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Powiało..!

wrzesień 2007
egzemplarz bezpłatny

Jacek Polak

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Rada Dzielnicy
VII Zwierzyniec, serdecznie zapraszają na wystawę - JACEK
POLAK - MALARSTWO - eksponowaną w Zwierzynieckim
Salonie Artystycznym, w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi
41. Wystawa czynna będzie do 21 października 2007 roku.
„(...) Sztuka Jacka Polaka to swego rodzaju ekwiwalent wizualnych doznań, zachwytu nad pięknem architektury i pejzażu,
a także osobistej refleksji nad dawno zapomnianymi miejscami.
Artysta tłumiąc emocje, z właściwą sobie subtelnością próbuje
wszystko przełożyć na własny, niepowtarzalny malarski język.
Patrząc na jego obrazy utwierdzamy się w przekonaniu,
że jest to próba w pełni udana (...)”.
K.J.

Skutki wichury na
wzgórzu Salwatorskim na fotografiach Piotra
Tumidajskiego.

Dziś w numerze m.in.:
• str. 4 – " Czerwone korale" Mai Kolanko
• str. 6 – Remonty chodników w Naszej Dzielnicy

Z działalności Rady Dzielnicy VII
W dniu 5 czerwca 2007 r. odbyła się XIII sesja
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
VII Zwierzyniec. W sesji wzięli udział radni dzielnicy, obecni
byli również mieszkańcy.
W trakcie obrad podjęto uchwały dotyczące:
Projektu uchwały w sprawie zadań powierzonych z zakresu
„budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem”
na 2007 r.
Projektu uchwały w sprawie ustawienia wiaty przystankowej
na pętli autobusowej linii 102 na os. Zakamycze.
Projektu uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego (montaż luster drogowych przy wyjeździe
z ul. Oświęcimskiej w ul. Chełmską i przy wyjeździe z ul. Cisowej w al. Kasztanową oraz ustawienie znaku zakazu skrętu
w lewo przy wyjeździe z ul. Grabowej w ul. Królowej Jadwigi).
Projektu uchwały w sprawie ustawienia zapór przed wąwozem w ciągu ulicy Malczewskiego.
Projektu uchwały w sprawie poparcia protestu mieszkańców
ulic: Sawickiego, Owcy-Orwicza i Królowej Jadwigi (protest
przeciwko budowie 7-lokalowego apartamentowca, w miejsce
zabytkowego domu jednorodzinnego przy ul. Sawickiego 4).
Projektu uchwały w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy VII na 2007 r.
(przeznaczenie środków z rezerwy w wysokości 2.000 zł
na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Klubu Kultury
„Chełm”).
Negatywnie zaopiniowano:
Projekt uchwały w sprawie opinii do wniosku o ustalenie
warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka
drogi przy skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Korbutowej
na dz. nr 204/11, 205/16, 205/17, 205/18, 205/6, 204/13, 474/15,
482, 472/4, 474/16, 61/3 obr. 10 Krowodrza i budowa zjazdu
na dz. nr 481/1, 205/1, 205/18 obr. 10 Krowodrza przy ul. Koło
Strzelnicy w Krakowie”.
Projekt uchwały w sprawie opinii na etapie ustalania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
budynków wielorodzinnych na dz. nr 11/2, 10/18, 10/19, 10/23,
10/24, 10/16 obr. 15 Krowodrza wraz z wjazdem z działek
nr 10/5, 11/7” w rejonie ul. Rybnej.
Pozytywnie zaopiniowano:
Projekt uchwały w sprawie opinii do „Projektu budowlano-wykonawczego dla budowy rowu w rejonie ul. Powstania

W dniu 26 czerwca 2007 r. odbyła się XIV sesja
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
W trakcie obrad podjęto uchwały dotyczące:
Projektu uchwały w sprawie podziału środków na zadania
powierzone realizowane w ramach programu „Bezpieczny
Kraków” na 2008 r.
Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do listy
zadań powierzonych z zakresu „modernizacja ogródków jordanowskich” na 2007 r.
Projektu uchwały w sprawie pozyskania na rzecz Gminy
Kraków działki nr 218/3 obręb 17 Krowodrza w Przegorzałach
z przeznaczeniem jej na cele sportowo-rekreacyjne.

