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Jadwiga Wójcik

radna Dzielnicy VII
w kadencji 1998–2002,

przewodnicz¹ca Komisji Mieszkaniowej,
redaktor „Kuriera Zwierzynieckiego”.
Pogrzeb odby³ siê 17 lutego
na cmentarzu w Bie¿anowie.
RADA I ZARZ¥D
DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

 Kurier Zwierzyniecki

12 listopada ubiegłego
roku odbyły się wybory samorządowe.
Wybraliście Państwo
21 osób, które po złożeniu
ślubowania zostały radnymi naszej Dzielnicy. Wśród
nich znaleźli się zarówno
wieloletni działacze samorządowi, jak i osoby po
raz pierwszy zasiadające
w Radzie Dzielnicy. W naszym gronie są zarówno pracownicy naukowi, historycy
czy pedagodzy jak i przedsiębiorcy oraz menedżerowie. Gorąco wierzę, że połączenie
energii i zapału z doświadczeniem i wiedzą - umożliwi realizację zadań, które poprawią jakość Waszego życia. Z pewnością
nie wszystkie inicjatywy zostaną dostrzeżone i być może nie
wszystkie okażą się skuteczne. Dołożymy jednak wszelkich
starań, aby choć część z nich ułatwiła Państwu codzienne
życie. Wiadomo bowiem, że obok dużych przedsięwzięć
wymagających kosztownych inwestycji, występują problemy
szarej codzienności, jak dziurawa ulica, nierówny chodnik czy
brak oświetlenia.
Pomimo to planujemy zrealizować kilka ważnych
– można by rzec ponadczasowych zadań. Wśród nich za
najważniejsze dla poprawy standardów życia mieszkańców
uznajemy ukrócenie inwestycyjno-budowlanego chaosu
poprzez przyspieszenie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wybudowanie kompleksu
wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych boisk sportowych oraz
kompleksowe remonty szkół i przedszkoli.
Sztandarowym hasłem rozpoczynającej się kadencji
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec – będzie „komunikacja
z mieszkańcami”. Tylko bowiem poprzez najlepiej rozumianą wzajemną łączność będziemy w stanie poznać
Państwa potrzeby i oczekiwania. Tylko poprzez właściwe
relacje w tym zakresie będziemy mogli przekazać Państwu
najistotniejsze informacje. Dlatego zachęcam wszystkich
do lektury kolejnych numerów naszej gazety - „Kuriera Zwierzynieckiego”. Ponadto, w najbliższych dniach
działać będzie nowa strona internetowa Rady Dzielnicy,
z wszystkimi istotnymi informacjami i relacjami z wydarzeń.
Wierzymy, że – choć niestety zapewne nie dla wszystkich
– będzie to najszybsza droga dotarcia do dzielnicy z Państwa
uwagami i problemami. Serdecznie zapraszam również na
regularnie zaplanowane dyżury poszczególnych radnych.
Z Państwa strony liczymy na współpracę oraz chęć dzielenia się pomysłami, a ewentualna – wierzymy, że konstruktywna – krytyka będzie bodźcem do efektywniejszego działania
i wypełniania obowiązków. Wypada żywić nadzieję, że po zakończeniu kadencji, Nasza Dzielnica będzie bezpieczniejsza
i piękniejsza, a jej mieszkańcy z sympatią patrzeć będą
w stronę siedziby Rady.
ANDRZEJ HAWRANEK
PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU
DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

Z działalności Rady Dzielnicy VII
W dniu 12 grudnia 2006 r. odbyła się I sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
Sesję rozpoczął Kajetan d’Obyrn – Radny Miasta Krakowa
upoważniony przez Przewodniczącego Rady Miasta. Anna
Jarosz – Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Wyborczej
wręczyła członkom Rady zaświadczenia o wyborze na radnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Statutu Dzielnicy VII
Zwierzyniec członkowie Rady złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał najmłodszy członek Rady Piotr Tumidajski.
Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zarządu.
Zgłoszono dwie kandydatury: Piotra Chechelskiego oraz Andrzeja
Hawranka. Komisja Skrutacyjna w składzie: Bożena Ostachowska-Kos – przewodnicząca, Marcin Kapusta, Szczęsny Filipiak

– przeprowadziła głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 osób,
oddano 21 głosów ważnych, za kandydaturą Piotra Chechelskiego
głosowało 9 osób, za kandydaturą Andrzeja Hawranka głosowało
11 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Zatem Przewodniczącym
Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec został Andrzej Hawranek który
przejął prowadzenie obrad sesji. Na Zastępcę Przewodniczącego
Zarządu Dzielnicy VII wybrano Tomasza Krawczyka.
W kolejnym punkcie obrad ustalono pięcio osobowy skład
Zarządu w skład którego oprócz Przewodniczącego i zastępcy
weszli: Konstancja de Nowina Konopka, Piotr Chechelski,
Andrzej Olewicz.

