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Mili Państwo,
Witajcie w 2006 roku; czytajcie o rozstrzygnięciu konkursów kolęd i pastorałek oraz Pejzażu Zwierzynieckiego, o promocji pięknego albumu Zwierzyniecki Park Kulturowy w fotografii oraz o planie miejscowym otoczenia Lasu Wolskiego. Podajemy szereg komunikatów, także ostatnie informacje na temat kontrowersyjnego ogrodzenia przy Alei Waszyngtona.
Redakcja

Wykonała Magdalena Madej SP 31 kl. III c

Już po raz jedenasty Rada Dzielnicy VII zaprosiła mieszkańców naszej Dzielnicy do plastycznego i fotograficznego dokumentowania zwierzynieckiego pejzażu. W ramach konkursu
pod takim właśnie tytułem rywalizowało kilkuset najmłodszych
mieszkańców. Podczas tegorocznej edycji konkursu po raz pierwszy uczestniczyli w nim również, w ramach tzw. kategorii otwartej, dorośli. Najlepsze konkursowe prace tradycyjnie zaprezentowane zostały w Zwierzynieckim Salonie Artystycznym.
Konkurs powstał przed jedenastu laty z inicjatywy Piotra
Boronia. Na początku objął młodzież z Liceum Plastycznego,
potem kategorie były poszerzane. – Tak jak piękny jest sam

fot. St. Malik

Pejzaż Zwierzyniecki

pejzaż naszej Dzielnicy, tak warto organizować konkursy plastyczne jemu poświęcone. Ze swej strony gratuluję pomysłodawcy, organizatorom i wszystkim uczestnikom Konkursu – napisał w katalogu przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy Piotr
Chechelski. Inspiracją dla uczestników konkursu były zabytki
i przyroda Dzielnicy VII, związane z nią tradycje i zwyczaje,
ludzie tu mieszkający. Komisja konkursowa zwracała uwagę
na dużą liczbę świetnych prac – dlatego właśnie wiele nagród
przyznano ex aequo.
Lista nagrodzonych na str. 5.
Łukasz Strutyński

Z prac Rady Dzielnicy VII
listopad 2005
Listopadowa, XLIII Sesja Rady Dzielnicy VII odbyła się w dniu
14.11.05 r. Podjęto na niej następujące Uchwały:
• W miejsce radnego pana Piotra Boronia (wybranego do senatu R.P.)
powołano w skład Rady Dzielnicy VII pana Przemysława Zawrotniaka. Nowo powołany radny zgłosił się do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa oraz do Komisji Edukacji, Sportu i Kultury Fizycznej.
• Z uwagi na fakt, że pani Zofia Lewicka-Depta została przewodniczącą Komisji Kultury, zrezygnowała z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Zdrowia.
• Przyjęto wniosek, aby zawieranie umów na badania przesiewowe, konsultacje i zajęcia terapeutyczne związane z wadami postawy u dzieci z klas V i VI szkół podstawowych oraz na dożywianie dzieci szkolnych mogło się odbywać w cyklu 2-letnim.
Obecne jednoroczne umowy, zawierane na rok kalendarzowy nie
korespondują z rokiem szkolnym, co stanowi istotną przeszkodę w ich realizacji.
• Negatywną opinię uzyskał wniosek Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP z siedzibą przy ul. Karmelickiej 31 o ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na okres 25 lat prawa do użytkowania nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka nr 315, obr. 11, położonej przy ul. Emaus 30 na potrzeby działań referatu „Nieprzetartego Szlaku” Chorągwi Krakowskiej ZHP. W uzasadnieniu Uchwały
stwierdzono, że obiekt przy ul. Emaus 30 znajduje się w złym stanie
technicznym a jego konstrukcja i układ pomieszczeń nie nadaje się do
wykorzystania przez osoby niepełnosprawne fizycznie. Koszt ewentualnego remontu i adaptacji mógłby przekroczyć wartość obiektu.
Dlatego przed podjęciem decyzji należałoby zdaniem Rady Dzielnicy VII wykonać analizę techniczno-ekonomiczną przedsięwzięcia
uwzględniającą następujące warianty:
1. Remont i dostosowanie.
2. Wyburzenie i budowę nowego obiektu.
3. Sprzedaż w drodze przetargu całej posesji z przeznaczeniem
uzyskanych w ten sposób funduszy na potrzeby osób niepełnosprawnych.
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji: „Przebudowa, remont i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą
techniczną położonych na działkach pomiędzy ulicami Kościuszki i Tatarską w Krakowie”.
• Również pozytywną opinię uzyskał wniosek o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pod nazwą „Budowa odcinka drogi szynowej pomiędzy linią kolejową Mydlniki-Balice a terenem
Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice wraz z infrastrukturą techniczną – na terenie położonym przy drodze Kryspinów-Zabierzów w Krakowie”.
• Podobnie pozytywnie zaopiniowano skorygowany układ drogowy
w zakresie przebudowy ulicy Estreicherów w Krakowie.
• Uchwalono wniosek w sprawie zamiany działki nr 218/3, obr. 17
będącej własnością klasztoru OO Kamedułów (teren boiska sportowego na Osiedlu Przegorzały) na działkę nr 145/31, obr. 23 przy
ul. Rybnej, stanowiącą własność Gminy Kraków.
• Podjęto wniosek o likwidację osadnika położonego przy pętli autobusowej w Osiedlu Olszanica, przy ul. Olszanickiej z równoczesnym uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych z omawianego obszaru, a także uporządkowaniem terenu.
• Pozytywnie zaopiniowano podjęcie inicjatywy gospodarczej odnośnie wprowadzenia zmiany w ordynacji wyborczej do rad gmin, po-