 Kurier Zwierzyniecki

Styczniowego w Krakowie wraz z przebudową istniejących
przepustów i budową nowych przepustów i zbiornika retencyjnego”.
Projekt uchwały w sprawie opinii do koncepcji odprowadzenia wód opadowych oraz koncepcji drogowej dla ul. Zakamycze
na odcinku od ul. Rzepichy do działki nr 100.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ewentualnego
ustanowienia prawa użytkowania, na okres 40 lat, na rzecz
MPWiK S.A., na nieruchomościach oznaczonych jako działki
nr: 91/5, 91/8, 92/9, 219/3, 218/3, obr. 16 Krowodrza, położonych w rejonie ul. Wodociągowej.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia
prawa użytkowania, na okres 40 lat, na rzecz MPWiK S.A., na
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2, o powierzchni
0,1042 ha, położonej w obrębie 16 Krowodrza przy ul. Księcia
Józefa.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ewentualnego ustanowienia prawa użytkowania, na okres 40 lat, na
rzecz MPWiK S.A., na nieruchomości oznaczonej jako działki
nr: 250/2 i 251, o powierzchni 0,0730 ha, obr. 16 Krowodrza,
położonej przy ul. Wodociągowej.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ewentualnego
ustanowienia prawa użytkowania, na okres 25 lat, na rzecz Enion
S.A. Oddział w Krakowie Zakład Energetyczny Kraków, na
nieruchomości oznaczonej jako działka 72/5, obr. 14 Krowodrza,
położonej przy ul. Fałata.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ewentualnego
ustanowienia prawa użytkowania, na okres 25 lat, na rzecz Enion
S.A. oddział w Krakowie Zakład Energetyczny Kraków, na
nieruchomości oznaczonej jako działka 563/3, obr. 21 Krowodrza, położonej przy ul. Sokolej. Andrzej Olewicz przedstawił
autopoprawkę, w myśl której pozytywna opinia opatrzona jest
uwagą, że obiekt (tj. stację transformatorową) należy umieścić
w taki sposób, aby zapewniony był trójkąt widoczności przy
skrzyżowaniu sięgacza drogowego z ulicą Sokolą.
Projekt uchwały w sprawie opinii na etapie ustalania warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dobudowa
3 kondygnacji naziemnych – z garażami w poziomie piwnicy)
na dz. nr 41 obr. 14 Krowodrza przy al. Focha 25 w Krakowie”.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamiaru ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Borelowskiego-Lelewela 7/2 w Krakowie z Panią
Justyną Pustułką.

Projektu uchwały w sprawie zadań priorytetowych na 2007 r.
(rozdysponowanie rezerwy celowej).
Projektu uchwały w sprawie ustawienia wiaty przystankowej
na pętli autobusowej linii 102 na os. Zakamycze.
Projektu uchwały w sprawie uporządkowania i stałego utrzymywania terenów zielonych w rejonie Kopca Kościuszki.
Projektu uchwały w sprawie poparcia rezolucji w sprawie
podjęcia współpracy organów samorządowych i wojewódzkich
dotyczącej koordynacji miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w Krakowie.
Projektu uchwały w sprawie wnioskowania o stosowanie
współczynnika dwóch miejsc parkingowych na każe mieszkanie
w opiniach dotyczących obsługi komunikacyjnej planowanych

inwestycji w zakresie budownictwa wielorodzinnego na terenie
Dzielnicy.
Pozytywnie zaopiniowano:
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej inwestycji pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy 28 Lipca
1943 r.” Piotr Chechelski zgłosił poprawkę w sprawie dopisania
do treści uzasadnienia zdania w brzmieniu: „Rada Dzielnicy
VII wnosi o koordynację w/w inwestycji z planem przebudowy

ul. Królowej Jadwigi i części ul. 28 Lipca 1943 r. (V etap)”.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie opinii do koncepcji przebudowy
ul. Klonowej.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia
prawa trwałego zarządu na rzecz Przedszkola Samorządowego
nr 76 z siedzibą przy ul. Emaus 76 na nieruchomości stanowiącej działki nr 323/2, 323/1 obręb 11 Krowodrza.

W dniu 3 lipca 2007 r. odbyła się XV sesja
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

częścią inwestycji pn.: „Przystanki Tramwaju Wodnego:
ul. Widłakowa, Most Dębnicki, Most Grunwaldzki na rzece
Wiśle w Krakowie” – działki nr 327, 326/2, 325/1, 325/2 obr. 4 Podgórze, 410, 412/1 - obr. 14 Krowodrza, 548/5, 548/4
- obr. 12 Podgórze.
Negatywnie zaopiniowano:
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
i garażem podziemnym na działce nr 303/1 oraz części działki
nr 303/2, obręb 11 Krowodrza wraz z wjazdem z działek
nr 558/33 i 558/39, obręb j.w. oraz z infrastrukturą techniczną
na działkach nr 303/1, 303/2, 558/33, 558/39, obręb j.w. przy
ul. Królowej Jadwigi w Krakowie”.
Pozytywnie zaopiniowano:
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania, na okres 40 lat, na rzecz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie,
na nieruchomości oznaczonej jako działka 223/14, obręb 21
Krowodrza przy ul. Mirowskiej.

W trakcie obrad podjęto uchwały dotyczące:
Projektu uchwały w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy VII w 2008 r.
Projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII do wydawania opinii i występowania z wnioskami,
o których mowa w § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnic na okres od 4
lipca do 27 sierpnia 2007 r.
Projektu uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty pozostałej
z zadania priorytetowego dzielnicy na 2007 r. na nowe zadanie
(rezygnacja z dopłaty do mleka dla uczniów na rzecz zasiłków
celowych na zakup opału dla najuboższych mieszkańców
Dzielnicy)
Projektu uchwały w sprawie podziału środków na zadania
powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych
na 2008 r.
Projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej listy
rankingowej prac remontowych placówek oświatowych
w ramach zadań powierzonych planowanych do wykonania
w 2008 r.
Projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej ULI CP dla
przystanku tramwaju wodnego „Most Dębnicki”, będącego