W dniu 21grudnia 2006 r. odbyła się II sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
Podczas sesji Rada podjęła uchwały w sprawach:
– Planu rzeczowo-finansowy wydatków Dzielnicy VII na 2007 r.
– Opinii do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z funkcją handlowo-usługową w parterze
wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku przy
ul. Kościuszki 22, z garażem podziemnym, z lokalami
usługowymi wraz z dojazdem i infrastrukturą techniczną
obejmująca działkę nr: 369 obr. 14 Krowodrza oraz dodatkowo w zakresie infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów
działki nr: 395/11, 368/1, 368/3 obr. 14 Krowodrza, przy
ul. Kościuszki w Krakowie”.
W dyskusji udział wzięła goszcząca na sesji pani – dzierżawca
lokalu w omawianym budynku. Zbigniew Daniszewski zgłosił
poprawkę, polegającą na zastąpieniu użytego w uzasadnieniu
sformułowania: „zabudowa jest znacznie niższa” sformułowaniem: „zabudowa jest niższa o około 5 m”. Poprawka została
przyjęta.
– Opinii do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na dz. nr 111/13, obr. 11 Krowodrza wraz z miejscami postojowymi, wjazdem oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 111/13,
560/3, obr. j.w. przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie”.
– Opinii do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z garażami podziemnymi i budynkiem usługowym na działkach 54/49 część i 54/50 obr. 7 Krowodrza, budowa wjazdu
z działek nr 54/4, 54/8, 192/3, 192/5 obr. j.w. (ul. Podłużna),
budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego z naziemnymi miejscami postojowymi oraz z infrastrukturą techniczną
na działkach nr 54/49 część 54/4, 54/4, 54/50, 192/3, 192/5, obr.
j.w. oraz na działkach nr 313/6 i 133/4 obr. 8 przy ul. Podłużnej
w Krakowie”.
– Powołania Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
W skład Komisji weszli: Piotr Adamczyk, Magdalena Bzowska, Zbigniew Daniszewski, Jan Dziura-Bartkiewicz, Marcin
Kapusta, Grzegorz Kosch, Krzysztof Łuszczek, Bożena Ostachowska-Kos i Krzysztof Wyroba.

– Powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Architektury
i Urbanistyki Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Krzysztof Jakubowski zgłosił poprawkę w sprawie wykreślenia słowa „urbanistyki” z nazwy Komisji. Poprawka
została przyjęta. Andrzej Olewicz zgłosił poprawkę w sprawie wpisania w § 2. punktu w brzmieniu: „Wnioskowanie
o przekwalifikowanie działek i terenów w granicach Dzielnicy
VII”. Poprawka została przyjęta. Krzysztof Łuszczek zgłosił
poprawkę o dopisanie w § 2. pkt 2 po słowie: „miejscowych”
słów: „i ich opiniowanie”. Poprawkę przyjęto. Zbigniew
Daniszewski zgłosił poprawkę o dopisanie w § 2 pkt. 3. po
słowach: „wniosków o WZ” słów: „i ULI CP”. Poprawka
została przyjęta.
Chęć udziału w pracach Komisji Planowania Przestrzennego
i Architektury zgłosili: Piotr Adamczyk, Magdalena Bzowska,
Jan Dziura-Bartkiewicz, Krzysztof Jakubowski, Zofia LewickaDepta, Andrzej Olewicz, Piotr Tumidajski i Piotr Zaleski.
– Powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec. W skład Komisji weszli: Konstancja de Nowina
Konopka, Marcin Kapusta i Krzysztof Kowalski.
– Powołania Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Zbigniew Daniszewski zgłosił dwie poprawki.
Poprawkę dotyczącą dopisania w § 2 pkt. 1 po słowie:
„przeglądu” słów: „stanu technicznego” oraz poprawkę dotyczącą dopisania w § 2 jako czwartego w kolejności punktu
w brzmieniu: „Udział w komisjach przetargowych na wybór
wykonawców prac remontowych”. Obydwie zostały przyjęte
jednogłośnie.
Chęć udziału w pracach Komisji Edukacji i Sportu zgłosili: Konstancja de Nowina, Jan Dziura-Bartkiewicz, Szczęsny Filipiak,
Krzysztof Kowalski, Grzegorz Kosch, Tomasz Krawczyk, Andrzej
Olewicz, Bożena Ostachowska-Kos, Piotr Tumidajski i Krzysztof
Wyroba.
– Powołania Komisji Kultury, Promocji, Informacji i Kontaktów
z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Zofia Lewicka-Depta zgłosiła dwie poprawki. Pierwsza
w sprawie usunięcia zapisu w § 2 pkt. 4 „Obsługa tablic infor-
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macyjnych usytuowanych na terenie Dzielnicy” została odrzucona w głosowaniu. Druga dotycząca zmiany brzmienia zapisu w § 2 pkt. 5 na: „Współudział w wydawaniu promujących
dzielnicę druków, kalendarzy, informatorów – współpraca
z Zarządem i redakcją techniczną” została przyjęta.
Krzysztof Jakubowski zgłosił poprawkę w sprawie wykreślenia zapisu w § 2 pkt 8: „Współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami znajdującymi się na terenie dzielnicy odnośnie
sponsorowania imprez”. Poprawka została przyjęta. Chęć
udziału w pracach Komisji Kultury, Promocji, Informacji
i Kontaktów z Mieszkańcami zgłosili: Paweł Bułat, Szczęsny
Filipiak, Krzysztof Jakubowski, Tomasz Krawczyk, Zofia Lewicka-Depta, Bożena Ostachowska-Kos i Piotr Tumidajski.
– Powołania Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw
Inwestycyjnych.
Zbigniew Daniszewski zgłosił dwie poprawki. Pierwszą dotyczącą dopisania w § 2 jako drugiego w kolejności punktu
w brzmieniu: „Opiniowanie projektów z zakresu infrastruktury”. Drugą dotyczącą dopisania w § 2 jako trzeciego z kolei
punktu w brzmieniu: „Uzgadnianie z wykonawcami zakresu
prac”. Obydwie poprawki zostałay przyjęte.
Andrzej Olewicz zgłosił dwie poprawki.
Pierwsza dotyczyła dopisania w § 2 jako pierwszego
w kolejności punktu w brzmieniu: „Rozpatrywanie nadsyłanych przez mieszkańców dzielnicy pism dotyczących infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
przygotowywanie odpowiedzi, a także ich kierowanie do
odpowiednich jednostek miejskich w celu załatwienia zgodnie z kompetencjami”. Druga dotyczyła dopisania w § 2 jako
piątego z kolei punktu w brzmieniu: „Udział w komisjach
przetargowych oraz odbiorczych w zakresie infrastruktury

