,
Oprócz remontów przedstawionych powyżej, Zarząd pozyskał z budżetu gminy Kraków dodatkowe środki na realizację poniższych inwestycji:
1. odwodnienie i drenaż opaskowy fundamentów Sz. Podst. nr 32,
2. rozbudowa Klubu Kultury Przegorzały,
3. kanalizacja w Klubach Sportowych: Zwierzyniecki i
Juvenia.
W związku z tragicznym stanem dachu Przedszk. nr 78 na
al. Kasztanowej, Rada podjęła działania zmierzające do możliwie szybkiego wyremontowania obiektu. Starania te
zakończyły się sukcesem. Oprócz kwoty przeznaczonej
na ten cel przez Radę na remont również dołączył się
Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Zachód i Wydział Edukacji

UMK.
Konsekwentne działania Rady zmierzające do rozbudowy Przedszkola nr 76 na ul. Emaus doprowadziły do
przeznaczenia z budżetu gminy Kraków środków finansowych na projekt inwestycji.
Rada Dzielnicy dofinansowała również inicjatywy o charakterze edukacyjnym placówek oświatowych w zakresie
określonym poniżej:
- konkursy organizowane przez Szkołę Podstawową nr 31,
w tym m.in. Zwierzyniecki konkurs literacki i Konkurs pieśni patriotycznej,
- konkurs „Co dwie głowy to nie jedna”, organizowany przez
Szkołę Podstawową nr 32,
- konkursy organizowane przez Gimnazjum nr 20,
- działalność świetlicy otwartych drzwi „Gratka” w Sz. Podst.
nr 48,
Zgodnie z tradycją, w 2007 roku po raz kolejny odbyły
się największe zawody sportowe Dzielnicy VII - Bieg Śladami
Panien Zwierzynieckich. Zawody te do roku 2005 obejmowały wyłącznie młodzież szkolną z terenu dzielnicy, natomiast począwszy od 2006 roku, obok zawodów szkolnych
przeprowadzane są biegi dla wszystkich mieszkańców Krakowa
i okolic.
Promocja i komunikacja z mieszkańcami
W czerwcu 2007 roku Rada zorganizowała Święto DzielnicyVII. Impreza ta mająca charakter rodzinny, zgromadziła
wielu mieszkańców a największym zainteresowaniem cieszyły się występy dzieci i młodzieży, pokaz sztuki walki oraz recital Janusza Radka. Tradycyjnie już, podczas Święta Dzielnicy VII przyznane zostały wyróżnienia - „Lajkonik”, dla osób
szczególnie zasłużonych dla dzielnicy.
W roku 2007 powstał również nowy serwis internetowy
Dzielnicy VII Zwierzyniec. Jest on jednym z podstawowych
narzędzi komunikacji Rady Dzielnicy z mieszkańcami.
Za jego pomocą przekazywane są aktualne informacje
o działaniach Rady oraz wiadomości istotne dla osób związanych z dzielnicą. Ze stron serwisu można także pobrać w wersji elektronicznej gazetę wydawaną przez Radę - Kurier Zwierzyniecki. Elementem zupełnie nowym, rzadko spotykanym
w serwisach pozostałych dzielnic Krakowa jest forum internetowe. Jest to płaszczyzna wymiany poglądów, opinii
na wszelkie tematy bezpośrednio lub pośrednio związanez Dzielnicą i problemami dnia codziennego.
Serwis Dzielnicy VII Zwierzyniec cieszący się dużą popularnością, w kolejnych latach będzie nadal rozwijany.
Drugim, podstawowym narzędziem komunikacji Rady
Dzielnicy VII z mieszkańcami była współpraca z mediami
i przekazywanie informacji istotnych dla społeczności
lokalnej.
W 2007 roku pojawiło się 47 artykułów prasowych, co daje
średnio niecały 1 artykuł tygodniowo (uwaga: faktyczna liczba
artykułów była większa, liczba wymieniona odnosi się wyłącznie do tych, które zostały „wychwycone” przy prowadzonym
przeglądzie prasy).
Trzecim sposobem komunikowania się z mieszkańcami
były spotkania bezpośrednie. Spotkania takie odbyły się w każdej części dzielnicy. Poruszane na nich były sprawy takie jak
np.: niekontrolowana zabudowa terenów dzielnicy (w tym
zabudowa wielorodzinna), budowa kompleksu handlowego na
Woli Justowskiej na terenie zabytkowej Strzelnicy, bezpieczeństwo, remonty dróg i chodników, i inne, ważne dla danego obszaru dzielnicy tematy.