ANDRZEJ HAWRANEK
PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU
DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

mgr Halina Janiszewska
1947-2007
W dniu 9 sierpnia br. po długich
zmaganiach z okrutną chorobą zmarła
Halinka Janiszewska. Była to dla nas
smutna i bolesna wiadomość. Jako pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej a po przekształceniu
Krakowskiego Zarządu Komunalnego współdziałała przez
wiele lat z naszą dzielnicą. Pamiętamy Ją jako osobę niezwykle
operatywną, kompetentną a jednocześnie uczynną i życzliwą.
Nie ograniczała się wyłącznie do zakresu swoich obowiązków,
tj. dbania o utrzymywanie zieleni, pielęgnację drzew i krzewów,
projektowania i zakładania nowych obiektów rekreacyjnych oraz
sportowych dla dzieci i młodzieży, lecz gdy tylko Ją prosiliśmy
niezwłocznie angażowała się i pomagała nam w rozwiązywaniu
trudnych administracyjnie i technicznie problemów z remontami
lub przebudową dróg czy chodników.
Dzięki Jej osobistym staraniom i ofiarności w ciągu ostatnich
lat, wykorzystując fundusze Rady Dzielnicy VII urządzono

i oddano do użytku:
- pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z placem zabaw
dla dzieci na Osiedlu Bielany-Celiny,
- pięknie położony i bogato wyposażony ogródek jordanowski przy ul.Orlej na Bielanach oraz
- ogródek przy al. Focha.
Odnowiono i wyposażono w nowe urządzenia pozostałe
ogródki i place zabaw na terenie naszej dzielnicy, jak również
wykonano ogrodzenia licznych terenów zielonych. Każda Jej
wizyta w Biurze Rady Dzielnicy wnosiła ogromny optymizm
i przyjacielską atmosferę, tak daleką od zwykłej urzędniczej
„sztampy”.
Halinko ! Byłaś wspaniałym Człowiekiem i takim pozostaniesz w naszej pamięci.
Najstarszy wiekiem i stażem radny Dzielnicy VII Zwierzyniec
ZBIGNIEW DANISZEWSKI

Kurier Zwierzyniecki 

Drodzy czytelnicy,
prezentujemy Państwu opowiadanie Mai Kolanko pt.: „Czerwone korale”, nagrodzone w trzeciej edycji Zwierzynieckiego
Konkursu Literackiego.

Czerwone korale

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Muszę
pozaliczać wszystko, aby niczego nie zostawić sobie na koniec.
Po co tyle nerwów? Została mi do zaliczenia jeszcze tylko lektura
z historii. Może zmobilizuję resztkę sił i przeczytam ją jeszcze
przed Bożym Ciałem? Owinięta w koc usiądę na tarasie, aby
rozkoszować się promieniami majowego słońca.
Z błogiego odrętwienia wyrwały mnie dobiegające zewsząd
hałasy: piskliwe dźwięki piszczałek, rzępolenie skrzypiec, śmiechy
i krzyki starszych, płacz i wrzask dzieci potrącanych w tłumie.
Ze zdziwieniem i przerażeniem rozejrzałam się dookoła. Nade
mną powiewały chorągwie. To kończyła się procesja w klasztorze
Norbertanek. Z ulgą odetchnęłam rozglądając się po znajomych
miejscach. Znajomych?
Niby trasa, którą codziennie przemierzam do szkoły jest taka
sama, ale coś mnie w niej niepokoi. Już wiem! Brak tramwajów!
Oczywiście, ruch na ulicy Kościuszki został wstrzymany.
Bacznie rozejrzałam się dookoła. Wiosna tego roku przyszła
bardzo szybko. Na wzgórzu Bronisławy tak zazieleniły się drzewa,
że nie widać ani domów, ani górującego nad miastem Kopca
Kościuszki.
- Azali asandźka zajdzie z drogi, nim ją konik stratuje! –wrzasnął mi do ucha roześmiany młodzieniec.
-Że co? -nie wykazałam się nadzwyczajną erudycją.
-Poczekajże zaraz ci opowiem, tylko stańmy sobie gdzieś
z boku, żeby nas tłum nie stratował. Najpierw się jednak waćpanie
przedstawię: Wojciech jestem.
Stanęłam z nieznajomym w pobliżu stoiska z koralami. Nie powiem, były bardzo ładne i oryginalne: duże, drewniane i kolorowe.
Nie miałam czasu na dywagacje związane z importem chińskiej
tandety, gdyż mój rozmówca uśmiechnął się radośnie.
- Słuchaj uważnie. Będzie ze dwieście lat temu, napadli na
Polskę Tatarzy, dziki i okrutny naród. Palili miasta i wsie. Ludzie
mdleli na samo wspomnienie hordy. Nie mieli oni dla nikogo
cienia litości. I zdarzyło się pewnego razu, że w oktawę Bożego
Ciała jak od wieków odbywała się procesja. Nagle od strony
Zwierzyńca wpadł na koniu mój prapradziadek. Nie bacząc
na procesję, duchownych, ani święte wizerunki krzyczał na całe
gardło. Wzywał gawiedź, aby zamykała bramy i udawała się na
mury, by bronić miasta i życia. Komu ino zdrowie dopisywało,
łapał co miał pod ręką i dalejże biegł, by bronić miasta. Widząc
gotowość narodu, Tatarzy ominęli Kraków. Na pamiątkę tego
wydarzenia burmistrz i sławetna rada ogłosili, że po wieki wieków
potomkowie naszego rodu, corocznie będą wjeżdżali na rynek
w tatarskim przebraniu, by płatać różne krotochwile. Oczywiście
koń jest drewniany, aby nikomu nie zrobił w ścisku krzywdy. Towarzyszą mu muzykanty, a kogo dotknie maczugą po czyprynie,
ten będzie miał szczęście na cały rok. W tym roku w tatarskim
turbanie hasa mój brat Jędrzej, ale że wkrótce wyrusza do Norymbergii pobierać nauki, więc ja go zastąpię. Jeszcze mi dwa
lata zostały w terminie u mistrza Stanisława, a potem wyruszę
w świat. Tradycję przejmie mój młodszy brat Jasiek.
Z niedowierzaniem patrzyłam na mojego rozmówcę. Z uwagą
rozglądałam się dookoła. Moja mina odzwierciedlała chyba to,
co działo się w mojej głowie.
- Zawżdy masz waćpana taką głupią minę? –kpił ze mnie mój
nowy znajomy.
- Nie śmiem zapytać waszmościanki o miano – Wojciech
bacznie mi się przyglądał.