2 Kurier Zwierzyniecki

wiatów i sejmików wojewódzkich, na większościowe, jednomandatowe okręgi wyborcze.
• Pozytywną opinię uzyskały wnioski o oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej zabudowanej fortem „Kościuszko 2” na działce nr 535/4, obr. 11 Krowodrza
położonej przy Alei Waszyngtona w Krakowie. Powyższe wnioski dotyczą Fundacji „Radio, Muzyka, Fakty Sp. z o.o.” oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Jednocześnie Rada Dzielnicy VII wniosła do powyższej opinii następujące uwagi i zastrzeżenia:
1. Linia zewnętrzna obszaru oddanego w użytkowanie winna przebiegać w odległości kilkunastu metrów od zewnętrznego obrysu murów (poza wyloty instalacji wentylacyjnej i drogę otaczającą fort).
2. Proponuje się, aby w zakresie umowy z RMF Sp. z o.o. znalazły
się również obiekty kubaturowe i tereny położone po zachodniej
stronie fortu (obecnie nie użytkowane). W zamian za nieodpłatne użytkowanie tej części fortu nr 2 „Kościuszko” użytkownik
zobowiązany byłby do wykonania prac remontowych i konserwatorskich oraz do bieżącego utrzymania ich w należytym stanie
technicznym, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
3. Zakres umowy z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa winien dodatkowo obejmować obecnie niezagospodarowane i niszczejące obiekty położone po stronie południowej, pomiędzy kurtyną I-V i Aleją Pod Kopcem. Po spełnieniu
wyżej wymienionych wniosków całość istniejących fortyfikacji
i otaczający je teren znalazłyby użytkowników, zostałyby odremontowane i zagospodarowane.
• Powołano panią Zofię Lewicką-Depta na przewodniczącą Komisji
Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Dzielnicy VII.
Zbigniew Daniszewski

grudzień 2005
W grudniu 2005 r. odbyły się dwie sesje Rady Dzielnicy VII. Przyjęto na nich następujące Uchwały:
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek dla inwestycji pod nazwą
„Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Krakowie na odcinku od Alei
Focha do ul. Senatorskiej”.
• Stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej pani Teresy Machowskiej w wyniku utraty w czasie kadencji prawa do wybieralności
(zmiana miejsca zamieszkania poza granice Gminy Kraków).
• Uzupełniono skład Rady o pana Krzysztofa Kowalskiego na
miejsce pani Teresy Machowskiej. Jednocześnie powołano pana
Krzysztofa Kowalskiego w skład Komisji: Edukacji, Sportu
i Kultury Fizycznej oraz Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek o wydanie Warunków Zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa Hali Sportowej 100-lecia KS Cracovii na działkach położonych przy Alei Focha w Krakowie”. Jednocześnie Rada Dzielnicy VII wniosła do wyżej wymienionego projektu następujące uwagi i zastrzeżenia:
1. Hala Sportowa winna być usytuowana jak najbliżej wałów rzeki Rudawy, tak, aby nie zasłaniała panoramy wzgórza Salwatorskiego z kierunku Błoń.
2. Nie wyrażono zgody na tak zwaną „wieżę dowodzenia”, która
w sposób zasadniczy zakłóciłaby panoramę widokową Kopca
Kościuszki.

