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MODERNIZACJA K.S. „ZWIERZYNIECKI” Z HOTELEM W TLE
Jednym z punktów obrad ostatniej sesji rady dzielnicy Vii Zwierzyniec - 5 maja b.r. - była sprawa modernizacji Klubu Sportowego „Zwierzyniecki”. Projekt uchwały dotyczący tej inwestycji - opiniowanej
wcześniej przez Komisję Planowania i Architektury był negatywny i jako taki został przedstawiony przez
komisję pod obrady sesji. W uzasadnieniu negatywnej
opinii podniesiono m.in.:
• brak obsługi komunikacyjnej obiektu - wytyczenie
bezpośrednich wjazdów odbywa się z wąskiej drogi
publicznej - a także parkingów stosownych dla tego
typu inwestycji.

tof Kowalski, przedstawił stanowisko Komisji Kultury
Fizycznej i Sportu, która bez uwag poparła przedstawioną koncepcję inwestycji, wspierając starania klubu.
Ze względu na młodzież uprawiającą tam sport, blokowanie inwestycji byłoby bezzasadne i wręcz skandaliczne - podkreślił Kowalski.
Żadna ze spraw procedowanych w obecnej kadencji
Rady Dzielnicy VII, nie wywołała dotąd tak żywej
dyskusji (ok. 1,5 godz.) i nie ujawniła tak różniących się
stanowisk poszczególnych radnych. Największe wątpliwości przeciwników inwestycji wzbudził planowany w zakresie inwestycji hotel obliczony na 824 m2
i 26 pokoi oraz przejazd dużych i ciężkich aut (pojazdy
budowy, a później autokary) przez teren wpisanych
do rejestru zabytków Błoń, po drodze która musi być
wykonana na terenie gminnym, już poza obszarem
klubu. Niepokojąca w kontekście panoramy Błoń jest
też zakładana wysokość budynku (10 m), podczas gdy
stary obiekt jest znacznie niższy.
Z kolei zwolennicy inwestycji podkreślali między
innymi fakt, że bardzo podobna inwestycja zlokalizowana na sąsiedniej działce należącej do K.S Juvenia została przez Radę dwa lata temu zaopiniowana pozytywnie.
Zaproszeni na sesję reprezentanci „Zwierzynieckiego” również przedstawili swój punkt widzenia.
Prezes - Robert Parys - zrelacjonował kwestię inwestycji, a przy okazji wspomniał o
Na razie jest tak...
długiej historii
klubu, jego
słynnych, utytu• usytuowanie planowanej inwestyłowanych późcji w odległości mniejszej niż 50 m
niej wychowanod wałów rzeki Rudawy
kach i złym sta• cały teren Błoń wpisany w 2000
nie użytkowar. do rejestru zabytków powinien
nych obecnie
z tego tytułu podlegać zakazowi
obiektów.
zabudowy; jak dotąd wszystkie
Wy j a ś n i ł , ż e
obiekty zlokalizowane na Błoniach
obiekty te stoją
miały charakter tymczasowy
na należącym
• obawa przed wprowadzeniem ... a tak może być
do miasta tereprecedensu pozwalającego na dalnie Błoń, a klub
szą zabudowę terenu Błoń
stara się właśnie
Podkreślić należy, że komisja pomimo negatywnej o ustanowienie dzierżawy na kolejnych 30 lat. Zapytany
opinii nie kwestionowała potrzeb związanych z przebu- o osiągnięcia stwierdził, że w tej chwili istotnie ich nie
dową terenu boisk sportowych, a także z koniecznością ma, bo klub nie dąży do spektakularnych sukcesów,
modernizacji istniejących budynków. Istotne zastrzeż-e a koncentruje się raczej na pracy z młodzieżą, co daje
nia wzbudził projekt budowy hotelu o poważnej kuba- największą satysfakcję. Prezes stwierdził ponadto, że
turze.
przedstawiona inwestycja jest niezbędna, bo klub musi
Jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji radny Krzysz- się rozwijać i spełniać standardy XXI w., jak m.in.
dokończenie na str 2
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dokończenie ze str 1.

zaplecze noclegowe w budynkach klubów sportowych.
Na pytanie czy przewidywane jest ewentualne zmniejszenie zakresu inwestycji (w koncepcji całość ma ok.
2000 m2 ) odpowiedział, że przy jej zminimalizowaniu
tak kosztowne przedsięwzięcie nie miałoby sensu.
Zaznaczył jednak gotowość poddania się wszelkim
procedurom, niezbędnym dla uzyskania pozytywnych opinii ze strony wszystkich odpowiedzialnych
gremiów, jak konserwatorzy przyrody i zabytków czy
Miejska Komisja Urbanistyki i Architektury.
Argumenty przedstawione przez prezesa przekonały większość radnych. Kilku z nich wsparło koncepcję.
I tak np. Bożena Ostachowska-Kos - jako pedagog podkreśliła dobrą współpracę klubu ze szkołami, a Piotr
Tumidajski - jako architekt - podkreślił konieczność
estetyzacji obecnego zespołu budynków, których obecny stan urąga charakterowi Błoń, jako obiektu wpisa-