 Kurier Zwierzyniecki

- Na imię mam Maja i chodzę na Salwatorze do szkoły,
do szóstej klasy.
- Wiele wysiłku musi pannę kosztować codzienne przebieranie
się w chłopięce szaty i udawanie żaka.
- Nie powiem. W spodniach lubię chodzić, a mój wysiłek polega tylko na przyswajaniu sobie codziennej porcji wiedzy.
- Toć panna nie musisz się ukrywać jak Nawojka?
Dobrze, że podczas omawiania średniowiecza przyłożyłam się
do nauki i nie skompromitowałam się w oczach coraz bardziej
intrygującego mnie młodzieńca.
- Mój dobry Boże, teraz nikt nie musi się ukrywać chcąc
zdobywać wiedzę. Trudność polega jedynie na znalezieniu
w sobie motywacji do uczenia się – odpowiedziałam i spojrzałam na Wojciecha, na którego twarzy malowało się zdziwienie
i niedowierzanie.
– Pewno głodna waćpana jest. Chodź, przekąsimy coś.
Właściwie to nawet nie odczuwałam głodu zaskoczona tą całą
niewiarygodną historią, ale teraz dałam się powieść Wojtkowi
w kierunku kramów, skąd rozchodziły się zapachy, od których
człowiekowi sama ślinka leciała.
Przystanęliśmy obok stoiska bartnika. Na lnianych ściereczkach rozłożone były kromki chleba, a właściciel zachęcał
do skosztowania miodu ze swojej pasieki. Nie zawahałam się.
To, co poczułam w ustach przeszło moje najśmielsze wyobrażenia. Pochwaliłam gospodarza pytając z jakich stron pochodzi .
Roześmiał się tylko i odpowiedział, że mieszka w Puszczy Zwierzynieckiej i tam ma swoją pasiekę. Rozejrzałam się dookoła. Rzeczywiście. Zza wież klasztoru Norbertanek widać było gęsty las.
Zaczęłam się niepokoić swoją sytuacją. Nagle uświadomiłam
sobie, że nie jest to żaden festyn związany z lokacją Krakowa,
ani Juwenalia. Powoli docierał do mnie fakt, że w jakiś niewiarygodny sposób cofnęłam się w czasie. Wojciech zwrócił uwagę,
że coś mnie martwi.
- Widzę, że coś zachmurzyło twoje oblicze waćpanno Majo.
Nie martw się, rozproszę twoje smutki – powiedział i pociągnął
mnie w kierunku kramów, przy których moje koleżanki spędziłyby
penie pół dnia. Czego tam nie było: pięknie haftowane lniane
bluzki, serdaki, kożuchy.
Nic nie było mnie w stanie rozweselić. Wojtek przystanął przy
jednym z kramów, był to ten, przy którym zobaczyłam go po raz
pierwszy. Szepnął coś kupcowi i po chwili wręczył mi sznur okrągłych, czerwonych, drewnianych korali. Bardzo się ucieszyłam.
Przez moment zapomniałam o wszystkim.
Nagle do moich uszu dobiegł głos mamy.
- Miałaś się uczyć historii, a bawisz się koralikami.
Spojrzałam z niedowierzaniem na przedmiot, który trzymałam
w dłoniach: czerwone, drewniane korale.
Od tego czasu rzadko się z nimi rozstaję. Podjęłam postanowienie, że co roku będę je ubierała w oktawę Bożego Ciała
i udawała się na Salwator. Może kiedyś przeżyję taką przygodę
jeszcze raz? Wiem, że człowiek, który hasa na koniu przebrany
za Tatara to jakiś krewny mojego przyjaciela.
Z historii na koniec roku dostałam piątkę. Pytanie, które
dostałam dotyczyło życia w średniowiecznym Krakowie.
Na klasówkę założyłam czerwone, drewniane korale...
MAJA KOLANKO
SP nr 32 kl. VI b