Kurier Zwierzyniecki 

Zwierzyniecki panteon

Z WILNA NA JASKÓŁCZĄ

Ten szmat drogi, jaki dzieli odległe, polskie niegdyś Wilno, od maleńkiej ulicy
Jaskółczej na Półwsiu Zwierzynieckim w Krakowie - symbolizuje cały dramatyzm polskich losów i wojennej tułaczki w latach okupacji i tuż po jej zakończeniu.
To również droga jaką przebył Antoni
Gołubiew (1907-1979), wybitny pisarz,
eseista i publicysta. W latach (1925-1933)
studiował rzecz jasna na wileńskim Uniwersytecie Stefana Batorego. Studiował, jak na
tamte czasy, dość długo, a kierunki jakie
zaliczał - od historii poprzez polonistykę po
matematykę - oddają po części spektrum jego
różnorodnych zainteresowań.
Przełomowym dla Antoniego Gołubiewa był
z całą pewnością rok 1931, kiedy to znalazł się
w grupie założycielskiej, a następnie komitecie redakcyjnym czasopisma „Żagary”.
Początkowo był to bezpłatny dodatek do
dziennika „Słowo” i sytuacja była dość osobliwa, bo dziennik uchodził za konserwatywny,
a „Żagary” opowiadały się za ideologią umiarkowanie lewicową, propagując literaturę podejmującą zagadnienia społeczno-polityczne
i etyczne. Grupę „żagarystów” tworzyli młodzi, pełni twórczego zapału poeci, pisarze i publicyści. Ich drogi rozeszły się zresztą niebawem i to - w niektórych przypadkach - w zupełnie odmiennych
kierunkach. Przypomnieć warto tu, że obok Czesława Miłosza czy
Jerzego Zagórskiego, grupę tworzyli również - późniejsi dygnitarze
PRL-u - Jerzy Putrament oraz Stefan Jędrychowski.
Niewątpliwie, cały ten wileński okres - zakończony w roku 1934
upadkiem „Żagar” - był w ich życiorysach ważnym i chlubnym etapem.
W latach późniejszych Antoni Gołubiew zwraca się już wyraźnie w
kierunku ruchu konserwatywnego i przez kilka lat jest członkiem
redakcji katolickiego dwutygodnika „Pax”. W okresie wojny pozostaje
w Wilnie, skąd los rzuci go później do Krakowa. Tu w roku 1946
nawiązuje współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym” i wchodzi
w skład redakcji. Od roku 1949 jest również członkiem redakcji miesięcznika „Znak”.
Chociaż był autorem licznych felietonów, opowiadań i esejów,
w przeważającej mierze o charakterze obyczajowo-etycznym, nad
jego twórczością zaważyło monumentalne dzieło, pięcioczęściowy
cykl powieściowy - „Bolesław Chrobry”. Ta pisana przez znaczną
część życia (1947-1974), epopeja była specyficzną wizją narodzin
i kształtowania się państwa pierwszych Piastów, z ukazaniem wielkiego przełomu cywilizacyjnego jakim było przyjęcie chrześcijaństwa. W latach siedemdziesiątych rozpoczął pracę nad drugim wielkim dziełem -„Adam. Opowieść o zaginionej nadziei”, której jednak
nie dane było mu ukończyć. U schyłku życia dotknęła Antoniego
Gołubiewa wielka osobista tragedia: w krótkim odstępie czasu utracił dwóch synów. Sam odszedł na zawsze kilka miesięcy później,
w czerwcu 1979 roku.