3. W projekcie Hali należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc
parkingowych, dostosowaną do liczby uczestników imprez.
• Jednocześnie przypomniano, że na części działki nr 423/2 usytuowany jest ogólnodostępny parking (zbudowany z funduszu uzyskanego dla Dzielnicy VII z I edycji Konkursu dla Rad Dzielnic) a także
fakt, że w roku bieżącym na tej działce będzie budowany Ogródek
Jordanowski – plac zabaw dla dzieci.
• Z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2006 przeznaczono: 5 000 zł
na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin,
5 000 zł na zakup żywności w okresie świątecznym dla tychże rodzin, 1 500 zł na zakup stołu do tenisa dla Szkoły Podstawowej nr
32 oraz 3 000 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego rozbudowy
budynku Przedszkola nr 76, ul. Emaus 29 wraz z programem funkcjonalno-użytkowym placówki.
• Przyjęto projekt planu rzeczowo-finansowego wydatków Dzielnicy
VII na rok 2006 w kwocie 50 000 zł.
• Pozytywnie zaopiniowano inwestycję pod nazwą „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Korbutowej”.
• Zawnioskowano o udrożnienie rowu wraz z przepustami wzdłuż ul.
Korzeniaka w Osiedlu Olszanica w Krakowie.
• Wprowadzono do listy zadań powierzonych z zakresu „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenie” w roku 2006 zmianę polegającą
na umieszczeniu na 3 miejscu na liście rankingowej ulic do remontu
zadania pod nazwą „ul. Pod Skałą – nakładka asfaltowa”.
• Przyjęto wniosek o przywrócenie wiaty na przystanku autobusowym
przy ul. Księcia Józefa, z kierunku Bielan, przed skrzyżowaniem
z ul. Jodłową.
• Negatywnie zaopiniowano wniosek o wydanie decyzji warunków
zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami podziemnymi na działkach
położonych przy ul. Emaus w Krakowie”. W uzasadnieniu powyższej opinii stwierdzono, że proponowany 5-cio kondygnacyjny budynek (w tym jedna kondygnacja podziemna) w sposób ewidentny
narusza obowiązujące przepisy w odniesieniu do gabarytów, formy
architektonicznej, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu wszystkich sąsiednich działek.
• Pozytywną opinię uzyskał wniosek o oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki nr 43/3, o pow. 302 m2,
obr. 14, położonej przy ul. Fałata w Krakowie jako dopełnienie do
nieruchomości sąsiedniej będącej w użytkowaniu wieczystym przez
„Miastoprojekt Kraków Sp. z o.o.” z zachowaniem prawa służebności do wiaty wraz z dojściem do niej dla Zjednoczonej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Piast”, z równoczesnym zachowaniem istniejącego drzewostanu na przedmiotowej działce.
• Również pozytywną opinię uzyskał wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Połączenie ul.
Herzoga z ul. Kamedulską w Krakowie na Osiedlu Przegorzały”.
• Także pozytywnie zaopiniowano koncepcję projektową przebudowy
ul. Starowolskiej z ul. 28 Lipca 1943 r. do połączenia z ul. Jodłową.
Jednocześnie zaproponowano, aby przejście dla pieszych zostało zlokalizowane przed przystankiem autobusowym w rejonie skrzyżowania ulic: Leśnej, Starowolskiej i 28 Lipca 1943 r.
Zbigniew Daniszewski

Prawa jazdy
W dniu 30 czerwca 2006 r. upływa ostateczny termin tzw.
„ustawowej wymiany praw jazdy” obejmującej wszystkie
„stare” prawa jazdy wydane przed 1 lipca 1999 r. Osoby,
które nie wymienią „starych” praw jazdy na nowe nie będą
mogły kierować pojazdami po 30.06.2006 r.

Samochód dla Policji

12 stycznia 2006 roku odby³o siê uroczyste przekazanie samochodu, wspó³finansowanego przez Radê Dzielnicy VII, dla
IV Komisariatu Policji. Nieoznakowany pojazd s³u¿yæ bêdzie
przede wszystkim patrolowaniu i zapewnianiu bezpieczeñstwa
w okolicy szkó³ w naszej dzielnicy. W uroczystoœci wzi¹³ udzia³
Artur Sikora – przewodnicz¹cy Komisji Praworz¹dnoœci i Handlu Rady Dzielnicy VII, m³. insp. Andrzej Skowroñski – Komendant Miejski Policji w Krakowie oraz nadkomisarz Waldemar Gadziñski – Komendant IV Komisariatu.