Interwencji mieszkańców ciąg dalszy...
Po wakacyjnej przerwie wracamy do rubryki dotyczącej
interwencji i wniosków mieszkańców, które zostały składane
w Radzie Dzielnicy bądź to w formie pisemnej telefonicznie,
za pośrednictwem poczty e-mailowej lub na dyżurach radnych.
Mieszkanka osiedla Chełm zaapelowała o otwarcie placu
zabaw który znajduje się na terenie klubu Chełm. Plac był
otwarty tylko w godzinach kiedy działał Klub Chełm tj. w godzinach popołudniowych i wieczornych. Po interwencji radnych
plac zabaw jest również otwarty dla dzieci z osiedla Chełm
w godzinach przedpołudniowych.
Mieszkaniec osiedla Olszanica interweniował w sprawie
lokalizacji przystanku kolejowego w Olszanicy u zbiegu ulic
Powstania Styczniowego i Krzyżówka. Lokalizacja przystanku
w w/w miejscu przyczyniłaby się do zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców i do poprawy ekologii miasta. Rada
Dzielnicy podjęła w tej sprawie uchwałę popierającą działania
mieszkańców.
Mieszkańcy ul. Królowej Jadwigi zawnioskowali o wykonanie chodników, naprawę ul. Kr.Jadwigi oraz modernizację
instalacji telekomunikacyjnej. Sprawa została przekazana do
Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
Rady Dzielnicy VII.
Mieszkanka ul. B. Prusa interweniowała w sprawie naprawy
zniszczonego ogrodzenia zieleńca przy narożniku ul. B. Prusa.
Po interwencjach w Krakowskim Zakładzie Komunalnym
ogrodzenie zostało wymienione.
Mieszkaniec ul. Zaścianek zwrócił się do Rady o poparcie
starań mieszkańców o rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie
ul. Zaścianek i Panoramicznej. Rada Dzielnicy poparła wniosek
mieszkańców i złożyła stosowne pismo w MPWiK .
Mieszkańcy ul. Głogowiec zwrócili się do Rady o wykonanie
oświetlenia ulicznego w ul. Głogowiec od strony ul. Rzepichy.
Komisja Infrastruktury Dzielnicy VII wpisała wniosek mieszkańców na listę rankingową realizacji oświetleń w Dzielnicyprawdopodobna realizacja w roku 2009.
W imieniu mieszkańców Chełmu i Zakamycza radny tego
rejonu zwrócił się o zainstalowanie ławki na przystanku autobusowym linii 102. Pismem z dnia 15.05.2007 MPK poinformowało o zainstalowaniu ławki w dniu 6.06.2007 r.
Mieszkaniec ulicy Raczkiewicza złożył wniosek o naprawę
mostku łączącego ul. Zakliki z ul. Podłużną oraz o poszerzenie
mostku o drugi pas ruchu. Rada Dzielnicy podjęła stosowną
uchwałę w tej sprawie jak również wystosowała pismo do Krakowskiego Zarządu Komunalnego o poprawę bezpieczeństwa
ruchu na w/w moście.
Mieszkańcy okolic Błoń interweniowali w sprawie hałasu
spowodowanego przez coraz liczniejsze koncerty na Błoniach.
Rada Dzielnicy wystosowała pismo do Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału który wydaje stosowne zezwolenia
na organizacje imprez na Błoniach o zmniejszenie uciążliwości
dla mieszkańców poprzez ustawienie nagłośnienia w kierunku
na północ i na wschód.
Mieszkańcy ul .Okrąg zwrócili się do radnych o zabronienie składowania obornika przez sąsiada pod ich oknami. Rada
Dzielnicy wystosowała pismo do przedstawiciela mieszkańców
z informacją, że w sejmie trwają przygotowania do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości w gminach jak również
przygotowany jest projekt uchwały Rady Miasta Krakowa
dotyczący utrzymania czystości w gminie Kraków gdzie będą