nego do rejestru zabytków. Chwalił też walory wizualne
prezentowanej koncepcji. Pewne wątpliwości wyrazili
Konstancja Nowina Konopka i Krzysztof Łuszczek,
jednak wyjaśnienia prezesa ich usatysfakcjonowały.
Ponieważ jednak dyskusja była burzliwa i niewątpliwie
podzieliła Radę, grupa radnych w tym piszący te słowa, zawnioskowała o głosowanie imienne (jego wyniki zamieszczamy na str. 2). W przeprowadzonym –
po raz pierwszy w tej kadencji – głosowaniu imiennym, Rada większością głosów zaopiniowała pozytywnie przedstawioną koncepcję modernizacji K.S.
„Zwierzyniecki”, Na koniec istotna informacja. Klub nie
ma jak dotąd inwestora
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

Z działalności rady
W DNIU 21 KWIETNIA 2009 ODBYŁA SIĘ XLVII
SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
W trakcie sesji podjęto uchwały (w nawiasach numery ku do Leśnej, Prusa nieparzysta do Focha, barierki/donice przy Stachowicza, Senatorska od Lelewela do pl.
uchwał):
Na Stawach strona parzysta, Królowej Jadwigi - rejon
I. Ustalono (do wysokości przeznaczonych środków):
1) Listę zadań do realizacji w ramach „oświetlenia ulic budynków 29-35. (425)
w dzielnicy” na 2009r: ulice: Wyżgi, Czajek, Krucza (pro- II. Wnioskującą o:
jekt), Bażancia, koło przychodni na Woli Justowskiej, Uporządkowanie zieleni wzdłuż ulicy Bruzdowej i na
obszarze miejsca pamięci „Glinik”. (426)
Kosmowskiej/Nad Źródłem, Niezapominajek. (424)
2) Listę zadań do realizacji w ramach „prac remonto- III. zmieniającą uchwałę w sprawie remontów placówek oświatowych - przeznaczono:
wych dróg i chodników” na 2009r
- drogi (ulice): Sokola + dokończenie Czajek, Chełm- - 25.000 zł na remont dachu nad kuchnią oraz wymianę rynien w całym budynku w Przedszkolu Samorząska I-etap, Gajówka, Podkamyk I-etap, Słonecznikowa.
- chodniki: Kościuszki przed klasztorem, Królowej Ja- dowym nr. 78 (filia), ul. Jodłowa 23,
dwigi koło pętli, Wodociągowa do przystanku przy - 25.800 zł wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum
Księcia Józefa, Emaus/Jaksy Grafity, św. Bronisławy do nr 20, ul. Senatorska 35,
Antczyca strona nieparzysta, skrót z Kruczej do Księ- - 5.000 zł przegląd i regulacja instalacji CO w Gimnacia Józefa, deptak wzdłuż wałów Wisły (Księcia Józefa) zjum nr 20. (427)
od ul.Gajówka do Srebrnej Góry, 28 lipca 1943 od parW DNIU 5 MAJA 2009 ODBYŁA SIĘ XLVIII
SESJA RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

W trakcie sesji podjęto uchwały (w nawiasach numery
uchwał):
I. Przeznaczono:
1) 4.000 zł na organizacje imprezy plenerowej w os.
Przegorzały. (428)
2) 600 zł dla Szkoły Podstawowej nr 48 na zakup nagród dla uczestników konkursów. (429)
II. Opiniujące pozytywnie wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla :
1) ”Budowy budynku usługowego o funkcji hoteloworekreacyjnej oraz przebudowy boisk na teranie klubu
‘Zwierzyniecki’” - w sprawie tej uchwały przeprowadzono głosowanie imienne:
Za głosowali:
Paweł Bułat, Konstancja de Nowina Konopka, Jan Dziura
-Bartkiewicz, Szczęsny Filipiak, Andrzej Hawranek,
Krzysztof Kowalski, Tomasz Krawczyk, Krzysztof
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Łuszczek, Bożena Ostachowska-Kos, Piotr Tumidajski,
Piotr Zaleski.
Przeciw:
Magdalena Bzowska, Zbigniew Daniszewski, Krzysztof
Jakubowski, Zofia Lewicka-Depta.
Wstrzymali się od głosu:
Piotr Chechelski i Marcin Kapusta. (430)
2) Budowy alejek na wałach Rudawy (odcinki od ul.
Kasztelańskiej do ul. Korzeniowskiego/Mydlnickiej),
budowy kładki, przebudowy schodków i budowy schodów, budowy ramp, przebudowy istniejącej nawierzchni wraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej (energia, gaz), oraz budowy placu zabaw przy
ul. Korzeniowskiego. (431, 432, 433, 434, 435, 436)
Pełna treść uchwał dostępna na stronie internetowej
i w siedzibie Rady Dzielnicy.
Opracował PIOTR ZALESKI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I MERYTORYCZNEJ
Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec
za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. część 2
Współpraca Dzielnicy
z organizacjami pozarządowymi

W 2008 roku w ramach środków na zadania priorytetowe Rada Dzielnicy VII zdecydowała o przystąpieniu
do I i II etapu otwartego konkursu ofert dla organizacji
pozarządowych z terenu Dzielnicy VII w następujących
obszarach tematycznych: działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowo rekreacyjnych, remonty obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy. Rozstrzygnięcie w 2008 roku otwartego konkursu ofert pozwoliło na
realizację następujących projektów w ramach działań na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych:
− konferencja pt. „Integracja przez sport. Rola środowiska lokalnego w propagowaniu sportu wśród osób niepełnosprawnych” (Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej
Gaudium Et Spes; dla 50 osób),
− turnus rehabilitacyjny (Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium Et Spes; dla 15 niepełnosprawnych
osób),
− dystrybucja żywności dla osób starszych (Polski Związek Emerytów i Rencistów).