Antoni Gołubiew

Kamienica
przy ul. Jaskółczej 4

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

Zwierzyniecki Konkurs Literacki
W tym numerze „KZ” prezentujemy pierwszą spośród prac nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznym Zwierzynieckim
Konkursie Literackim. Jedną z nagrodzonych gimnazjalistek jest Marta Czarnecka, autorka pracy w konwencji listu.
Kochana Kasiu!
W ostatnim liście, jaki od Ciebie dostałam, pytałaś o jakieś
ciekawe miejsce, w którym mogłabyś spędzić tegoroczne
wakacje. Wiem, że bardzo interesujesz się architekturą
i sztuką, więc postanowiłam napisać Ci co nieco o krakowskim Zwierzyńcu - bogatej w zabytki i barwną przeszłość
dzielnicy, w której mieszkam już od pierwszych dni mojego
życia. Postaram się przybliżyć Ci ciekawe obiekty i miejsca
 Kurier Zwierzyniecki

do zwiedzania oraz związane z nimi legendy. Nieszczęśliwie,
kilkadziesiąt lat temu, znaną wszystkim nazwę Zwierzyniec
przemieniono na Krowodrzę. Ale historyczna nazwa powróciła ostatnio jako terytorialny wyróżnik Dzielnicy VII miasta
Krakowa.
„Dziwią się Zwierzyńca mury,
Kto na pomysł ten ponury wpadł
Zmieniając go w Krowodrzę.

Chyba nie czuł się zbyt dobrze.”
Krakowskie Błonia były świadkami moich pierwszych
kroków, upadków i rowerowych przejażdżek. Jest to 48
hektarów cudownie zielonej łąki, piękny rezerwat zieleni,
na którym od XIV w. okoliczni mieszkańcy mieli przywilej
wypasania bydła.
„Krowy poszły w zapomnienie,
Z czego cieszą się szalenie
Psy, dzieciaki, masa ludzi.
Nikt się niczym nie pobrudzi.
Mlecze kwitną, rosną trawy,
Świetny teren do zabawy.”
Kiedy podrosłam na tyle, że pojęcia „Bóg, kościół, anioł”
nabrały dla mnie znaczenia, zaczęłam dostrzegać piękno
kościoła, w którym znajdują się szczątki bł. Bronisławy
i klasztor Norbertanek. Zachowane mury i baszty świadczą
o obronnym charakterze budowli. Świątynia i klasztor zostały
zbudowane w XII wieku i wielokrotnie narażone były na ataki
wrogów np. Tatarów.
„Cisza i spokój zadumie sprzyja,
Anioły szepcą Ave Maryja.”
Uwielbiałam spacery ulicą św. Bronisławy w stronę
Kopca Kościuszki. Po lewej znajduje się maleńki, drewniany
i bardzo stary kościółek św. Małgorzaty. Ma kształt ośmiokąta
przykrytego kopułą. Nieco powyżej, po przeciwnej stronie
drogi, możemy podziwiać prawdopodobnie najstarszy kościół
w Krakowie, pod wezwaniem Najświętszego Salwatora. Według legendy został on poświęcony przez św. Wojciecha,
przed jego ostatnią wypraw na Prusy. Na pamiątkę tego
wydarzenia postawiono przed wejściem kamienną kazalnicę,
mającą kształt kielicha. Salwatorska świątynia otoczona jest
wiekowymi drzewami i murem, w którym umieszczone są stare tablice nagrobne.
„Przechodniu, poświęć nam chwilę uwagi,
Każde wspomnienie jest wielkiej wagi.”
Mniej więcej w połowie drogi na Kopiec Kościuszki znajduje się pięknie położony na wzgórzu cmentarz Salwatorski.
Śpi na nim snem wiecznym wielu znanych, sławnych krakowian.
Tu także spoczywa najmłodszy syn Adama Mickiewicza Józef Rafał Mickiewicz i wnuczka poety Hermina. Z cmentarzem tym jestem szczególnie związana duchowo, gdyż pochowani są tutaj także moi liczni przodkowie począwszy od
urodzonych jeszcze w XIX wieku prapradziadków.
Aleja Waszyngtona była dla mnie niegdyś ”kasztanowym
rajem”. Jesienią, wraz z siostrą, wyruszałyśmy na kasztanowe
zbiory, które później stanowiły amunicję zaczepno-obronną”.
Nagrodą za długi spacer, pnącą się pod górę drogą, było wejście na Kopiec Kościuszki. Został on usypany w 1823 roku
w hołdzie narodowemu bohaterowi i zawiera ziemie z pól
bitewnych Racławic, Maciejowic i Dubienki - miejscowości,
gdzie ten wielki patriota walczył o niepodległość polski. W
1860 roku osadzono na szczycie kopca głaz z tatrzańskiego
granitu, z napisem „Kościuszce”.
„Bohaterze narodowy,
Kornie pochylamy głowy,
Nad odwagą Twą niezłomną,
Dla rodaków wiekopomną.”
Ze szczytu kopca widać wspaniałą panoramę Krakowa, a po
przeciwnej stronie rozległy Las Wolski i białe wieże kościoła
Kamedułów na Bielanach. W pogodne dni na horyzoncie można dostrzec także pasma górskie Beskidów i Tatr.
Na Zwierzyńcu odbywają się uświęcone tradycją obrzędy,
tworzące niepowtarzalny klimat Krakowa. Jedną z nich jest
pochód Lajkonika mający związek z najazdem tatarskim
w XIII wieku. Jak mówi legenda, miejscowy flisak pokonał
u bram Krakowa wodza tatarów, przebrał się w jego szaty
i podążył ze swoją drużyna do miasta, gdzie właśnie odbywała
się procesja Bożego Ciała. Na pamiątkę tego wydarzenia
w oktawę święta, z dziedzińca klasztornego Sióstr Norbertanek wyrusza barwny orszak, któremu przewodzi przebrany
za Tatara mężczyzna, poruszający się na drewnianym koniu.
Towarzyszy mu tzw. Kapela Mlaskotów, grająca na kotłach,
bębnach i piszczałkach. Lajkonik dotyka buława tłoczących się
gapiów, co podobno zapewnia pomyślność na następny rok.
„Uderz lekko Lajkoniku,
Chcę pieniążków mieć bez liku,