drogowej”. Obydwie zostały przyjęte.
W skład Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych weszli: Piotr Adamczyk, Magdalena Bzowska, Konstancja de Nowina, Jan Dziura-Bartkiewicz, Andrzej Olewicz,
Krzysztof Łuszczek, Krzysztof Wyroba i Piotr Zaleski.
– Powołania Komisji Bezpieczeństwa, Praworządności i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Piotr Chechelski zgłosił poprawkę polegającą na dopisania
w § 2 dodatkowego punktu w brzmieniu: „Współpraca ze
szkołami w ramach edukacji odnośnie bezpieczeństwa młodzieży (konkursy)”. Poprawka została przyjęta.
Chęć udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa, Praworządności i Mieszkalnictwa zgłosili: Paweł Bułat, Szczęsny
Filipiak i Piotr Zaleski.
– Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Swoje kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej zgłosili:
Grzegorz Kosch, Szczęsny Filipiak, Krzysztof Łuszczek,
Zbigniew Daniszewski, Zofia Lewicka-Depta i Krzysztof
Kowalski. Z uwagi na fakt, że Komisja Rewizyjna może
liczyć najwyżej pięciu członków postanowiono każdą ze
zgłoszonych kandydatur poddać pod głosowanie. Wobec
braku zdecydowanego rozstrzygnięcia (dwie kandydatury,
które uzyskały najmniejsze poparcie otrzymały jednakową
liczbę głosów), przewodniczący Andrzej Hawranek zgłosił wniosek w oparciu o § 10 pkt 8 Regulaminu Dzielnicy
o wycofanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII z porządku obrad. Wniosek
uzyskał wymaganą bezwzględną większość.
– Upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec do wyboru
przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których
mowa w § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy.

W dniu 9 stycznia 2007 r. odbyła się III sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
Podczas sesji Rada podjęła uchwały w sprawach:
– Powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa, Praworządności i Mieszkalnictwa
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
– Powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
– Powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec.
– Powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady
Dzielnicy VII Zwierzyniec.
– Powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Kultury, Promocji, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
– Powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Edukacji i Sportu Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
– Powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
– Uwzględnienia inwestycji w budżecie miasta Krakowa na
2007 rok – dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowienie
elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 31”.
– Opinii do projektu budowlano-wykonawczego na budowę
rowu odwadniającego wraz z przepustami w rejonie ulic:
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Księcia Józefa, Jodłowej i Skibowej w Krakowie.
– Zmiany zakresu rzeczowego zadania z zakresu „planowania
i realizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych” w 2007 roku.
Krzysztof Łuszczek zgłosił poprawkę polegającą na wykreśleniu z treści uchwały słów: „spotkania świątecznego Rady
Dzielnicy VII” i wpisaniu w ich miejsce słów: „spotkań okolicznościowych w Radzie Dzielnicy VII”. Poprawka została
przyjęta.
– Opinii do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działce nr 219/1 obr. 39 Krowodrza
przy ul. 28 Lipca 1943 w Krakowie wraz z dwoma zjazdami
z ul. 28 Lipca 1943 – dz. nr 477”.
– Zgłoszenia postulatów i propozycji do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Olszanica”.
– Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Projekt przedstawił w imieniu grupy radnych Piotr Zaleski. Zgłosił on jednocześnie autopoprawkę, polegającą na
wykreśleniu z proponowanego składu Komisji Rewizyjnej
Magdaleny Bzowskiej i wpisaniu Zofii Lewickiej-Depta.
Piotr Chechelski zgłosił poprawkę w sprawie wykreślenia
z proponowanego składu Komisji Rewizyjnej Krzysztofa
Jakubowskiego i wpisanie w jego miejsce Zbigniewa Daniszewskiego. Poprawka została odrzucona.

W dniu 23 stycznia 2007 r. odbyła się IV sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
Podczas sesji Rada podjęła uchwały w sprawach:
– Wniosku o przeprowadzenie kontroli drzew pod kątem bezpieczeństwa.
– Opinii dotyczącej oddania w użytkowanie na okres 30 lat zabudowanej zabytkowym budynkiem nieruchomości oznaczonej
jako działka ewidencyjna nr 27 i nieruchomości oznaczonej
jako działka ewidencyjna nr 30/1, położonych w obrębie 13
jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Królowej Jadwigi
41 na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
– Opinii dotyczącej zamiaru przedłużenia okresu użytkowania
nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjnej nr: 4/10,
5/10, 426/4 i 427/3, położonej przy al. Focha w Krakowie
do okresu 25 lat na rzecz Anion S.A. Oddział w Krakowie.
– Opinii do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem w przyziemiu na dz.
nr 276 obręb 11 Krowodrza z wjazdem z części dz. nr 606,
276 obręb j.w. oraz budową infrastruktury technicznej na dz.
nr 606, 605 obr. j.w. przy ul. Leszczynowej w Krakowie.

–
–
–
–
–
–

Piotr Chechelski zgłosił poprawkę dotyczącą zapisów
w § 1 uchwały, polegającą na zastąpieniu słowa „pozytywnie”
słowem „negatywnie” i wykreśleniu słów: „pod warunkiem
obniżenia inwestycji o jedną kondygnację”. Poprawka została
przyjęta.
Wniosku o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu
linii nr 192 do Portu Lotniczego Balice.
Wniosku o wydzielenie geodezyjne działki drogowej i uregulowania stanu prawnego ulicy Podkamyk.
Zmiany w składzie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady
Dzielnicy VII.
Zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa, Praworządności
i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VII.
Zmiany w składzie Komisji Kultury, Promocji, Informacji
i Kontaktów z Mieszkańcami.
Zmiany w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni.