Gospodarka Komunalna

W ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych wykonano obniżenia krawężników
i naprawy chodników w rejonie przejść dla pieszych:
ul. Księcia Józefa - ul. Białe Wzgórza, al. Focha
- ul. Kraszewskiego, ul. Księcia Józefa - ul. Zaskale.
Wyremontowano w kilku miejscach chodniki, które były
w bardzo złym stanie w ulicach: Królowej Jadwigi (schodki do ul. św. Bronisławy i rejon skrzyżowania z al. Focha),
Księcia Józefa (rejon ul. Zaskale), Kościuszki (plac przed
klasztorem). Prace były realizowane przy współpracy
z Zarządem Dróg i Transportu, jeszcze przed reorganizacją tej instytucji.
Krakowski Zarząd Komunalny, a po reorganizacji Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu nadzorował realizację wskazanych przez nas robót drogowych:
− kontynuacja remontów ul. Majówny z ul. Piotra Skargi
(chodnik, asfalt, poręcze, umocnienie skarp i dna rowów, progi zwalniające),
− utwardzenie nawierzchni tłuczniem w ul. Czecha,
− nakładki asfaltowe w ulicach: Kamedulska l etap,
Bruzdowa, Winowców, Krucza, Filarecka, Szaserów,
− zakończono l etap przebudowy ul. Jodłowej,
− wyremontowano chodniki w ulicach: Filarecka,
Kraszewskiego (fragment), Mlaskotów (fragment),
Dunin-Wąsowicza (l etap), Senatorska (rejon mostu na
Rudawie), Prusa (kontynuacja),
− odtworzono schodki na wały Rudawy od strony
ul. Emaus i ul. Kasztelańskiej,
− opracowano projekt i zrealizowano montaż progów
zwalniających w ul. Emaus, Sokolej i Majówny.
Wykonanie tak znaczącego zakresu remontów było
możliwe po przeniesieniu środków przeznaczonych na
przygotowanie projektów budowy i przebudowy ulic.
W zakresie przygotowania projektów nastąpiły opóźnienia związane głównie ze zmianami w prawie budowlanym. Mimo to kontynuowano opracowania dla przebudowy ulic: Leśmiana, Pylnej, Pajęczej, Jodłowej, Starowolskiej, Sokolej, Jodłowej Bocznej.
Opracowano projekt techniczny dla oświetlenia ulicy

Wyżgi.
Zrealizowano oświetlenie w ulicach: Kaszubskiej, Korbutowej, Malowniczej, Raczkiewicza. Dowieszono po jednej lampie w miejscach gdzie była taka potrzeba ze
względów bezpieczeństwa w ulicach: Starowolskiej, Korzeniaka, Dobrzyckiego, Królowej Jadwigi, Jodłowej,
Olszanickiej.
Radni z Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw
Inwestycyjnych monitorowali realizację zadań i uczestniczyli w ich odbiorach. Podejmowali interwencje w sprawach dotyczących złego stanu nawierzchni ulic i chodników, braku odwodnienia, oznakowania, odśnieżania itp.
Podejmowano działania związane z funkcjonowaniem
transportu publicznego (rozkłady jazdy, wiaty przystankowe). Wspierano lokalne inicjatywy mieszkańców dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacji w naszej dzielnicy.

Planowanie przestrzenne i architektura

Komisja zajmowała się przede wszystkim wydawaniem opinii dla inwestycji budowlanych na etapie WZ
i ULI CP na terenie Dzielnicy VII; składaniem wniosków i opiniowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: Dolina Rudawy-Małe Błonia,
Las Wolski, otoczenie Lasu Wolskiego, Dolina Wisły,
Chełm-Zakamycze II, Osiedle Przegorzały, Bulwary
Wisły, Cracovia, Półwsie Zwierzynieckie, uczestnicząc
w posiedzeniach Komisji Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa związanych
z omawianiem lub prezentacją planów miejscowych z terenu Dzielnicy VII i współpracując z Biurem Planowania Przestrzennego UMK w zakresie przygotowywania wniosków do planów miejscowych z terenu dzielnicy; opiniowaniem dla Wydziału Skarbu UMK przekwalifikowania, zamiany i wykupu działek w związku z inwestycjami budowlanymi. Członkowie komisji odbywali
wizje lokalne potrzebne dla wydania opinii w sprawach
działek i inwestycji budowlanych; odbywali spotkania
z mieszkańcami w sprawach dotyczących inwestycji budowlanych, zwłaszcza dyskusyjnych i konfliktowych.
Monitorowano ważny temat, niestety przeżywający
obecnie recesję tj. utworzenie Zwierzynieckiego Parku
Kulturowego oraz włączono się aktywnie do dyskusji na
temat planowanych zmian w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Krakowa.