sprecyzowane przepisy odnośnie prowadzenia hodowli zwierząt
na terenie miejskim.
Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Księcia Józefa zwróciła się
do Rady z prośbą o przeniesienie pojemników (kolorowych
dzwonów) z obecnej lokalizacji na terenie prywatnym na miejsce przy drodze dojazdowej do posesji Wspólnoty za ekranami
przeciwdźwiękowymi. Problemem zajęła się Komisja Ochrony
Środowiska Rady Dzielnicy VII.
Mieszkanka ul. Piastowskiej zwróciła się z prośbą o wycięcie drzewa, które rośnie w pasie drogowym ul. Piastowskiej
a które jest zagrożeniem dla jej posesji i użytkowników chodnika
przy tej ulicy. Rada Dzielnicy wystosowała pismo do Wydziału
Gospodarki Komunalnej o dokonanie oględzin i ewentualne
wycięcie drzewa.
Mieszkaniec ul. Leszczynowej interweniował w sprawie
remontu krótkiego odcinka chodnika w tej ulicy. Sprawę przekazano do Komisji Infrastruktury i LII Rady Dzielnicy VII.
Mieszkaniec ulicy Pod Szańcami zwrócił się do Rady
z prośbą o położenie nawierzchni asfaltowej na 50-metrowym
odcinku tej ulicy. Sprawę skierowano do Komisji Infrastruktury
i LII Rady Dzielnicy VII.
Mieszkańcy ul. Filareckiej nr 23 zwrócili się do Rady
z prośbą o podjęcie działań porządkowych na tym odcinku ulicy
a więc o: 1. ustawienie kosza na śmieci, 2. zamknięcie bramy
wejściowej na stadion Cracovii mieszczący się przy tej ulicy,
3. wytyczenie na ulicy sposobu parkowania pojazdów, 4. przedłużenie ulicy o znajdujący się obok banku i stadionu pseudo
zieleniec. Problem został skierowany do Komisji Ochrony
Środowiska i Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VII.
Mieszkaniec ulicy Białe Wzgórze zgłasza problem remontu
chodnika w ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Białe Wzgórze do ul. św. Bronisławy oraz problem utrzymania czystości
w tym rejonie. Sprawę przekazano do Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy VII.
Mieszkańcy ul. św. Bronisławy interweniowali u radnej tego
rejonu w sprawie odwiecznego problemu jazdy rowerzystów
na al. Waszyngtona, gdzie ostatnio został potrącony przez
rowerzystę młody mężczyzna trenujący biegi. Rada Dzielnicy
w poprzednich kadencjach zajmowała się tym problemem,
obecnie przygotowywany jest projekt uchwały mający skutecznie poprawić bezpieczeństwo na tej pięknej aleji, z której
korzystają nie tylko mieszkańcy Krakowa ale równie z turyści
zagraniczni, którzy również podnosili problem bezpieczeństwa
w tym rejonie .
Mieszkańcy ulicy Emaus zgłosili problem urządzanych libacji na wałach Rudawy, a mieszkańcy ul. Prusa interweniowali
w sprawie ulotek nalepianych na rynny – przekazano do Komisji
Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy VII.
Mieszkanka ul. Białe Wzgórze interweniowała w sprawie
remontu muru oporowego przy Klasztorze SS Norbertanek,
w sprawie zaniedbanego i opuszczonego pawilonu na os.
Białe Wzgórze jak równie remontu chodnika na ul. Ks. Józefa
na odcinku od ul. Białe Wzgórze do ul. Św. Bronisławy. Problemy przekazano do Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy
VII. W sprawie remontu muru oporowego przy Klasztorze SS
Norbertanek, już wcześniej Rada podjęła stosowną uchwałę.
Mieszkanka ul. Jeleniowej zgłasza następujące problemy:
1. brak kolorowych pojemników w rejonie ul. Modrzewiowej,
2. zbyt małe otwory w kolorowych pojemnikach, 3. brak ja-
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kichkolwiek informacji w gablotce przy al. Kasztanowej, 4. od
ul. 28-Lipca poprzez ul. Leśną – Jeleniowi - Modrzewiową brak
poboczy, brak ograniczenia prędkości. Na rogu ul. Leśnej jest
ostry zakręt, rosnąca winorośl i krzewy zasłaniają widoczność
zarówno jadącemu jak i przechodniom. Zjazd do ul. Modrzewiowej również bardzo niebezpieczny ,brak chodnika, brak
ostrzeżenia że idą piesi, 5. brak informacji o bliskości szpitala
Reumatologicznego w rejonie ul. Modrzewiowej, 6. Progi
zwalniające na al. Modrzewiowej za wysokie, próg przy al. Jeleniowej bardzo niebezpieczny, 7. brak koszy na śmieci w rejonie
ul. Leśnej, Jeleniowej. Sprawy przekazano do odpowiednich
Komisji tj.Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy VII.
Mieszkanka ul. Wodociągowej zgłosiła sprawę remontu
nawierzchni ul. Księcia Józefa przy ul. Wodociągowej, brak
chodnika od przystanku MPK oraz złą lokalizację przejścia dla
pieszych. Rada na ostatniej sesji podjęła stosowną uchwałę.
Mieszkaniec ul. B. Prusa zgłosił uszkodzenie linii telefonicznej prawdopodobnie przez remont chodnika ul. Prusa oraz

kwestię drożności kratek kanalizacji burzowej na ul. B.Prusa.
Problem zostanie skierowany do Komisji Infrastruktury Rady
Dzielnicy VII.
Mieszkańcy ul. Grabowej wnoszą o usunięcie niebezpiecznej
dziury w jezdni oraz o remont ul. Grabowej- remont chodnika
ul. Grabowej znajduje się na liście rankingowej realizacji poz.3.
Mieszkanka ul. Agrestowej interweniowała w sprawie
b. zniszczonej nawierzchni i chodników w tej ulicy, co związane jest z remontem ul. Jesionowej i pracami remontowymi
wykonywanymi przez MPWiK. Sprawa zostanie skierowana
do Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VII.
Mieszkanka ul. Owcy-Orwicza poinformowała o dwóch
rozbitych szybach w tablicach informacyjnych Rady Dzielnicy
pierwsza koło przystanku ul. Owcy-Orwicza i druga ul. Kościuszki naprzeciw kościoła SS Norbertanek. W najbliższym
czasie szyby będą wymienione.
TERESA MACHOWSKA

Remonty chodników w Naszej Dzielnicy
Zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy prowadzone są remonty
chodników. Pomimo skromnych środków jakimi dysponujemy
na ten cel, udało się w okresie ostatnich kilku miesięcy przeprowadzić remonty chodników miedzy innymi przy ul. Syrokomli, Stachowicza, Piastowskiej, Królowej Jadwigi (fragment)
i Filareckiej – w trakcie realizacji jest chodnik przy ul. Prusa.
Kolejne chodniki powstaną też przy okazji kompleksowej przebudowy ulic –m.in. kolejny etap Królowej Jadwigi/ Jesionowej
czy też remontu ul. Jodłowej (rozpoczęcie prac opóźnia się
ze względu na organizacje objazdów w sytuacji innych remontów w mieście). W szczególnie złym stanie są chodniki wzdłuż
ul. Królowej Jadwigi, które będą remontowane systematycznie
kolejnymi etapami, postępującymi w stronę centrum. Każdy
etap wymaga niestety przygotowania pełnej dokumentacji
i długotrwałego uzyskiwania stosownych pozwoleń – obecnie
przygotowywana jest dokumentacja etapu 7 tej inwestycji (okolice skrzyżowań z ul. Tondosa i Pod Sikornikiem), a realizowany
jest etap przy skrzyżowaniu z ul. Jesionową.
Powracając do samych remontów chodników należy zwrócić
uwagę na rodzaj stosowanej nawierzchni. Obecnie stosuje się