Pola Nadziei 2006
„Pola Nadziei” to coroczna kampania zbierania funduszy na rzecz
domu opieki dla osób terminalnie chorych „Hospicjum św. Łazarza”
w Krakowie. Dom – „Hospicjum św. Łazarza” potrzebuje ponad
2 mln złotych rocznie na prowadzenie opieki stacjonarnej, domowej,
dziennej oraz leczenie obrzęku limfatycznego. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia pokrywają jedynie 40% kosztów ponoszonych przez Hospicjum – pozostałe fundusze zdobywamy we własnym
zakresie. Opieka w Hospicjum jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny. Stale staramy się o to, żeby kampania Pola Nadziei zataczała
coraz szersze kręgi. Dzięki zbieranym przez nas środkom pomoc hospicyjna dotrzeć może do osób jej potrzebujących.
W tym roku odbędzie się dziewiąta już edycja akcji. Trwać
będzie od 19 marca do 21 maja. W czasie jej trwania odbędą się
m.in. kwesty pod kościołami Krakowa i okolic, na uczelniach,
w szkołach, w hipermarketach, sklepach, punktach usługowych
i w majowym, żonkilowym tramwaju oraz aukcja dzieł sztuki, imprezy, kiermasze, konkursy dla dzieci i młodzieży. Serdecznie prosimy wszystkich Państwa o włączenie się do naszej akcji.
KONTAKT: Pola Nadziei TPCh „Hospicjum św. Łazarza”, ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel. (012)641 46 66, 640 22 90, e-mail:
polanadziei@hospicjum.org, www.polanadziei.pl
nasze konto bankowe: Bank BPH PBK S.A. II o/Kraków nr 73
1060 0076 0000 3200 0000 2980

Nie będzie chodnika
na cmentarz w Olszanicy
Kolejny raz nadzieję mieszkańców Olszanicy na bezpieczne dojście do cmentarza parafialnego zostały zawiedzione. ZDiK poinformował nas, że skreśla ze swoich planów ułożenie chodnika
na utwardzonym poboczu, które zostało wykonane w 2000 roku
z pieniędzy VII Dzielnicy. Niezadowoleni mieszkańcy postanowili wystosować pismo do Pana Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o pomoc w powyższej sprawie.
Wacław Bażela
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Album o Parku
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tworzy rada gminy (w naszym przypadku Rada Miasta Krakowa)
w formie uchwały, ustalając szczegółowe granice i sposób ochrony
obszaru. O utworzenie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego apelowała Rada Dzielnicy VII, odbyła się też sesja naukowa poświęcona
Parkowi. Teraz o jego utworzeniu zdecydować może Rada Miasta.
Zdjęcia opublikowane w albumie zostały zgłoszone do konkursu zorganizowanego przez Radę Dzielnicy VII. Potem najlepsze
prace prezentowane były na specjalnej wystawie i trafiły do albumu. Książkę, wydaną dzięki ofiarności wielu sponsorów, wzbogacają też teksty poświęcone Zwierzyńcowi. Uroczysta promocja
odbyła się 23 stycznia w Krzysztoforach.
Album trafi do szkół, bibliotek, organizacji społecznych działających na terenie naszej dzielnicy. Część nakładu albumu została przekazana harcerzom z terenu naszej dzielnicy oraz Stowarzyszeniu Chorych na Reumatyzm i będzie rozprowadzana wśród mieszkańców naszej Dzielnicy. Pozyskane
w ten sposób pieniądze pomogą w działalności tych organizacji. Album można nabyć także w siedzibie Rady Dzielnicy VII przy ul. Bolesława Prusa 18.
Łukasz Strutyński
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Rada Dzielnicy VII od dawna zabiega o utworzenie Zwierzynieckiego Parku Kulturowego. Ostatnio przy współpracy z Muzeum Historycznym miasta Krakowa ukazał się album fotograficzny promujący tą inicjatywę. Zobaczyć w nim można prace dwunastu fotografów zainspirowanych niezwykłą przyrodą i pięknem
Zwierzynieckiego Parku Kulturowego.
Park obejmujący wzgórza bł. Bronisławy, Sikornika i Lasu Wolskiego chroniłby przyrodę i historyczne dziedzictwo na tym obszarze. Znajdują się tu liczne obiekty wpisane do rejestru zabytków,
założenia fortyfikacyjne typu górskiego, unikatowe na skalę europejską kopce Kościuszki i Piłsudskiego, pomniki-symbole walki
o niepodległość i miejsca pamięci narodowej, miejsca martyrologii,
zabytkowa nekropolia na Salwatorze, trzy rezerwaty przyrody, założenia parkowe, zabytkowy zespół wodociągów miejskich, 39 pomników przyrody, paleolityczne stanowisko archeologiczne, ogród
zoologiczny oraz obserwatorium astronomiczne UJ.
Zgodnie z ustawową definicją, parki kulturowe służą ochronie krajobrazu kulturowego oraz zachowaniu wyróżniających się
krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Park