Kultura

W Zwierzynieckim Salonie Artystycznym działającym przy Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 2008 r. otwarto 8 wystaw, zarówno autorów indywidualnych, jak i zbiorowych, w tym m.in.: „Pejzaż
Zwierzyniecki”, Teresa Frodyma - wystawa autorska,
„Pozwól poszybować swoim marzeniom”- wystawa
zbiorowa, ”Nie tylko w ugrach” - wystawa Anny Lewińskiej,
„Tatrzańskie Fascynacje” - wystawa zbiorowa, „Rydwan
rozmaitości” - wystawa E. Łazowskiej, „Dwa cmentarze
Łyczakowski i Salwatorski” - wystawa K. Wiecha, „Poezja
życia” - wystawa zbiorowa.
Wystawy trwały łącznie 197 dni wystawienniczych,
a odwiedziło je 3990 osób, liczba grup zwiedzających 145.
Wernisaże wystaw połączone były z koncertami słownomuzycznymi w wykonaniu krakowskich muzyków oraz
poetów. Dla każdej wystawy wydawany był kolorowy katalog finansowany ze środków Rady Dzielnicy VII, w nakładzie 300 egzemplarzy.
Kurier Zwierzyniecki 

PO ZWYCIĘSTWO
30 kwietnia 2009 r. na
krakowskich Błoniach na
uczyciele wychowania fizycznego ZS nr 4 w Krakowie zorganizowali i
przeprowadzili „BIEGI
PRZEŁAJOWE O PUCHAR DYREKTORA
SZKOŁY”.
O nagrody i medale
walczyła młodzież i dzieci z niepełnosprawnością
intelektualna, a także młodzież gimnazjalna zagrożona niedostosowaniem
społecznym.
W tym roku wraz z uczniami ze szkoły na ul. Senatorskiej rywalizowały również zaproszone zespoły
z SOSW nr 2 i SOSW nr 4.
Dla uczniów przygotowano kilka dystansów w zależności od ich wieku i możliwości ruchowych oraz
poziomu ogólnej sprawności.
Celem imprezy była popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży z deficytami oraz rozwijanie u nich potrzeby
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Puchary zwycięzcom poszczególnych biegów
wręczała Pani Iwona Pasznicka – Longa, Dyrektor
Zespołu Szkół nr 4 w Krakowie. Zdobywcy miejsc
na podium zostali uhonorowani, a wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Tak bogata oprawa

ZIELONE ŚWIĘTO
W ZIELONE ŚWIĄTKI
31 maja na krakowskich Błoniach, Rada i Zarząd
Dzielnicy VII Zwierzyniec organizuje festyn pod hasłem
„Zielone Święto Dzielnicy VII Zwierzyniec” w ramach
odbywającego się cyklicznie Krakowskiego Festiwalu
Recyklingu. Zielone Święto to pomysł, który zrodził się
w tym roku. Festiwal Recyklingu to impreza organizowana już po raz siódmy przez Urząd Miasta Krakowa.
W tym roku Festiwal Recyklingu będzie odbywał się
w dniach 29 - 31 maja, a Urząd Miasta i Dzielnica VII
będą połączonymi siłami zachęcać mieszkańców Krakowa do selektywnej zbiórki odpadów. Ze względu na
„zielony” charakter naszej dzielnicy, do której przynależą terytorialnie m.in. Błonia i Las Wolski, musimy stale podejmować działania mające na celu ochronę krajobrazu i przywiązywać dużą uwagę do problemów
związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska.
Jesteśmy w Krakowie pionierami w segregacji śmieci,
organizatorami akcji ekologicznych np. sprzątanie wałów Rudawy 2007, 2009 itp.
Współtworzyć to niezwykłe majowe wydarzenie będą dzieci i młodzież z klubów kultury, przeszkoli i szkół
z terenu dzielnicy Zwierzyniec. Serdecznie zapraszamy
do udziału w Festiwalu Recyklingu polecając Państwu
w szczególności niedzielny program.
KONSTANCJA NOWINA KONOPKA
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imprezy była możliwa dzięki licznym sponsorom.
Zawody przebiegały w doskonałej atmosferze, a na
ustach rodziców i dzieci gościł uśmiech. Wszyscy bawili się doskonale.
Biegi weszły na stałe do kalendarza szkolnych imprez.
Są wydarzeniem oczekiwanym z niecierpliwością przez
wszystkich uczniów.
ARKADIUSZ PRYC
Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 4