A jak szybko za mąż wyjdę
Podziękować z winem przyjdę.”W Poniedziałek Wielkanocny na Zwierzyńcu odbywa się odpust, którego nazwa Emaus
pochodzi z ewangelii św. Łukasza, opisującej spotkanie
Chrystusa z uczniami zdążającymi do miasteczka o tej nazwie.
Festyn odbywa się wzdłuż ulic Kościuszki i Senatorskiej.
Stawiane są stragany z zabawkami, pamiątkami i słodyczami.
Pojawiają się karuzele, huśtawki i strzelnice. Wszędzie panuje
gwar i hałas, a największą radość sprawia to święto krakowskim dzieciom.
„Kup balonik, bo tak trzeba.
O, uleciał Ci do nieba!”
Ze Zwierzyńcem wiąże się także tradycja szopki krakowskiej, gdyż jej pierwsi twórcy pochodzili z Półwsia Zwierzynieckiego, a inspiracją były motywy zaczerpnięte z architektury naszego miasta. Powstające do dziś arcydzieła są
dowodem talentu, gigantycznej pracy i cierpliwości ich twórców. Co roku można je podziwiać na wystawie w Muzeum
Historycznym.
„W ubożuchnym żłobku
Dzieciąteczko leży,
Przygląda się wieżom
I słucha pacierzy.”
Urok Krakowa podkreślają także zwierzynieckie legendy.
Jedna z nich mówi o dzwonie wrzuconym do Wisły przez
Tatarów po zdobyciu klasztornej wieży. Według podania co
roku w noc świętojańską dzwon ten wypływa na powierzchnię
i jękliwym tonem wzywa do modlitwy za topielców. O północy
znów zapada w wiślaną toń. Z klasztorem Norbertanek
wiąże się jeszcze jedna legenda - o Skałach Panieńskich w których miały się ukryć siostry Norbertanki ścigane przez
hordę tatarską. W Lesie Wolskim znajduje się wąwóz o tej
nazwie otoczony skałami, które dały schronienie uciekającym
zakonnicom, a zapadając się pod ziemię uratowały je przed
pohańbieniem. Ponoć słuchać tam czasem dziękczynny śpiew
sióstr klasztornych.
Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Ciebie do
spędzenia tutaj wakacji. Jestem pewna, że jeśli zdecydujesz się
przyjechać, będziesz oczarowana. Bo jak tu nie kochać Krakowa, a zwłaszcza Zwierzyńca z bogatą historią, piękną architekturą i bujną przyrodą?
„Mój Krakowie ukochany,
W całym świecie dobrze znany,
Mój Zwierzyńcu piękny, miły,
Nie wielbić Cię nie ma siły.”
Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy!
Marta
MARTA CZARNECKA
Gimnazjum nr 20