Mur przy al. Waszyngtona
Od dłuższego czasu Krakowianie spacerujący aleją Waszyngtona obserwują ciągnący się wzdłuż jej początkowej części mur,
uzupełniony szczelnym ogrodzeniem z desek. Ponieważ od dłuższego czasu sytuacja ta się nie zmienia, jako Radny Miasta Krakowa wystąpiłem z interpelacją do Prezydenta z prośbą o przedstawienie bieżącego stanu sprawy. Z otrzymanej odpowiedzi rysuje się następujący obraz:
W dniu 22.01.2002 r. Wydział Architektury, Geodezji i Budownictwa UMK przyjął do wiadomości zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia wzdłuż al. Waszyngtona na działce 222/19 obr. 13 Krowodrza, a następnie przyjął do wiadomości zamiar wykonania robót polegających na zmianie formy architektonicznej ogrodzenia tejże działki.
W sprawie rozpoczętej budowy ogrodzenia w formie muru pełnego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął postępowanie administracyjne, którego wynikiem było wydanie w dniu
29 listopada 2002 r. postanowienia wstrzymującego roboty budowlane inwestorowi, tj. Spółce „ASCO” S. A., a następnie, wydana
w dniu 6 grudnia 2002 r., decyzja nakazująca rozbiórkę muru.
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Oba te rozstrzygnięcia zostały zaskarżone, lecz Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 20 stycznia 2003 r.
utrzymał je w mocy. Tym samym decyzja stała się ostateczna
i w dniu 9 czerwca 2003 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przystąpił do egzekucji decyzji nakazującej rozbiórkę ogrodzenia. Wówczas inwestor złożył skargę do ówczesnego Naczelnego Sądu Administracyjnego (obecnie – Wojewódzki Sąd Administracyjny), który postanowieniem z dnia 23 czerwca 2003 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji.
Oprócz odpowiedzi na interpelację otrzymałem również pismo od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z którego wynika, iż do dnia 16 grudnia 2005 r. nie posiadał informacji
dotyczącej wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia w tej sprawie, natomiast w wypadku, gdy Sąd oddali
skargę, PINB podejmie postępowanie egzekucyjne.
W związku z powyższym pozostaje nam czekać na działanie sądu.
Łukasz Słoniowski
Radny Miasta Krakowa

Otoczenie Lasu Wolskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wyłożony do wglądu w styczniu br. plan miejscowy otoczenia Lasu Wolskiego należy do serii planów ochronnych najpiękniejszych terenów w naszej dzielnicy, powstałych w Biurze Planowania Przestrzennego w Krakowie w ciągu ubiegłego roku. Objęty nim obszar 20 ha znajduje się w strefie pośredniej pomiędzy
północno-zachodnim obrzeżem Lasu Wolskiego a terenami zabudowy mieszkaniowej.
W porównaniu do innych obszarów powierzchnia objęta tym
planem jest niewielka i bardzo jednorodna. Jako priorytet projektu przyjęto ochronę przed niepożądaną urbanizacją środowiska
naturalnego, będącego w bezpośredniej bliskości Lasu Wolskiego, uznając go za istotny element ciągłości systemu przyrodniczego miasta. Plan definiuje w zasadzie tylko trzy kategorie terenów
o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym: otwarte
(ZO), leśne (ZL), zabudowy mieszkaniowej (MN). W celu ochrony
istniejących wartości urbanistycznych obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów usługowych (w tym usług wbudowanych). Nie przewiduje się lokalizacji obiektów tymczasowych, rodzinnych ogródków działkowych, urządzeń reklamowych. Dla ochrony przestrzeni otwartej wprowadza się zakaz budowy ogrodzeń o wysokości
przekraczającej 2,20 m oraz ogrodzeń pełnych od strony dróg, placów i innych miejsc publicznych. Od strony lasów miejskich wymagane są ogrodzenia ażurowe, mające min. 50% rozmieszczonych równomiernie prześwitów. Likwidacja i naruszanie istniejącego drzewostanu nie będzie możliwa, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjno-kompozycyjnych dla zachowania widoków i panoram