Program „Zielone Święto Dzielnicy VII
Zwierzyniec” w ramach VII Krakowskiego
Festiwalu Recyklingu
31 maja 2009 r na Krakowskich Błoniach
10:00 - 16;00 „Zielone Święto Dzielnicy VII Zwierzyniec"
10:00 Występy artystyczne dzieci i młodzieży z klubów kultury, przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy VII
Zwierzyniec: występy taneczne i muzyczne, przedstawienia o przyrodzie, ziemi i ekologii, pokaz gimnastyki artystycznej, pokaz mody z surowców wtórnych.
Przygotowane przez: Kluby Kultury Chełm, Przegorzały i Wola, Przedszkola Nr 9 i 78, Szkoły Podstawowe Nr 31, 32, 48 i 72, Gimnazjum Nr 20, Gimnazjum Sióstr Pijarek, Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1,
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1.
13:00 II edycja Konkursu Młodych Talentów dla
dzieci i młodzieży o tytułu „Słowika Zwierzyńca
2009”.
14:00 Pokazy iluzjonistyczne
15:30 Zakończenie „Zielonego Święta Dzielnicy VII
Zwierzyniec - Finał Konkursu o tytuł „Słowika Zwierzyńca 2009”
Tuż po...
Koncert Andrzej Sikorowski
i Maja Sikorowska z zespołem
Koncert Wanda & Banda

WAŁY RUDAWY POSPRZĄTANE!
W dniu 18 kwietnia w ramach Dni Ziemi odbyła się
akacja sprzątania wałów Rudawy współorganizowana przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec i przedsiębiorstwo CH2M HILL Polska LTD Sp. z o.o.
W akcji udział wzięli pracownicy spółki wraz
z rodzinami oraz młodsza część radnych dzielnicy.

Nie zawiedli również mieszkańcy Zwierzyńca.
W akcji pod opieką rodziców brały również
udział małe dzieci. Dla nich była to prawdziwa lekcja odpowiedzialności za środowisko - dla nas lekcja wstydu, bowiem małe dzieci sprzątały śmieci
wyrzucone przez dorosłych. Sprzątanie wałów rozpoczęło się w południe i trwało około cztery go-

stanowiły: plastikowe butelki i kartony po napojach a
także... pampersy. Można śmiało stwierdzić, że podczas sprzątania zgromadzono wyrzucone wzdłuż wałów prawie kompletne wyposażenie mieszkania.
Wolontariusze znaleźli: pralkę, lodówkę, tapczan,
drzwi, doniczki i deskę sedesową. Organizatorzy
otrzymali również wsparcie od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

(ZIKiT), który odebrał śmieci. Udało się osiągnąć
główny cel akcji. Wały Rudawy na odcinku od ul.
Piastowskiej - do ul. Podłużnej zostały posprzątane.
Na jak długo? Po części zależy to od nas samych.
Mamy nadzieję, że pozytywna postawa CH2M
HILL Polska LTD Sp. z o.o., zachęcić inne przedsiębiorstwa do włączania się w czynną ochronę środowiska w naszej dzielnicy i mieście.
KONSTANCJA NOWINA KONOPKA

PS

dziny. Organizatorom akcji tym razem dopisała pogoda, a łącznie sprzątało około 70 osób.
Akcja objęła swym zasięgiem odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Podłużnej. W sumie udało się posprzątać około 6 kilometrowy odcinek po dwóch stronach rzeki. Razem zebrano prawie czterysta studwudziestolitrowych worków śmieci.
Najczęściej znajdowano flaszki i puszki po napojach wysokoprocentowych. Dużą część odpadów

Dlaczego ze sprzątaniem wałów Rudawy jest
taki problem?
Zachowanie porządku na Wałach Rudawy
stanowi istotny problem w Dzielnicy VII Zwierzyniec. Wały Rudawy to doskonałe miejsce
wypoczynku dla mieszkańców Krakowa. Niestety zaniedbane i zaśmiecone zniechęcają
spacerowiczów.
Wały Rudawy znajdują się obecnie w zarządzie Małopolskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Krakowie (MZMiUW),
który jak do tej pory twierdził, że nie otrzymuje
na ten cel żadnych środków finansowych. Doraźnie wały Rudawy sprzątane do tej pory były
po interwencjach Rady Dzielnicy VII i mieszkańców przez ZIKiT niestety tylko na odcinku od ujścia Wisły do ul. Piastowskiej.
ZIKiT wykonuje prace porządkowe wyłącznie
po zewnętrznej stronie walów (wzdłuż ścieżek
spacerowych). Najbardziej zaśmiecona pozostaje
wewnętrzna strona wałów która znajduje się w
zarządzie MZMiUM. Dla naszych oczu to przecież bez różnicy czy śmieci należą do ZIKiT’u
czy do MZMiUM!
Kurier Zwierzyniecki 