W dniu 13 lutego 2007 r. odbyła się V sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
Podczas sesji Rada podjęła uchwały w sprawach:
– Powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Dzielnicy VII.
– Wniosku o powołanie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa
dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków”.
– Zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadania priorytetowego „Komunikacja z mieszkańcami dzielnicy” na 2007 r.
Zbigniew Daniszewski zgłosił poprawkę w sprawie dopisania
w § 1 w części dotyczącej § 4300 kwoty 3000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablic informacyjnych Dzielnicy.
Poprawka została przyjęta.
– Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczenia
prędkości na ul. Poręba.
– Opinii dotyczącej sprzedaży części działki o pow. 150 m2
położonej w Krakowie przy ul. Robla, oznaczonej nr 645/4,
obręb 10, jednostka ewidencyjna Krowodrza, stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Kraków, jako dopełnienie do
działek 61/5 i 61/2, będących własnością osoby fizycznej.
– Opinii dotyczącej użyczenia na okres 40 lat skrzydła dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 48, znajdującego się na
nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 104/8
obr. 20 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Księcia
Józefa 337 w Krakowie na rzecz Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa.
– Wniosku o pilne przystąpienie do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie”
ograniczonego od wschodu al. Krasińskiego, od północy
al. Marszałka Focha, od zachodu rzeką Rudawą, od południa
rzeką Wisłą.
Magdalena Bzowska zgłosiła poprawkę w sprawie zmiany
brzmienia § 1 na następujące: „Wnioskuje się o pilne przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Półwsie” ograniczonego od wschodu al. Krasińskiego, od północy al. 3-go Maja, od zachodu

–
–
–
–
–

–

–

ul. Piastowską i rzeką Rudawą, od południa rzeką Wisłą”.
Poprawka została odrzucona.
Zmiany w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni Rady Dzielnicy VII.
Zmiany w składzie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi Rady
Dzielnicy VII.
Przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wydatków Dzielnicy
VII Zwierzyniec na 2007 rok.
Opinii na temat koncepcji przebiegu Trasy Balickiej.
Opinii do wniosku o ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego oraz
ul. Insurekcji Kościuszkowskiej na odcinku od ul. Olszanickiej do ul. Krzyżówka w Krakowie, wraz z odwodnieniem,
oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia – etap
I ul. Insurekcji Kościuszkowskiej” – dz. nr od 160 do 163,
164/1, 166, 167, 168/1, od 171 do 179, 180/3, od 181 do 188,
189/3, 190/2, od 120, do 136, od 138, 139, 141, 142, 143/1,
145/3, 146/4, 147/3, 148/3, 149, 151, 152/3, 154/5, 349, 156,
348, 347/1 obr. 51 Krowodrza”.
Opinii do wniosku o ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa ul. Powstania Styczniowego oraz ul. Insurekcji Kościuszkowskiej na odcinku od ul. Olszanickiej do
ul. Krzyżówka w Krakowie, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia – etap II
ul. Powstania Styczniowego” – dz. nr 479, 458, 115, 89/3,
90/6, 87, 86, 85, 93/8, 467/2 obr. 53 Krowodrza, dz. nr 350/1,
346, 54/3, 55/1, 55/2, 352/1, 71, 72/5, 343, 156, 347/1, 347/2,
347/3, 120, 56/1, 54/2 obr. 51 Krowodrza”.
Wniosku w sprawie likwidacji baraku znajdującego się przy
ul. Senatorskiej 16.
Piotr Adamczyk zgłosił poprawkę w sprawie zmiany zapisu
w § 1 na następujący: „ Wnioskuje się o usunięcie płyt azbestowo-cementowych ze ścian zewnętrznych baraku znajdującego
się przy ul. Senatorskiej 16 (narożnik ul. Komorowskiego)”.

Kurier Zwierzyniecki 

Poprawka została przyjęta.
– Wniosku w sprawie modernizacji oświetlenia Parku Decjusza.
– Wniosku w sprawie wykupu przez Gminę Kraków rowu
melioracyjnego położonego po wschodniej stronie Parku De-

cjusza na działkach będących własnością osób prywatnych.
– Wniosku w sprawie ustalenia stanu prawnego działek wchodzących w skład Parku Decjusza.