Pejzaż Zwierzyniecki
Lista laureatów Konkursu
w poszczególnych kategoriach:
(jedynie pierwsze miejsca)
Konkurs fotograficzny
Andrzej Malik (Gimnazjum nr 20)
Konkurs plastyczny
Przedszkola: Krysia Bukowska (Przedszkole nr 78); Jakub Biłko
(Klub Kultury Chełm)
Szkoły Podstawowe (klasy 0-III): Gabrysia Wesołowska (Klub
Kultury Chełm); Magdalena Madej (Szkoła Podstawowa
nr 31)
Szkoły Podstawowe (klasy IV-VI): Piotr Dunaj (Klub Kultury
Przegorzały); Joasia Makowska (Klub Kultury Chełm)
Gimnazjum: Agnieszka Knofliczek (Klub Kultury Wola); Monika Okopień (Klub Kultury Wola); Daria Polak (Gimnazjum
nr 20)
Zespół Szkół Plastycznych: Katarzyna Kwater (kl. I L)
Kategoria otwarta: Anita Łazowska, Beata Makowska, Jerzy
Pulchny
Rada i Zarząd Dzielnicy VII serdecznie dziękuje nauczycielom
zaangażowanym w prace Komisji Konkursowej oraz przeprowadzającym Konkurs w szkołach na terenie Dzielnicy VII, a także
wszystkim jego uczestnikom.

i ewentualnych inwestycji komunikacyjnych. Nie będą to drogi
publiczne, bo takie z uwagi na specyfikę obszaru nie są przewidziane; nie wyznaczone w planie dojazdy do działek czy ciągi pieszo-jezdne wewnętrzne wytyczone będą na zasadzie umów między właścicielami gruntów.
Ponieważ głównym celem planu jest otoczenie ochroną obszaru
o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, na terenach zaznaczonych w planie jako otwarte, obowiązuje zakaz zabudowy, a także rozbudowy istniejących obiektów. Podstawowym
przeznaczeniem tych terenów jest zieleń naturalna i urządzona
(w tym grunty użytkowane rolniczo), a także istniejące zadrzewienia i zakrzewiania śródpolne. Ten sam zakaz naturalnie dotyczy terenów leśnych, przy dopuszczeniu urządzonych ciągów pieszych,
ścieżek rowerowych o przebiegu wyłącznie wzdłuż istniejących
ścieżek i dróg leśnych. Na terenach MN, wyznaczonych w planie wzdłuż granicy istniejącej zabudowy, możliwa jest lokalizacja
wolnostojących domów jednorodzinnych z komponowaną zielenią
ogrodów przydomowych, a także małych obiektów architektury,
związanych z podstawowym przeznaczeniem. Powierzchnia nowo
wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 450 m2 a zabudowa przekraczać 250 m2. Plan formułuje również szereg szczegółowych wskazówek dla projektantów, dotyczących bryły budynków,
wysokości, kształtu, nachylenia, koloru dachów itp.
W planie ujęte są także punkty i ciągi widokowe istotne dla
ekspozycji pięknego krajobrazu otoczenia Lasu Wolskiego.
Zofia Lewicka-Depta