W czerwcu 2008 r. zorganizowano w Parku Decjusza
Święto Dzielnicy, a czasie którego wręczono statuetki
Lajkonika osobom szczególnie zasłużonym dla Dzielnicy
VII Zwierzyniec. Laureatami zostali: Jerzy Stuhr, Teresa
Machowska, Waldemar Żółciński, Fundacja Miejski Park
i Ogród Zoologiczny, Firma Bahlsen. Natomiast w listopadzie na uroczystej sesji wyróżniono statuetkami Kopca
J. Piłsudskiego osoby za działalność publicystyczną
i artystyczną związaną z naszą Dzielnicą. Laureatami
zostali: Józef Skotnicki i Aleksander Łodzia-Kobyliński
„Makino”.
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 2008 ze środków Rady Dzielnicy VII przeznaczonych na zadania priorytetowe i powierzone wykonane
zostały następujące prace remontowe w placówkach oświatowych:
Zadania priorytetowe:
− Szkoła Podstawowa nr 31 - ocieplenie ściany szczytowej sali gimnastycznej,
− Szkoła Podstawowa nr 32 - wymiana okien w toaletach,
− Szkoła Podstawowa nr 48 - remont dachu,
− Szkoła Podstawowa nr 72 - wymiana stolarki okiennej kontynuacja,
− Gimnazjum nr 20 - kontynuacja remontu harcówki.
Zadania powierzone:
− Zespół Szkół Specjalnych nr 4 - usunięcie przecieku
dachu.
− Gimnazjum nr 20 - wymiana stolarki okiennej.
− Szkoła Podstawowa nr 31 - remont szatni.
− Szkoła Podstawowa nr 48 - wymiana stolarki okiennej
(I etap).
− Szkoła Podstawowa nr 72 - izolacja i odwodnienie
fundamentów budynku.
− Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek - konserwacja dachu i usunięcie przecieków.
− Przedszkole nr 78 - kontynuacja remontu kuchni.
Rada Dzielnicy dofinansowała również inicjatywy o
charakterze edukacyjnym placówek oświatowych w zakresie określonym poniżej:
− Szkoła Podstawowa nr 31 - Zakup nagród na konkurs
„Zwierzyniec wczoraj i dziś”,
− Szkoła Podstawowa nr 31 - Zakup nagród na konkurs
„Rachmistrz nad Rachmistrze”,
− Szkoła Podstawowa nr 31 - Zakup nagród na konkurs
„Zwierzyniecki konkurs Literacki”,
− Szkoła Podstawowa nr 31 - Zakup nagród na konkurs
„Triada Jordanowska”,
− Szkoła Podstawowa nr 31 - Zakup nagród dla Kółka
Turystycznego „Ekoludek”,
− Gimnazjum nr 20 - Dofinansowanej działalności bieżącej Szkolnego Klubu Europejskiego „Plejada”,
− Gimnazjum nr 20 - Zakup nagród na konkurs „Milowy
krok”,
− Gimnazjum nr 20 - Zakup nagród na konkurs „Dni
sportu”,
− Gimnazjum nr 20 - Zakup nagród na konkurs „Majówka Zwierzyniecka”,
 Kurier Zwierzyniecki

Gimnazjum nr 20 - Zakup nagród na konkurs „Jeden
z dziesięciu”,
− Gimnazjum nr 20 - Zakup nagród na konkurs „Ziemię
mamy tylko jedną”,
− Gimnazjum nr 20 - Zakup nagród na konkurs „Turniej
strzelecki”.
Zgodnie z tradycją, w 2008 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.
Przy organizacji Biegów dzielnica współpracowała
z klubem sportowym Dystans oraz nauczycielami z placówek oświatowych. Udało się również pozyskać sponsorów, którzy wsparli Bieg Śladami Panien Zwierzynieckich.
−

Promocja i komunikacja z mieszkańcami

Z początkiem 2008 roku Rada Dzielnicy VII przygotowała spotkanie noworoczne. Zgodnie z przyjętym założeniem o corocznej zmianie miejsca uroczystości celem przedstawiania zaproszonym gościom różnych części
naszej dzielnicy, tym razem odbyło się ono w Olszanicy.
W czerwcu 2008 roku Rada zorganizowała Święto
Dzielnicy VII. Impreza ta mająca charakter rodzinny, zgromadziła wielu mieszkańców a największym zaintereso-waniem cieszyły się występy dzieci i młodzieży oraz pokaz
sztuk iluzjonistycznych.
Tradycyjnie już, podczas Święta Dzielnicy VII przyznane zostały wyróżnienia - „Lajkonik”, dla osób szczególnie zasłużonych dla dzielnicy. Zorganizowanie Święta
w takim kształcie możliwe było dzięki pozyskaniu przez
Radę sponsorów.
Podczas Dnia Otwartego Magistratu Dzielnica VII
zorganizowała swój punkt informacyjny, w którym mieszkańcy Krakowa mogli uzyskać informacje dotyczące dzielnicy: jej historii, położenia geograficznego, realizowanych
zadań. Równocześnie dystrybuowany był specjalnie na tę
okoliczność przygotowany Kurier Zwierzyniecki, przedstawiający naszą dzielnicę przez pryzmat sportu („wczoraj
i dziś”).
W roku 2008 Rada Dzielnicy VII administrowała serwis internetowy Dzielnicy VII Zwierzyniec. Jest on jednym z narzędzi komunikacji Rady Dzielnicy z mieszkańcami. Za jego pomocą przekazywane 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 oraz uchwały podejmowane przez Radę.
Drugim, podstawowym narzędziem komunikacji Rady Dzielnicy VII z mieszkańcami była współpraca z mediami i przekazywanie informacji istotnych dla społeczności
lokalnej. Tematy poruszane przez media koncentrowały
się w przeważającej części na agresywnej, sprzecznej z charakterem dzielnicy zabudowie wielorodzinnej oraz podstawowym problemom - dziurawe ulice, brak chodników,
kwestie bezpieczeństwa.
Rada Dzielnicy VII w 2008 roku wydała 9 numerów
Kuriera Zwierzynieckiego, nad którym redakcję sprawuje
Komisja Kultury, Promocji, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami. Głównymi tematami były relacje z prac Rady
i Zarządu Dzielnicy VII, teksty historyczne poświęcone
dzielnicy oraz wszelkie sprawy istotne dla społeczności
lokalnej - remonty, utrudnienia w komunikacji, zbiórki
odpadów wielkogabarytowych, relacje z uroczystości,
konkursów i wydarzeń mających miejsce w dzielnicy.