W dniu 27 lutego 2007r. odbyła się VI sesja Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
Na początku obrad sesji Przewodniczący Andrzej Hawranek zaproponował aby w związku z obecnością bardzo licznej
grupy gości Rada w pierwszej kolejności wysłuchała wystąpienia mieszkańców ul. Borowego, a następnie omówiła projekt
uchwały w sprawie opinii do wniosku o WZ dla inwestycji przy
ul. Mlaskotów/Salwatorskiej.
Przewodniczący udzielił głosu pani Beacie Warot, która
w imieniu grupy mieszkańców ul. Borowego zwróciła się do
Rady Dzielnicy z prośbą o poparcie w sprawie sprzeciwu wobec
uzyskania przez inwestora – ECHO INVESTMENT S.A., pozwolenia na budowę dla zespołu budynków mieszkalnych przy
ul. Korzeniowskiego-boczna. Przedstawiła również pokrótce
przebieg sprawy od momentu wystąpienia o WZ dla tej inwestycji. Andrzej Hawranek w imieniu Zarządu zobowiązał się do
wystosowania pisma do Wydziału Architektury i Urbanistyki
UMK w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych z wyżej
wymienioną inwestycją. Mieszkańcy ze swej strony zobowiązali
się dostarczyć do Rady Dzielnicy w terminie do 2.03.2007 r.
kompletu dokumentów dotyczących omawianej sprawy.
Podczas sesji Rada podjęła uchwały w sprawach:
– Projektu uchwały w sprawie opinii do wniosku o ustalenie
warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr
98/10, 98/11, 457/8 obręb 14 Krowodrza przy ul. Mlaskotów/
Salwatorskiej w Krakowie z garażem podziemnym i drogą
dojazdową – dz. nr 381/3, 457/7, 380/5, 457/1 obręb j.w.
W dyskusji udział wzięli przedstawiciele mieszkańców, w tym
m.in. p. Bielecki, p. Mikułowski i p. Kowalski – przedstawiciel
rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.
– Projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadań priorytetowych na 2007 r. – dotyczy zadań realizowanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Projekt uchwały zreferował w imieniu Zarządu Andrzej Hawranek, powołując się na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Filia nr 7 z dnia 21.02.2007 r. Uchwała została podjęta
– Projektu uchwały w sprawie wniosku o uzupełnienie koncepcji
VI etapu przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Królowej Jadwigi o odcinek od ul. Borowego do wysokości posesji nr 153.
– Projektu uchwały w sprawie zadań powierzonych z zakresu „budowa
i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na 2007 r.
– Projektu uchwały w sprawie opinii do wniosku o ULI CP
dla zamierzenia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS nr KRA0213 przy ul. Skibowej 7a
na działce nr 76/3 obręb 17 Krowodrza.
Andrzej Hawranek zgłosił w imieniu Zarządu poprawkę,
w której proponuje się wykreślenie z § 1 drugiego i trzeciego
zdania i przeniesienie ich w pełnym brzmieniu do uzasadnienia. Poprawka została przyjęta.
– Projektu uchwały w sprawie propozycji i postulatów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Dolina Rudawy – Małe Błonia”.
– Projekt uchwały w sprawie opinii do wniosku o ULI CP dla
inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na
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dachu budynku Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 przy
al. Focha 39 w Krakowie, na działce nr 5/8 obręb 14 Krowodrza.
Andrzej Hawranek zgłosił w imieniu Zarządu poprawkę
w sprawie dopisania na końcu pierwszego zdania w § 1 słów:
„pod warunkiem uzyskania zgody dyrekcji placówki i sąsiadów” oraz wykreślenia z § 1 zdania: „Stacja bazowa nie może
zostać zrealizowana w formie wolnostojącego masztu, powinna zostać umieszczona na dachu budynku” i przeniesienie go
w całości do uzasadnienia. Poprawka została przyjęta.
Projektu uchwały w sprawie propozycji i postulatów do
zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Lasu Wolskiego w związku z przystąpieniem do sporządzania planu
miejscowego dla tego obszaru.
Zgłoszono kilka poprawek.
Poprawka Magdaleny Bzowskiej dotyczyła zmiany brzmienia pkt. 7 w § 1 na następujące: „wykorzystanie północnych
i wschodnich stoków Lasu Wolskiego dla celów sportowych”
została przyjęta.
Poprawka Marcina Kapusty dotyczyła zmiany brzmienia
pkt. 11 w § 1 na następujące: „Wyznaczenie oddzielnych
sieci nie kolidujących tras rowerowych i pieszych w celu
wyeliminowania możliwości wystąpienia niebezpiecznych
sytuacji. Postuluje się również wyznaczenie trasy do uprawiania sportów kolarskich o charakterze „grawitacyjnym”
(tzn. downhill, dual)” – została przyjęta.
Poprawka Krzysztofa Łuszczka dotyczyła dopisania w pkt. 10
w § 1 na końcu zdania słów: „i zabudowane sąsiednie działki”
została przyjęta.
Poprawka Zarządu, zgłoszona przez Andrzeja Hawranka,
dotyczyła zmiany brzmienia początkowego zdania w § 1 pkt.
11 na: „Wyznaczenie tras rowerowych i tras spacerowych”
oraz o dopisanie w § punktu 12 w brzmieniu: „ Wyznaczenie miejsc pod budowę parkingów w rejonach wyłączonego
ruchu pojazdów oraz w miejscach przewidzianych na tereny
rekreacyjno-sportowe”, poprawka została przyjęta.
Projektu uchwały w sprawie przyspieszenia realizacji inwestycji - dotyczy inwestycji związanej z umocnieniem obwałowań rzeki Wisły od strony ul. Księcia Józefa i z budową na
koronie wału trasy rowerowej na odcinku od stopnia wodnego
„Kościuszko” do Mostu Zwierzynieckiego.
Projektu uchwały w sprawie podziału środków przeznaczonych
na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy VII na 2007 r.
W dyskusji ustalono, że na remont toalety (węzeł sanitarny)
w harcówce w Gimnazjum nr 20 przyznaje się 1000 zł,
a na wymianę drzwi do harcówki – 2000 zł.
Projektu uchwały w sprawie uregulowania ruchu na moście
na rzece Rudawie łączącym ulice Podłużną i Zakliki z Mydlnik.
Projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży
gminnej działki nr 253 obręb 17 Krowodrza dla dopełnienia
działki nr 252 obręb 17 Krowodrza.
ANDRZEJ HAWRANEK
PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU
DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

III Zwierzyniecki Konkurs Literacki
Mam przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do wzięcia udziału w trzeciej edycji Zwierzynieckiego Konkursu
Literackiego, którego organizatorami są Rada Dzielnicy
VII, Zwierzyniecki Komitet Obywatelski oraz Szkoła Podstawowa nr 31. Jestem przekonana, że tegoroczny konkurs,
tak jak poprzednie, spotka się z życzliwym przyjęciem ze
strony Uczniów, Nauczycieli i oczywiście Mieszkańców naszej dzielnicy. W ubiegłym roku w konkursie wzięło udział
ok.70 osób, a szczególnie licznie wystąpiły: Szkoła Podstawowa nr 32 i Szkoła Podstawowa nr 31.Wyniki ogłaszaliśmy uroczyście w czerwcu, podczas Święta Dzielnicy VII,
w Parku Decjusza. Najlepsze prace zostały wydrukowane
w „Tygodniku Salwatorskim”. Mam nadzieję, że przypomnienie regulaminu na łamach „Kuriera Zwierzynieckiego”
przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania naszym
konkursem.