Klub Kultury Chełm”
Kraków; ul.Chełmska 16
Dojazd autobusami: 102, 152, 192
tel: 0-12/425-24-93, e-mail: chelm@dworek.krakow.pl
Zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych:
– Zespół taneczno-teatralny (dzieci w wieku 8 – 13 lat; zajęcia w poniedziałki o godz. 18.30)
– Nauka gry na gitarze (zajęcia indywidualne w poniedziałki, środy, soboty)
– Niedzielne Teatrzyki Bajkowe (w każdą trzecią niedzielę m-ca
o godz. 17.00)
– Zespoły muzyczne (sala prób wyposażona w wzmacniacze, mikrofony, perkusję)
– Rytmika dla małych dzieci (zajęcia w poniedziałki o godz.17.30)
– Konwersacje z języka angielskiego (zajęcia w piątki)
– Studio plastyczne dla dorosłych (malarstwo, rysunek, grafika i inne
techniki plastyczne)
– Klub Seniora (wycieczki, ciekawe spotkania, różnego rodzaju pokazy, występy artystyczne itp.)
– Zajęcia plastyczne dla dzieci (spotkania od wtorku do soboty)
Udostępniamy salę widowiskową z aneksem kuchennym na
imprezy okolicznościowe oraz możliwość korzystania z internetu.
Zapisy przyjmujemy: poniedziałki-piątki godz. 16.00-21.00
soboty godz. 9.00-14.00
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działalność w roku kulturalno-oświatowym 2005/2006 r.
I. ZAJĘCIA STAŁE
A. ZESPOŁY ARTYSTYCZNE
♦Pracownia muzyczna – 6 razy w tygodniu. Próby 10 amatorskich
młodzieżowych zespołów muzycznych. Opieka: Jan Nowak
B. KOŁA, KLUBY, PRACOWNIE
♦Pracownia plastyczna dla dzieci i młodzieży – wtorki i czwartki
od 15.30 do 17.00. Prowadzenie: mgr Marek Batorski
♦Zajęcia taneczne dla dzieci w poniedziałki o godzinie 16.30. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-8 lat. Prowadzenie: Barbara Płaskonka-Undas, Anna Undas (akompaniament)
♦Nauka tańców irlandzkich i celtyckich – sobota od 9.00 do
13.00. Zajęcia dla starszych dzieci i młodzieży. Prowadzenie:
Anna Undas
♦Dziecięce Studium Muzyki i Sztuki – środa, godz. 16.00. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 4-5 lat. Prowadzenie: mgr
Monika Brodzicka-Petkow.
♦Małe Nutki – 1 x tygodniowo. Zajęcia umuzykalniające dla maluchów. Prowadzenie: mgr Agnieszka Kołodziejczyk (wynajem).
♦Tai Chi – ćwiczenia dla młodzieży i dorosłych – wtorki i czwartki od godz. 19.00 do 20.30. Prowadzenie: dr Marcin Zarek
♦Gimnastyka dla pań – wtorki i czwartki godz. 18.00. Prowadzenie: mgr Elżbieta Drożdż
♦Gimnastyka dla osób starszych – wtorki i czwartki godz. 17.00.
Prowadzenie: mgr Elżbieta Drożdż
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♦Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży – piątki od 15.30 do 18.30,
soboty od 10.00 do 12.00 Prowadzenie: Maciej Wojciechowski
♦Tenis stołowy dla dorosłych – poniedziałki od godz. 18.00 do
20.30, soboty od 12.00 do 16.00 – w pozostałe dni – jeśli sala
jest wolna.
♦W najbliższych planach mamy utworzenie Warsztatów Piosenki Dziecięcej. Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci w wieku od
5 do 13 lat. Prowadzenie: mgr Ewa Skolias
♦Działa już w Klubie kawiarenka internetowa, za symboliczną odpłatnością mogą z niej korzystać mieszkańcy w godzinach pracy Klubu. Planowane są kursy komputerowe i internetowe dla
dzieci a także dla osób dorosłych i starszych.
C. KURSY
♦Nauka gry na perkusji – zajęcia indywidualne. Prowadzenie:
Aleksander Nowak
♦Nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne. Prowadzenie:Jan
Nowak
♦Nauka gry na pianinie – zajęcia indywidualne. Prowadzenie:
mgr Justyna Dolot
♦Kurs języka angielskiego dla dzieci. Prowadzenie: mgr Aleksander Walczyk
♦Kursy historii sztuki – przygotowujące do matury z tego przedmiotu i egzaminów wstępnych na uczelnie – prowadzenie mgr
Marek Batorski – wtorki, czwartki, piątki i soboty.

Nowy budynek
SCHERZA

Opłatek Rady
Dzielnicy VII

fot. St. Malik

2 lutego 2006 r. w Olszanicy odbyła się uroczystość poświęcenia nowego budynku prywatnej szkoły podstawowej i przedszkola muzycznego „Scherzo”. Poświęcenia dokonał ks. abp. Stanisław Dziwisz.
W uroczystości wzięli udział liczni goście, przedstawiciele władz,
uczniowie i ich rodzice. Do tej pory szkoła, powstała w 1997 r.
mieściła się w budynku przy ul. Salwatorskiej 22.