BEZPŁATNE SZKOLENIA
I WARSZTATY DORADCZE
DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

OGŁOSZENIE PREZYDENTA
MIASTA KRAKOWA

z dnia 8 maja 2009 r. o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu części projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Chełm - Zakamycze II” w zakresie wprowadzonych
zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta
Masz ciekawy pomysł i szukasz możliwości jego Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu
realizacji? Chcesz się dowiedzieć jak sprawnie i efe- wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
ktywnie zarządzać organizacją? Skąd wziąć pieniądze
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 19 maja do
na działalność? Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie zaprasza na cykl bez- 18 czerwca 2009 r., w Biurze Planowania Przestrzenpłatnych szkoleń dla przedstawicieli krakowskich or- nego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4,
ganizacji pozarządowych, których celem jest dosko- 31-047 Kraków, w godzinach: - poniedziałki: 1430 - 1630,
nalenie współpracy pomiędzy trzecim sektorem a sa- - wtorki, środy, czwartki i piątki: 1300 - 1500.
morządem lokalnym. Od kwietnia 2009 r. zapraszamy na
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwebezpłatne szkolenia i warsztaty doradcze!
stionuje ustalenia przyjęte w wyniku wprowadzoSZKOLENIA
nych zmian w projekcie planu miejscowego, może wnieAtutem szkoleń jest możliwość uzyskania Certy- ść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian określofikatu Animatora. Przedstawiciele NGOs, uczestni- nych powyżej. Uwagi należy składać na piśmie z poczący w min. 5 szkoleniach, uzyskują Certyfikat Ani- daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orgamatora NGOs ds. współpracy z samorządem lokal- nizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, któnym. W całym cyklu przewidzianych jest 6 szkoleń rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dla NGOs:
dnia 2 lipca 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzen- Budowanie partnerstw i kontaktów z innymi NG- nego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym OgOs, administracją publiczną i biznesem,
łoszeniu.
- Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising,
- Przygotowanie i pisanie projektów (dofinansowaDyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
nych ze środków zewnętrznych),
w projekcie planu miejscowego - w zakresie wpro- Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania NG- wadzonych zmian - zostanie przeprowadzona w dniu
Os (nadzór, księgowość, podatki, ZUS itp.),
29 maja 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl.
- Nowoczesne zarządzanie NGOs (promocja, PR, no- Wszystkich Świętych 3/4, Sala Portretowa, o godz. 1430.
we technologie),
- Podnoszenie kwalifikacji personelu NGOs (kursy
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustakomputerowe).
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeWARSZTATY DORADCZE - NOWA FORMUŁA
Stwarzamy Państwu możliwość wykorzystania czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odw praktyczny sposób i rozszerzenia wiedzy zdobytej na działywania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227)
szkoleniach oraz zgłoszenia potrzeb i problemów wy- zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykanikających z bieżącej działalności organizacji. Warszta- zie danych o dokumentach zawierających informacje
ty doradcze w MOWIS umożliwią wypracowanie saty- o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania
sfakcjonujących rozwiązań.
Do udziału w warsztatach zapraszamy organizacje przestrzennego obszaru „Chełm - Zakamycze II”,
biorące udział w szkoleniach organizowanych przez - o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu
MOWIS, jak również organizacje, które w tych szko- miejscowego.
leniach nie uczestniczą - warsztaty stanowią kompleZgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, promentarny do pakietu szkoleń element umożliwiający jekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenefektywne zarządzanie organizacją pozarządową, nego - w zakresie wprowadzonych zmian - podlega
bądź samodzielny moduł szkoleniowy przeznaczony strategicznej ocenie ddziaływania na środowisko, w tym
do wszystkich zainteresowanych pracą grupową nad - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa
konkretnym zagadnieniem.
- w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym
Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz warsztatów mowa wcześniej.
doradczych znajdą Państwo na stronie:
www.mowis.krakow.pl
w Miejskim Ośrodku Wspierania
Inicjatyw Społecznych w Krakowie