kostkę brukową betonową, która w stosunku do płyt chodnikowych jest dużo bardziej odporna na nacisk kół parkujących
samochodów. Wbrew niektórym opiniom nie jest to wcale nawierzchnia bardziej śliska niż płytki chodnikowe ( nie należy jej
mylić z kostka kamienną, która faktycznie jest śliska, ale takiej
nie stosujemy w dzielnicy). Kolejnym problemem są chodniki
pokryte asfaltem co było modne w latach 80-tych. Choć niewątpliwie tańsze w wykonaniu łatwo jednak ulegają destrukcji.
Bardzo szybko tworzą się wgniecenia kół samochodów i znać
ślady wszelkich rozkopów (gaz, woda, prąd, TP SA., Netia itd.).
Problem chodników z nawierzchnią asfaltową nie był doceniany
w latach poprzednich, będą więc musiały poczekać na swoją realizację w kolejce. Najbardziej razi asfalt przy wylocie z przejścia
podziemnego przy ul. Morawskiego, oraz na chodnikach przy
ul. Lelewela Borelowskiego. Rada
Dzielnicy będzie na pewno popierać starania
o wprowadzenie tych
pozycji na
listę rankingową.
PIOTR
ZALESKI

Ten sam chodnik w końcowej fazie remontu.			

Chodnik przy ul. Syrokomli przed remontem.
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Cracovia nie dba o swoje tereny!
Na tle regularnie koszonych Błoń bardzo niekorzystnie
odbija się zielony teren przy Al. Focha, rozciągający od ulicy
do wałów Rudawy. Piękne miejsce, przekazane trzy lata temu
przez Gminę KS Cracovia pod budowę boisk treningowych,
nie koszone w tym sezonie letnim ani razu, podobnie jak
i w ubiegłych latach Przerośnięte trawska, śmieci, od czasu

do czasu likwidowane dzikie wysypiska to wszystko, co można tu zobaczyć. Ostatnio zagościł tu na dwa dni cyrk Arlekin,
którego pracownicy wykosili wokół namiotu cyrkowego tyle
ile potrzebowali. Reszta po staremu.
ZOFIA LEWICKA-DEPTA

Szczep ARKONA 18
istnieje na Zwierzyńcu już 45 lat!
Arkona wywodzi się z 18 Krakowskiej Drużyny Harcerek
„Błękitnej Osiemnastki”, powstałej w 1957 r. przy SP nr 19.
W latach 60-tych szczep liczył ponad 200 osób. Jego instruktorzy założyli drużyny harcerskie przy SP 12 i 33. W latach
70-tych rozpoczęła się także działalność w szkole podstawowej
nr 48 na Bielanach. Po kryzysie na początku lat 80-tych szczep
powoli powracał do dawnej świetności, by w 1992 r. hucznie
świętować 30-lecie istnienia w trakcie obchodów trwających od
czerwca do września. Na uroczystym apelu kończącym obchody
stawiło się prawie 200 osób. Obecnie funkcję szczepowego
pełni pwd Piotr Cholewczuk, a kadrę instruktorską stanowią
pwd Agnieszka Chłobowska, pwd Katarzyna Wołkowicz i pwd
Maciej Doroszewski.
W 1989 r., kiedy powstał ZHP rok zał. 1918 nasz szczep
stał się częścią tej - niezależnej od PRL-owskiego harcerstwa
- organizacji. Od 1992 r. po połączeniu ZHP rok. zał. 1918
i ZHR, Szczep Arkona 18 jest częścią Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej.
Z formalnego punktu widzenia ZHR jest zarejestrowanym
stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Jest organizacją ideowo – wychowawczą skupiającą dzieci, młodzież
i dorosłych, pracującą metodą harcerską w oparciu o ideały
wychowawcze zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
Nasza organizacja wychowuje młodych ludzi w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu, państwa
polskiego. Instruktorzy prowadzą działalność wychowawczą
całkowicie społecznie, dzięki swemu zaangażowaniu i oddaniu
wpajają młodym ludziom żyjącym w świecie propagującym

konsumpcyjny styl życia jakże ważne ideały braterstwa, służby
bliźniemu i ojczyźnie. W czasach kiedy każdy z nas ma coraz
więcej obowiązków bycie instruktorem harcerskim wymaga
od młodego człowieka ogromnego zaangażowania i samozaparcia. Praca wychowawcza z młodzieżą nie jest prosta – wszyscy
wiemy jak trudna może być dzisiejsza młodzież. Szczególnie
ważne jest w związku z tym wspieranie instruktorów harcerskich przez szkołę, parafię, radę dzielnicy. Ważne jest, aby
młodzi drużynowi nie czuli się osamotnieni w swej pracy
wychowawczej.
W dniach 21 – 23 września 2007 r. odbędą się obchody
45 - LECIA SZCZEPU ARKONA 18.
Poniżej podajemy harmonogram obchodów, do wzięcia
udziału w których zapraszamy wszystkich byłych członków
szczepu Arkona 18 i jego sympatyków.
21 – 23 września: Turniej (biwak) zastępów Szczepu „Żagiew 2007” przy Pałacu w Kościelnikach.
23 września: godz. 1500 – Msza Święta w Gontynie Św. Małgorzaty; godz. 1545 – Uroczysty Apel; godz. 1600 – Wystawa
poświęcona Historii Szczepu i Harcerstwa w harcówce Szczepu
(ul. Senatorska 35); godz. 1630 – Poczęstunek, prezentacja
nowej części Kroniki Szczepu; godz. 1900 – Ognisko Jubileuszowe pod Kopcem Kościuszki; godz. 2100 – Zakończenie.
Czuwaj !
HM KATARZYNA KAPUSTA HR
PHM MARCIN KAPUSTA HR