Regulamin

Uczestnicy: Przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, a także gimnazjaliści oraz licealiści uczący się w szkołach
zwierzynieckich. Do udziału zapraszamy też uczniów innych
szkół, pod warunkiem, że mieszkają na terenie Dzielnicy VII.
Konkurs ma charakter indywidualny!
Cel konkursu: Pragniemy zainteresować młodzież sprawami naszej „małej Ojczyzny” czyli terenów, które mieszczą się
w historycznych granicach Zwierzyńca i Półwsia Zwierzynieckiego. Zależy nam na kształtowaniu wśród młodzieży więzi ze
środowiskiem lokalnym, na budzeniu poczucia odpowiedzialności za przyszłość Zwierzyńca. Chcemy też skłonić młodych ludzi
do poznawania historii okolicy, w której przyszło nam żyć.
Tematyka: Prace powinny być w jakimś stopniu związane ze Zwierzyńcem – z jego historią lub teraźniejszością, z
tradycjami, legendami, niepowtarzalną atmosferą, z zabytkami, z problemami bieżącymi, inwestycjami, perspektywami,
ze znanymi (lub zapomnianymi) mieszkańcami... itd.
Forma literacka prac: Przewidujemy trzy kategorie – proza fabularna (np. opowiadanie, kartki z pamiętnika)
– teksty publicystyczne (reportaż , felieton, wywiad)
– próby poetyckie (wiersz lub zbiór wierszy).
Oczywiście oddzielnie będziemy oceniać prace uczniów
klas I – III i IV – VI, osobno teksty gimnazjalistów oraz
licealistów.
Warunkiem koniecznym jest samodzielność prac. Oczywiście, w trakcie gromadzenia materiału, uczestnik konkursu może
konsultować się z Nauczycielami, Rodzicami itd.
W przypadku korzystania ze źródeł prosimy o załączenie
bibliografii. Pracę można wzbogacić rysunkami lub zdjęciami. Jeżeli zainteresowanie konkursem będzie w danej szkole
duże, może warto przeprowadzić szkolne eliminacje - wówczas prosimy o króciutki protokół zawierający dane o liczbie
wszystkich uczestników i listę zakwalifikowanych prac (nie
przewidujemy limitów ilościowych). Zwracamy się też z prośbą o dostarczenie tekstów z danej szkoły przez jedną dorosłą
osobę . Uczestnik może przynieść swą pracę bezpośrednio do
siedziby Rady Dzielnicy – jeżeli w danej szkole Zwierzyniecki
Konkurs Literacki nie zostanie rozpropagowany przez Dyrekcję
czy Nauczycieli.

Format prac: Teksty powinny być maszynopisami lub
czytelnymi rękopisami, nie powinny przekraczać 7–8 stron
formatu A 4.
Termin: Prace można oddawać do końca kwietnia 2007,
a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po kilku tygodniach. Opisane
odpowiednio prace konkursowe należy przynieść do siedziby
Rady Dzielnicy VII (ul. B.Prusa 18) . Do pracy w Jury zaprosimy kilka osób – członków Redakcji „Kuriera Zwierzynieckiego”. Prace konkursowe na pewno też będzie czytać i oceniać
p. Katarzyna Kudlińska (przedstawicielka Zwierzynieckiego
Komitetu Obywatelskiego) .
Teksty należy opisać wg wzoru: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, klasa, adres domowy .
Prosimy o dopisek: „Zwierzyniecki Konkurs Literacki”.
Nagrody: Nagrody sponsorować będzie przede wszystkim Rada Dzielnicy VII. Przewidujemy przede wszystkim
wartościowe nagrody książkowe oraz druk nagrodzonych,
wyróżnionych prac w prasie lokalnej. Ewentualnych Sponsorów – przedstawicieli społeczności lokalnej - bardzo uprzejmie
proszę o kontakt.
Bożena Ostachowska-Kos,
przewodnicząca Jury, radna dzielnicy VII.

Zwierzyniec
na starej fotografii

Emaus pod klasztorem Norbertanek w 1935 r.
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Fot. Stanisław Kupiecki, ok. 1964 r.
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Fot. Henryk Hermanowicz, ok. 1955 r.

Kościół jeszcze w Komorowicach, przed przeniesieniem na Wolę
Justowską (widokówka z archiwum Krzysztofa Jakubowskiego)

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
Magdalena Jaśkiewicz:
Ochronę skansenu gwarantuje nie tylko wpis do
rejestru zabytków, ale też plan miejscowy. Plan
ten nie zakładał likwidacji dwuipółhektarowego
skansenu. Budowa nowego kościoła jest tam zatem
niemożliwa.

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VII Zwierzyniec
Andrzej Hawranek:
Myślę, że nie powinno być wątpliwości co do losów
tak szczególnego miejsca. W najbliższym czasie
przygotowana zostanie przez Radę uchwała wspierająca odtworzenie bądź przeniesienie tu innego
drewnianego kościoła. Wierzę, że Radni poprą ją
zdecydowanie.

Wnętrze kościoła, fot. Andrzej Wiśniewski, ok. 2000 r.

Przewodniczący Obywatelskiego
Komitetu Ratowania Krakowa
Mikołaj Kornecki:
Skansen jest już dziedzictwem kilku pokoleń. Należy go chronić nie tylko w interesie tej dzielnicy,
ale całego Krakowa. Nie tyko zresztą sam skansen,
bo całe jego sąsiedztwo to unikatowe miejsce.
Kurier Zwierzyniecki 