Więcej informacji i zgłoszenia:
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum
C10, tel.: 012 642 21 56 lub 012/642-19-32, fax: 012/642-21-56
wew. 35, e-mail: mowis@um.krakow.pl
lub magdalena.furdzik@um.krakow.pl
Kurier Zwierzyniecki redagowany jest przez zespół w składzie:
Krzysztof Jakubowski – red. naczelny, Agnieszka Wirońska – red. techniczny, Bożena Ostachowska-Kos, Paweł Bułat, Szczęsny Filipiak, Tomasz Krawczyk, Piotr
Tumidajski. Adres redakcji: Biuro Rady Dzielnicy vii zwierzyniec,
ul. B. Prusa 18 (wejście od ul. Salwatorskiej), tel. 012/421-56-66, 012/429-90-47,
e-mail: dzielnica7@um.krakow.pl. Skład i druk: Romapol, 30-363 Kraków,
ul. Rydlówka 5. Nakład: 5000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru, redagowania oraz zmiany tytułów nadesłanych
tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

GRYPA ŚWIŃ A/H1N1 – INFOLINIA

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie informuje, że w dniu 29.04.2009r. uruchomiona
została infolinia, która udziela wszelkich informacji w
zakresie wirusa grypy świń typu A/H1N1. Na pytania
odpowiadają eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Numery telefonów:
(22) 542 14 12 - czynny całodobowo
(22) 542 14 13 - czynny od 8:00 do 16:00
(22) 542 14 14 - czynny od 8:00 do 16:00
Kurier Zwierzyniecki 

Z cyklu „ocalić od zapomnienia”
DOM STOWARZYSZENIA „RODZINA SIEROCA”
W roku 1905, na peryferiach Zwierzyńca, u zbiegu
dzisiejszych ulic Przegon i Emaus stanęła interesująca
willa. Autorem nietuzinkowego projektu był architekt
i przedsiębiorca budowlany Józef Wilczyński. On też
był jej budowniczym i właścicielem. W domu stojącym

Willa przy ul. Emaus 30

Zakład wraz z podopiecznymi przejął wówczas „Caritas”, który gospodarował tu aż do połowy lat 80.
Później, mieścił się tu internat Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 44, aż wreszcie w roku 2004, ze względu na zły stan techniczny ośrodek zamknięto.
Ostatnie lata to starania różnych
stowarzyszeń, o nieodpłatne przekazanie budynku w użytkowanie.
O znalezienie godnego gospodarza
obiektu zabiegała jeszcze w poprzedniej kadencji, radna Dzielnicy - Zofia Lewicka-Depta.
Wszystko to okazało się bezskuteczne, bowiem Komisja Mienia Rady Miasta Krakowa stanęła na
stanowisku, że dom należy sprzedać.
Niestety jak na razie nie widać
chętnych i nic nie zwiastuje zmiany
na lepsze.
Wielka to szkoda, bo ta podmiejska willa jest naprawdę rzadkiej
urody. Wzniesiona na kamiennej
podmurówce, ze ścianami w surowej,
mocno przepalonej - i celowo nierówno formowanej cegle, stwarzać miała zapewne szczególne
wrażenie „starożytności”. Nastrój
ten pogłębić miał rzadko stosowa-

wcześniej na tym miejscu, urodził
się w roku 1890, prawdopodobnie
młodszy kuzyn (?) architekta noszący
to samo imię i nazwisko. Józef
Olszyna Wilczyński - bo o nim mowa - został w okresie międzywojennym generałem brygady odrodzonego Wojska Polskiego. Był jednym
z pięciu generałów, którzy polegli
we wrześniu 1939 roku. Był też niestety jedynym, który nie zginął w walce, ale został podstępnie zastrzelony
przez sowieckich żołdaków.
Początkowo chciał iść zapewne
w ślady kuzyna i rozpoczął nawet
studia na Politechnice Lwowskiej.
Los chciał jednak inaczej, bowiem
wybuchła pierwsza wojna światowa,
a on zaciągnął się do Legionów
i odtąd już do końca życia pozostał
w wojsku.
Sgrafﬁto w płycinie nadokiennej
Nie wiadomo jak do tego doszło,
ale dom Wilczyńskiego jeszcze
w czasie pierwszej wojny przeszedł na własność Sto- ny naczółkowy dach i najszlachetniejsza ozdoba - pokryta
warzyszenia „Rodzina Sieroca” - powołanego początko- sgraffitową dekoracją płycina ponad oknem piętra,
wo jako jedna z sekcji, przez Sodalicję Mariańską, z datą budowy. Warto też zwrócić uwagę na migotliwy,
a wkrótce samodzielnego.
terakotowy fryz pomiędzy oknami od strony Rudawy
Odtąd jeden z zakładów wychowawczych Stowa- oraz stylizowany, ryty w kamieniu dawny numer
rzyszenia mieścił się właśnie tu, w tajemniczej willi na „145”. Nie sposób oprzeć się wrażeniu że początkujący
Zwierzyńcu. Tak było aż do roku 1949, kiedy to ów- wówczas Wilczyński wzorował się na domach wznoszoczesne władze zdelegalizowały wszelkie tego typu nych przez największego romantyka i wizjonera wśród
- wspierane przez kościół - instytucje i stowarzyszenia. krakowskich architektów - Teodora Talowskiego.
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