Zapraszamy mieszkańców Naszej Dzielnicy,
do udziału w konkursie plastycznym
„Pejzaż Zwierzyniecki”.
Prace zgłaszać można w siedzibie Rady Dzielnicy,
do 28 listopada 2008r.

Szanowni Państwo
Do ostatniego numeru Kuriera wkradł się błąd.
Przeinaczone zostało nazwisko chłopca który
dostał nagrodę w Konkursie Literackim
w kategorii poezja - III miejsce zdobyli: Maciej
Bujalski, Magdalena Kuśmierczyk oraz
Marcin Warot.
Redakcja bardzo przeprasza za pomyłkę!

Kurier Zwierzyniecki 

ZWIERZYNIEC I SALWATOR W OSTATNICH ALBUMACH
WYDAWNICTWA KLUSZCZYŃSKI

Juz siedemnaście lat działa w naszej dzielnicy wielce zasłużone dla narodowej kultury Wydawnictwo R. Kluszczyński.
Każda nowa pozycja jest artystycznie, poligraficznie
i merytorycznie dopieszczona przez zespół najlepszych
specjalistów - zarówno od tekstów, jak i od fotografii.
Dwa ostatnie albumy tejże oficyny pokazują też naszą
dzielnicę. „Kraków” w opracowaniu Łukasza Gawła, ukazuje
piękno miasta, dając też usystematyzowany administracyjnie
i historycznie ogląd Krakowa. Specjalne rozdziały poświęcone są Zwierzyńcowi i Salwatorowi oraz Bielanom, z prezentacją klasztoru i kościoła ss. Norbertanek, kaplicy św. Małgorzaty,
kościoła Najświętszego Salwatora, obrzędu Lajkonika, kopców Kościuszki i Piłsudskiego, willi Decjusza, klasztoru
na Bielanach oraz Lasu Wolskiego.
Inną monumentalną pozycją, obok dawnych albumów
tego wydawnictwa poświęconych epoce Młodej Polski,
jest wydany niedawno album „Jacek Malczewski. Życie
i twórczość” - autorstwa Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej
- najwspanialsza i najpełniejsza ze wszystkich monografii jakie poświęcono dotąd wielkiemu malarzowi, tak szczególnie związanemu ze Zwierzyńcem. Warto tu przypomnieć,
że trafia ona do czytelnika na rok przed obchodami 80-lecia
śmierci tego - obok Matejki i Wyspiańskiego - najbardziej
chyba „krakowskiego” z artystów. Dorobek Malczewskiego
prezentowany jest na ponad 300 reprodukcjach, a szacunek
budzi też ilość zamieszczonych fotografii i dokumentów.
Książka ta dedykowana została, zmarłemu niestety Mirosławowi Gardeckiemu, znawcy malarstwa Mistrza, który wpadając
do Krakowa, zawsze odwiedzał Zwierzyniec podążając
śladami artysty. Odżywają na kartach tego albumu wspaniałe malarskie wizje naszego Zwierzyńca, dzielnicy, gdzie
dwakroć zamieszkiwał Malczewski: przypomnijmy, przy
ul. Księcia Józefa oraz przy ul. Anczyca. Ożywają znów owe
zakola Wisły, Kopiec Kościuszki w serii zatrutych studzien,
schodki z faunami w ogrodzie czy podwórze właśnie przy
Księcia Józefa. Dziękujemy tą drogą Ryszardowi
Kluszczyńskiemu, dyrektorowi i twórcy Wydawnictwa
– nieprzypadkowo zapewne mieszkańcowi naszej dzielnicy.
TADEUSZ Z. BEDNARSKI