Bezpłatny badania dla mieszkańców Dzielnicy VII
Szczepienia przeciwko grypie wykonywane będą od 20.IX - 10.XII.br w N ZOZ na ul. Komorowskiego 12- rejestracja 012
421-28-12, ul. Kościuszki 35 – rejestracja 012 429-35-35, ul. Kamedulska 70 – rejestracja 012 429-76-01.
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Dzień Otwartych Drzwi
w Szkole Podstawowej nr 48
Dnia 12 października 2007 r. o godz. 9.00 zapraszamy
serdecznie dzieci 5 i 6-letnie oraz ich rodziców na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 48
im. Szarych Szeregów przy ul. Ks. Józefa 337.
W tym dniu będzie można odwiedzić naszą szkołę oraz
poznać nauczycieli w niej pracujących. Zaprezentujemy ofertę
dydaktyczną i osiągnięcia uczniów.
Wspólnie pobawimy się i spędzimy miło czas.
Zapraszamy!
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Już wkrótce XII Bieg Śladami
Panien Zwierzynieckich...
22 września w sobotę zostanie rozegrany XII Bieg Śladami
Panien Zwierzynieckich. Zapraszamy uczestników oraz widzów! Sportowcom gwarantujemy dyplomy i nagrody, kibicom
– emocje! Mamy nadzieję na piękną pogodę i doskonałe humory
uczestników oraz widzów.
Tegoroczna edycja tradycyjnej zwierzynieckiej imprezy
zapowiada się ciekawie. Zawodom sportowym towarzyszyć
będzie finał międzyszkolnego konkursu wiedzy na temat Lasku
Wolskiego i organizatorów. Szkoły z terenu Dzielnicy VII
wystawią dwuosobowe reprezentacje, którym kibicować będą
m. in. koleżanki i koledzy – sportowcy. Sobotnie przedpołudnie
na Wesołej Polanie zdominuje jednak rywalizacja sportowa,
choć wrażeń i emocji nie zabraknie też w trakcie rozgrywania

konkursu wiedzy. Zapraszamy więc na Wesołą Polanę, gdzie
o godz. 10 rozpoczną się biegi dzieci i młodzieży ze szkół
z terenu naszej dzielnicy.
Jak co roku liczymy na życzliwość i fachową pomoc Dyrekcji Szkół oraz pp. Nauczycieli WF-u, bez których nie udało
by się przeprowadzić zawodów młodzieżowych. Mamy też
nadzieję, że biegacze oraz kibice licznie pojawią się na trasie
biegu otwartego (załączamy mapkę - plakat), który rozpocznie
się o godz. 11 na początku Alei Waszyngtona (koło kościółka
Najświętszego Salwatora). Meta biegu otwartego przewidziana
jest na Wesołej Polanie, a finisz spodziewany jest około godz. 12.
Regulamin biegu znajdziecie Państwo na stronie Krakowskiego
Klubu Biegacza „Dystans”: kkbdystans@op.pl. Wręczenie
nagród uczestnikom biegu otwarM>>7>:<ÐA696B>E6C>:COL>:GONC>:8@>8= tego, biegów młodzieżowych oraz
konkursu wiedzy odbędzie się na
GVYV9o^Zac^XnK>>Ol^Zgonc^ZX!@gV`dlh`^@ajW7^Z\VXoV9NHI6CH!Ol^Zgonc^ZX`^@ajWHedgidln!
B^Z_h`^DÑgdYZ`Hedgij!Ol^|oZ`=VgXZghilVGoZXoedheda^iZ_^@gV`dlh`^ZODD
Wesołej Polanie bezpośrednio po
zakończeniu zawodów.
oVegVhoV_|
YdjYo^V¨jlW^Z\jÑX^Zè`Vb^`gV`dlh`^Z\dAVhjLdah`^Z\d!cVYnhiVch^Z&%`^adbZigl!
lhdWdi''lgoZÑc^V'%%,#HiVgi\dYo#&&#%%!dWd``dÑX^d¨VCV_Ñl^ihoZ\dHValVidgV#
HoXoZ\¨dlZ^c[dgbVX_Z^oVe^hn/lll#YnhiVch#`gV`dl#ea
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Na XII Bieg Śladami Panien
Zwierzynieckich zapraszają organizatorzy:
- Zarząd i Rada Dzielnicy VII
- Krakowski Klub Biegacza
„Dystans”
- Klub Sportowy
„Zwierzyniecki”
- Miejski Ośrodek Sportu
- Fundacja: Miejski Park
i Ogród Zoologiczny
- Związek Harcerstwa
Rzeczpospolitej
Do zobaczenia 22 września!
BOŻENA OSTACHOWSKA –KOS

Przepraszamy!
Do ostatniego numeru Kuriera wkradł się przykry
błąd.
Z winy redakcji przeinaczone zostało nazwisko naszych
dobrodziejów pp. Dudków, właścicieli BIURA PODRÓŻY HAPPY HOLIDAY z ul. Kościuszki 33. Raz jeszcze
bijemy się w piersi i serdecznie przepraszamy!

Na fotografii właścicielka Biura Podróży Happy Holiday
pani Zdzisława Dudek wraz z małżonkiem Andrzejem.

 Kurier Zwierzyniecki