Strzelnica na Woli Justowskiej
Wola Justowska włączona została do Krakowa dopiero
w czasie okupacji niemieckiej – jako XXXIII dzielnica katastralna - w roku 1941. Wraz z Wolą przyłączono wówczas
również wszystkie sąsiadujące bezpośrednio z miastem wsie,
jak między innymi Pychowice, Prądnik Biały i Czerwony czy
Prokocim. Było to w praktyce dopełnienie idei Wielkiego
Krakowa realizowanej w latach 1909–1915, pod patronatem
ówczesnego prezydenta miasta Juliusza Leo.
Po raz pierwszy Wola Justowska wzmiankowana była
w roku 1304, jako Wola Chełmska, toteż należy przypuszczać,
że wydzielona została z pobliskiego Chełmu. Ta dość znacznie
oddalona od Krakowa wieś miała na przestrzeni następnych
stuleci, co najmniej kilku właścicieli. W dokumentach zacho-

niem Królowej Jadwigi. Przy trakcie tym – ze względu na pas
przedpola twierdzy, dość rzadko zabudowanym – wzniesiono
w latach 1886–1887 strzelnicę wojskową. Była to drewniana
budowla, wysoka chociaż jednokondygnacyjna, z centralną
rotundą nakrytą wielospadowym, spłaszczonym dachem i dwoma skrzydłami po bokach. Cały teren liczył około 10 hektarów
powierzchni, a zamykał go ziemny wał – tzw. kulołap – ze
względów bezpieczeństwa zwyczajowo stosowany w tego typu
obiektach. Obok żołnierzy austriackich, na strzelnicy tej ćwiczyli później między innymi członkowie Związku Strzeleckiego
zwanego potocznie „Strzelcem” – paramilitarnej organizacji
powołanej w roku 1910. W przededniu wybuchu pierwszej
wojny światowej doskonalili tu swe umiejętności legioniści

wały się między innymi informacje o rodzinach Koniecpolskich
i Sieneńskich. Dopiero w roku 1528 zakupił ją sekretarz króla
Zygmunta Starego – Justus Decjusz - który na miejscu dawnego dworu wzniósł pałacową rezydencję, w stylu włoskiego
renesansu. Wola nazwana została Justowską właśnie od imienia
Decjusza – chociaż nazwę tę usankcjonowano oficjalnie dopiero
w XIX wieku. Wieś jeszcze wielokrotnie zmieniała właścicieli,
a ostatnimi byli Marcelina i Aleksander Czartoryscy. Po śmierci księżnej Marceliny, znanej pianistki, uczennicy Fryderyka
Chopina (1893 r.), ich syn Marceli rozpoczął sukcesywną
parcelację majątku.
Główną osią komunikacyjną Woli był trakt biegnący
od kościoła Norbertanek i wzgórza Salwatorskiego – przez
dziesiątki lat bezimienny - nazwany dopiero w roku 1912 imie-

komendanta Józefa Piłsudskiego, a wielu z nich wywodziło
się właśnie ze „Strzelca”.
Strzelnicę, z okresu jej świetności podziwiać można na karcie
widokowej, wydanej przez Drukarnię Władysława Ludwika
Anczyca, w roku 1928. Co godne podkreślenia, nosiła ona imię
generała Zygmunta Zielińskiego – o czym nikt chyba dziś już
nie pamięta. Podobnie zapomniana zdaje się być postać samego
generała, jednego z nielicznych generałów broni w międzywojennej, polskiej armii, jako że marszałek Piłsudski unikał nadawania
tego najwyższego stopnia nie robiąc wyjątku nawet dla najwierniejszych współpracowników. Zygmunt Zieliński (1858–1925),
był krótko dowódcą III Brygady Legionów, Korpusu Posiłkowego oraz jednej z armii w wojnie 1920 roku. Pod koniec życia
związany z Krakowem, mieszkał przy ul. Garncarskiej 4.
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Zarówno w okresie międzywojennym, jak i po drugiej
wojnie światowej strzelnica należała do krakowskiego garnizonu. Wojsko było zatem od zawsze jej naturalnym, solidnym
administratorem. Kłopoty zaczęły się w latach dziewięćdziesiątych, kiedy strzelnicę przejęła gmina. Po kilku latach, cały
10-hektarowy teren Wydział Skarbu Miasta wydzierżawił
Fundacji Rozwoju Turystyki i Rekreacji Wawel-Sport, pod
warunkiem, że ta wyremontuje zabytkowy, drewniany obiekt.
Pomimo kilkakrotnej prolongaty terminu nigdy nie przystąpiono
do prac (trudno za takie uznać prowizoryczne podstemplowanie
kilku osłabionych krokwi) , toteż miasto naliczało fundacji karę
w wysokości 800 tys. zł rocznie. Jedynym rezultatem było
jednak zaskarżenie tej decyzji do sądu i trwające już kilka lat,
urzędowe przepychanki. Tymczasem sama strzelnica początkowo wydzierżawiona przez fundację prywatnemu inwestorowi
na okres 30 lat, sprzedana została temuż, w roku 2004 za kwotę
926 tys. zł. Podobno ma on zamiar urządzić tam restaurację
i kawiarnię. Ponieważ jednak inwestor zwlekał i nie przedłożył
w ustalonym terminie projektu prac adaptacyjnych wojewódzki
konserwator zabytków postanowił zawiadomić prokuraturę
i Urząd Miasta Krakowa o niedotrzymaniu warunków umowy.
Nad tym ciekawym niszczejącym od lat zabytkiem tak
drewnianego, jak i militarnego budownictwa wiszą od dawna czarne chmury i można jedynie wyrazić nadzieję, że nie
podzieli on losu podobnych, nietuzinkowych obiektów, jakie
w ostatnich latach zniknęły bezpowrotnie z pejzażu miasta.
Tę słabą nadzieję podtrzymać może jedynie nieugięte stanowisko urzędu konserwatorskiego, a w konsekwencji wypowiedzenie przez miasto umowy o wieczyste użytkowanie. Precedens
w postaci odzyskanego Zajazdu Kościuszkowskiego – obok
Dworku Białoprądnickiego - już jest.
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