O CZYM POWINIEN WIEDZIEĆ WŁAŚCICIEL AZORA …
Chcemy przypomnieć Państwu o obowiązkach właścicieli
zwierząt domowych wynikających z Uchwały NR C/1011/06
Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. W sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej Kraków.
Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1. Zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę
zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań,
aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności
nie pozostawiania ich bez dozoru.
3. Prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia
2003 r. W sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
/Dz. U. Nr 77, poz. 687/ lub zagrażającemu otoczeniu, do
nałożenia kagańca. W miejscach mało uczęszczanych
dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem,
że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
4. Nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw
i piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska.
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5. Nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności
publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów,
zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół
i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej.
Zakaz nie dotyczy psów przewodników.
6. Zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem
się z niej zwierzęcia.
7. Niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzęta. Obowiązek nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu stopnia znacznego.
W trosce o estetykę naszego Miasta, oraz zdrowie najmłodszych na ten ostatni obowiązek chcemy zwrócić szczególną
uwagę.
Dodatkowo informujemy, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami wysokość mandatu karnego nakładanego na osoby,
które nie stosują zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt wynosi 200 zł. Natomiast osobom utrzymującym zwierzęta domowe, które nie zrealizują
obowiązku niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta grozi mandat w wysokości do
500 złotych.

Interwencje mieszkańców – ciąg dalszy
Mieszkanka ulicy Podkamyk zwróciła się do Rady z prośbą
o wyremontowanie i naprawę szkód powstałych w wyniku
wykonywania rogatek przy ulicy Podkamyk podczas uruchamiania kolejni na lotnisko w Balicach. Droga została
rozkopana pod kable elektryczne następnie zasypana tylko
ziemią, nie ma żadnych odpływów, powstają błotniste kałuże,
które utrudniają życie mieszkańcom tej ulicy.
Rada wystosowała pismo do zarządcy drogi Krakowskiego Zarządu Komunalnego o dokonanie napraw w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej.
Wg informacji z Krakowskiego Zarządu Komunalnego
dokonano naprawy nawierzchni wyrównując nawierzchnię
tłuczniem.
Mieszkaniec ulicy Koguciej zwrócił się o wyjaśnienie dotyczące realizacji zadania: „Wykonanie utwardzonej ścieżki
spacerowej na wale przeciwpowodziowym rzeki Rudawa
na odcinku od ulicy Jesionowej do ul. Nad Zalewem.
W odpowiedzi, wyjaśniono zainteresowanemu, że Rada
Dzielnicy w 2007 roku zleciła Krakowskiemu Zarządowi
Komunalnemu opracowanie koncepcji zagospodarowania
wałów rzeki Rudawy wraz z bezpośrednim otoczeniem na
odcinku od ujścia rzeki przy ul. T. Kościuszki do ul. Na Zalewem.
W opracowaniu przewidziano ścieżkę rowerową i spacerową.
Koncepcja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę
Dzielnicy. Obecnie toczy się w Wydziale Architektury Urzędu Miasta postępowanie o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego.
Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej Rada będzie wnioskować
o umieszczenie zadania z budżecie miasta.
O ustawienie tzw. dzwonów do segregacji odpadów zwróciła
się mieszkanka ul. Powstania Styczniowego, wskazując miejsce ich ustawienia.
W odpowiedzi Krakowski Zarząd Komunalny poinformował, że kontenery zostaną ustawione z chwilą zakupu kolorowych pojemników.
Prosiła również o przycinke drzew ( topoli), które rosną na
terenie gminnym koło jej posesji, stwarzając zagrożenie w czasie dużych wiatrów oraz zagrożenie dla linii wysokiego napięcia. W okresie jesiennym spadające liście blokują przepływ
potoku Olszanickiego, podczas ulewnych deszczów woda wylewa
się z koryta rzeki zalewając drogę dojazdową do posesji.
W odpowiedzi KZK poinformował, że rosnące topole są
w dobrym stanie zdrowotnym i nie kolidują ze stacją transformatorową ani z linią wysokiego napięcia. W związku
z tym nie ma podstaw do redukcji koron tych drzew. Sprawa
niedrożności potoku należy do kompetencji Małopolskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Szlak 73
w Krakowie.Pismo w tej sprawie otrzymał również Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Mieszkanka ulicy Salwatorskiej zwróciła się z prośbą o remont schodków u zbiegu ulicy Kasztelańskiej i Salwatorskiej, ułatwiając ludziom zwłaszcza starszym i niepełnosprawnym wejście na wały Rudawy.
Komisja Infrastruktury Rady Dzielnicy VII czyni starania
o remont schodków, który prawdopodobnie będzie wykonany
w miesiącu październiku br.
Liczna grupa mieszkańców ulic Krasińskiego, DuninWąsowicza, Syrokomli zwróciła się o pilne podjęcie działań w sprawie remontu chodników w ciągach pieszych
al. Krasińskiego do Placu Na Stawach, Dunin-Wąsowicza
od al. Krasińskiego do ul. Syrokomli i ul.Morawskiego.

W odpowiedzi Rada Dzielnicy poinformowała mieszkańców że od 2-ch lat wnioskuje o wprowadzenie do budżetu
gminy zadania mającego na celu poprawę układu komunikacyjnego pn. „Przebudowa ulic Dunin-Wąsowicza, ul. Senatorskiej i otoczenie placu Na Stawach”. Remont chodnika
ul. Dunin-Wąsowicza i Morawskiego znajduje się na liście
rankingowej zadań przewidzianych do realizacji. Częściowa
realizacja winna nastąpić w roku 2009. Również w roku
2009 obniżony będzie krawężnik i naprawiony chodnik
przy ul. Dunin-Wąsowicza za pieniądze na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Wspólnota mieszkaniowa ul. Pod Stokiem 41 i 43 zwróciła
się z prośbą o zainstalowanie oświetlenia ulicznego.
W odpowiedzi Rada poinformowała mieszkańców,
że zadanie zostało wpisane na listę rankingową. Realizacja
może nastąpić najpóźniej w roku 2010.
Mieszkańcy ulicy Jeleniowej i Świerkowej zwrócili się
o wyjaśnienie dlaczego tablica informacyjna Rady Dzielnicy
przy al. Kasztanowej i ul. Modrzewiowej jest nieaktualizowana. Brak jest informacji gdzie mieści się siedziba Rady,
jakie są godziny urzędowania, brak informacji o dyżurach radnych jak również o prowadzonych akcjach profilatycznych.
Podnieśli również sprawę umieszczenia znaku drogowego
„uwaga piesi” na niebezpiecznym odcinku ulicy Leśnej od
ul. 28-Lipca do ul. Jeleniowej.
Tablica informacyjna została zaktualizowana przez radnego Krzysztofa Jakubowskiego, który przejął opiekę nad
tablicą. Sprawy bezpieczeństwa na omawianym odcinku
ulicy Leśnej zostały skierowane do Komisji Bezpieczeństwa
Rady Dzielnicy.
Mieszkanka al. Kasztanowej zwróciła się z prośbą o podjęcie
działań zmierzających do objęcia pracami porządkowymi
(w szczególności koszeniem) drogi publicznej nr 31 znajdującej się miedzy działkami 171 i 172 obr. 8 Krowodrza
prowadzącej do Lasku Wolskiego.
Krakowski Zarząd Komunalny, do którego została skierowana prośba mieszkanki poinformował, że droga stanowiąca dojazd do Lasu Wolskiego zostanie objęta utrzymaniem
w ramach prac interwencyjnych. Prace zostały wykonane
w sierpniu br.
Kolejny raz mieszkaniec ulicy Pod Szańcami zwrócił się
z prośbą o dokonanie remontu tej ulicy.
Remont tej ulicy wpisany był na listę rankingową realizacji zadań w 2008 roku. Został zrealizowany w miesiącu sierpniu br.
Właściciel realności przy ul. Becka zwrócił się z prośbą o remont tej drogi.
Rada Dzielnicy umieściła to zadanie do realizacji w latach
następnych. Jest na 29 pozycji listy rankingowej.
Wspólnota mieszkaniowa ulicy Senatorskiej zwróciła się
z prośbą o oznakowanie drogi wewnętrznej osiedlowej,
użytkowanej przez market Alma.
Rada Dzielnicy wystosowała pismo do Wydziału Skarbu
z prośbą o informację czy sklep Alma ma podpisaną umowę
użyczenia, na mocy której może korzystać z wymienionej drogi, będącej własnością gminy Kraków. Rada prosi również
Wydział Skarbu o podjęcie działań w celu wprowadzenia
ograniczenia ruchu na przedmiotowej drodze zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców.
Na podstawie pisemnych wniosków mieszkańców
Opracowała TERAESA MACHOWSKA
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Zwierzyniec na starej fotografii
WSPOMNIENIE LATA 1930 PLAŻA „KROKODYL” NAD WISŁĄ
Plaża TUR na fotografiach z roku 1930