P.S.
Tekst ten – opublikowany na łamach „Dziennika Polskiego”
– powstał w maju 2005 roku. Od tamtego czasu, coś się jednak

zmieniło, bowiem jeszcze w tym samym roku zabytkowy obiekt
odkupiła firma Bud – Center, z zamiarem przeznaczenia go
na cele usługowe, m.in. gastronomię. Jak niedawno stwierdziła
na łamach tegoż samego „Dziennika Polskiego” (nr 30 z 5 lutego 2007), kierownik Referatu ds. Urbanistyki i Architektury
w Oddziale Ochrony Zabytków Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK – Elżbieta Iwona Hofman – inwestor
jest w stałym kontakcie z Wydziałem i przedstawił właśnie
do opiniowania projekt budowlany, architektoniczno konstrukcyjny wraz z programem konserwatorskim, pod nazwą „Rewitalizacja zabudowań dawnej strzelnicy na Woli Justowskiej”.
Tymczasem w styczniu br. pozostały obszar dawnej strzelnicy,
położony za centrum tenisowym – ok. 6 hektarów – został
prawnie przejęty przez miasto. Stało się tak po rezygnacji
Fundacji „Wawel-Sport”, z wieczystej dzierżawy tych terenów,
a przyczyną tejże rezygnacji były zakończone fiaskiem starania
o zabudowę mieszkaniową (!) na tym terenie. Ponieważ 6-hektarowa działka znajduje się w obszarze planu zagospodarowania
przestrzennego „Strzelnica” i przeznaczona będzie pod tzw.
zieleń urządzoną – należy żywić nadzieję, że teren ten został
raz na zawsze obroniony przed developerami…
Na koniec pełna nieodpartego, urzędowego uroku, odpowiedź w kwestii postępującej dewastacji zabytkowej,
drewnianej strzelnicy - jaką otrzymał eurodeputowany Bogusław Sonik od prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza.
Oto jak uzasadniono odmowę wszczęcia postępowania
w sprawie dewastacji tego zabytku. Opierając się mianowicie
na nie nadążających już za tzw. życiem przepisach - Ustawy
o Ochronie Zabytków - stwierdzono, że dla przyjęcia zaistnienia przestępstwa „koniecznym jest, aby sprawca działał czy
to umyślnie lub nieumyślnie, a zatem podejmował działania
zmierzające do zniszczenia lub uszkodzenia zabytku”. Nic dodać, nic ująć. Może tylko to, że od kilku lat teren na którym stoi
zabytek - jest za wolą i wiedzą właścicieli - niemal przez całą
dobę otwarty i właściwie ogólnie dostępny. Jedynym bowiem
zabezpieczeniem jest rachityczna, potargana siatka, rozciągnięta
na krzywo wbitych drewnianych palikach...

Z prac Zwierzynieckiego
Komitetu Obywatelskiego
15 marca 2007 w Szkole Podstawowej nr 31 przy
ul. B. Prusa, odbyło się spotkanie mieszkańców z przewodniczącym
Rady Dzielnicy Andrzejem Hawrankiem oraz radnymi dzielnicy
- zorganizowane przez Zwierzyniecki Komitet Obywatelski.
Podczas spotkania przewodniczący omówił obecny skład
rady wskazując między innymi na znaczne obniżenie średniej
wieku radnych. Przedstawił też najważniejsze zagadnienia,
którymi zajmuje się obecnie rada. Szczególne zainteresowanie
wśród mieszkańców wywołały sprawy związane z planowaniem przestrzennym, bezpieczeństwem i ekologią. Zwrócono
również uwagę na bałagan i brud w okolicy pętli tramwajowej

na Salwatorze, wałach Rudawy i obok klasztoru Norbertanek.
Przewodniczący zobowiązał się, że zarząd dzielnicy wystąpi
ze stosownym pismem do MPK. Mieszkańcy interweniowali
też w sprawie fatalnego stanu ul. Królowej Jadwigi. Podczas
dyskusji oprócz mieszkańców głos zabierali radni: Zbigniew
Daniszewski, Piotr Zaleski i Magdalena Bzowska. Spotkanie
prowadził Andrzej Skrzyński – przewodniczący ZKO, który
na zakończenie przekazał petycję w sprawie umieszczenia
tablicy pamiątkowej przy ulicy Kościuszki 18, poświęconej
gen. bryg. Józefowi Wilczyńskiemu.
ANDRZEJ HAWRANEK
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NOWY SKŁAD
RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC
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NOWY SKŁAD RADY DZIELNICY VII

Od lewej stoją: P. Adamczyk, A. Olewicz, T. Krawczyk, P. Chechelski, M. Kapusta, P. Zaleski, G. Kosch, K. Wyroba, K. Kowalski, S. Filipiak, P. Bułat,
P. Tumidajski, K. Łuszczyk, J. Dziura-Bartkiewicz, K. de Nowina- Konopka. Od lewej siedzą: K. Jakubowski, Z. Lewicka-Depta, A. Hawranek, M. Bzowska,
B. Ostachowska-Kos, Z. Daniszewski.

„Sekrety i niecałe prawdy”
„Sekrety i niecałe prawdy” – to tytuł najnowszej wystawy,
którą od 25 lutego do 1 kwietnia br. oglądać można w Zwierzynieckim Salonie Artystycznym – filii Muzeum Historycznego
miasta Krakowa przy ul. Królowej Jadwigi 41.
Autorką wystawy jest Anna Kalinowska-Maćków. Jak twierdzi Stefan Berdak – artysta malarz i grafik „Kalinowska maluje
szybko, zdecydowanie, tryska talentem. Zaskakuje wciąż nowymi pomysłami. Obrazy są dojrzalsze, coraz bardziej przemyślane.
Postrzegamy w nich świat pełen dziwnych zdarzeń, zaskakujących skojarzeń, ludzi i zwierząt, wyszukanych przedmiotów.
A wszystko znieruchomiałe zamknięte w przestrzeni prostokątnego obrazu jak w spektaklu teatralnym w jednosekundowej
odsłonie. Ewa Kalinowska tworzy obrazy nie tylko po to, by
zachwyciły one widza bogactwem zestawień kolorystycznych,
ale także w celu wywarcia na nim pewnych poetyckich refleksji.
Swoje olejne wiersze lekko rejestruje pędzlem, dba o kształt,
kompozycję i zharmonizowany koloryt obrazu.”
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Salon otwarty jest od środy do niedzieli w godzinach 9.30
– 17.00 za wyjątkiem drugiej niedzieli miesiąca. Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy !
A.W.