Decyzję o obwałowaniu Wisły i dodatkowym zabezpieczeniu kamiennymi murami podjęto po wielkiej powodzi w roku 1903, a wykonano w latach 1907-12. Po kolejnej groźnej powodzi w roku 1997, podniesiono mur o ok. 1m.
Na tyłach tegoż muru (i ul. Flisackiej), na prawo od wejścia nad Wisłę z ul. Kościuszki funkcjonowała od roku 1930, przez niemal ćwierć
wieku nowocześnie urządzona (radiofonizacja !), wysypana piaskiem, popularna plaża
„Krokodyl” - Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Chociaż po tamtej plaży nie było
już śladu, długo jeszcze teren wokół ujścia
Rudawy był popularnym miejscem niedzielnego, rodzinnego odpoczynku (i kąpieli !).
Tak było aż do jesieni 1965 roku, kiedy to Wisła
ujęta została w nieszczęsne betonowe koryto,
a lustro wody podniosło się od 1,5 do 3 metrów.
Zatopiona została wówczas, mało znana pamiątka z okresu trzeciorzędu - szaro-żółta, mioceńska
ławica ostryg, widoczna zwłaszcza przy niskich
stanach Wisły. Dla mniej wtajemniczonych ławica była po
prostu, wyłaniającą się łagodnie z wody, podłużną, skalistą
wysepką u stóp klasztoru.
Wiosną tego roku planowano uruchomienie plaży nad
Wisłą, na bulwarze Wołyńskim, obok hotelu „Forum”.
Niestety jak to zwykle bywa w stołeczno-królewskim mieście
– skończyło się na planach i dyskusjach. Kiedy plany te –

miejmy nadzieję - wreszcie się urzeczywistnią, być może
należałoby wskazać inwestorom miejsce po dawnej plaży
„Krokodyl”..?

W tekście o kamienicy przy ul. Kościuszki 46, zamieszczonym w ostatnim numerze KZ
przeinaczone zostało nazwisko Pana Juliusza Pogłódka,
którego tą drogą serdecznie przepraszamy.
 Kurier Zwierzyniecki
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