W dniu 22 stycznia 2006 r. w Zwierzynieckim Salonie Artystycznym odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, na które przybyli liczni, zaproszeni goście. Radni Rady Miasta, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorzy placówek oświatowych, księża parafii naszej dzielnicy i wielu innych. Zgromadzonych przywitał Przewodniczący Rady Dzielnicy VII dr Piotr Chechelski, następnie odbyły się występy artystów Zwierzynieckiego Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich i młodych artystek kwartetu.
Była to okazja do wspólnego śpiewania kolęd.
Proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora dr Stefan Misiniec poświęcił opłatki, którymi zebrani połamali się, składając
sobie życzenia.
Następnie gości zaproszono na poczęstunek, który przygotowała i zafundowała Restauracja „Pod Dyszlem” pp. Łuszczków, działająca w Przegorzałach. Spotkanie minęła w miłej atmosferze.

Wyniki badań profilaktycznych z roku 2005
W 2005 roku realizowane były programy badań profilaktycznych
w kierunku wykrywania raka piersi u kobiet i raka stercza u mężczyzn
mieszkających w naszej dzielnicy. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Poniżej podajemy wyniki przeprowadzonych badań:
Mammografia: przebadano 112 kobiet. W 1 przypadku stwierdzono raka piersi. U 4 pacjentek stwierdzono stany podejrzane

Klub Seniora zaprasza
Klub Seniora mieszczący się przy al. Focha 39 zaprasza Państwa
we wtorki i piątki w godz. 15-18. Więcej informacji o działalności Klubu w przyszłym numerze.
Ewa Saniternik
II. IMPREZY WŁASNE
Ferie zimowe, ferie letnie, turnieje tenisowe, turnieje gier i zabaw
rekreacyjnych w Parku Decjusza, wystawy i wernisaże plastyczne, audycje muzyczne, koncerty muzyki kameralnej, konkurs plastyczny Legendy krakowskie, imprezy okolicznościowe (bal karnawałowy, Dzień Wagarowicza, Dzień Dziecka, Festyn w Parku
Decjusza). W klubie można organizować imprezy prywatne – np.
imieniny czy urodziny dla dzieci – po uprzednim ustaleniu terminu. Jeśli rodzice sobie tego życzą – Klub zapewni osobę, która będzie prowadziła zabawę. Klub otwarty jest na propozycje ze strony
mieszkańców. Naszym pragnieniem jest rozwijanie i wzbogacanie
o coraz ciekawsze formy programu Klubu, tak, aby każdy mógł
znaleźć tu dla siebie coś interesującego, aby mieszkańcy Woli Justowskiej mieli u siebie tętniącą życiem kulturalnym i programem
rekreacyjnym placówkę. Liczymy na zainteresowanie mieszkańców i włączanie się do współtworzenia tego programu.
Osoby zainteresowane naszymi propozycjami prosimy o przesłanie adresów mailowych na adres klubu: wola@dworek.krakow.pl
– obiecujemy, że informacje o imprezach będziemy przesyłać bezpośrednio na adresy klubowiczów.

o schorzenia nowotworowe, do grupy podwyższonego ryzyka zaliczono 15 pań, u 92 nie stwierdzono zmian.
Rak stercza: przebadano 178 mężczyzn. W tym u 3 panów
stwierdzono raka. Podejrzenie raka wystąpiło u 5 osób. W grupie podwyższonego ryzyka znalazło się 21 panów. U 149 nie
stwierdzono raka.

„DWUDZIESTKA”
ZAPRASZA
Rekrutacja do Gimnazjum nr 20
W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do Gimnazjum nr
20 im.Księcia Józefa Poniatowskiego zapraszamy 31 marca
oraz 1 kwietnia (piątek, sobota) na „dni otwarte szkoły”.
W programie:
– w piątek uczniowie klas szóstych rejonowych szkół podstawowych będą mieli okazję wzięcia udziału w przygotowanych dla
nich lekcjach między innymi: fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii po angielsku
– w sobotę w godz.9.00-12.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów rejonowych i zamieszkałych poza rejonem
wraz z rodzicami na spotkanie z Dyrekcją, pokazy i zwiedzanie szkoły
Zapisy uczniów rejonowych będą się odbywać w sekretariacie szkoły od 22 marca do 30 kwietnia w godz.9.00–15.00 (we
wtorki do 17.00).
Uczniowie zamieszkali poza rejonem szkoły składają w szkole
podanie wraz ze świadectwem z klasy V oraz wykazem ocen śródrocznych z klasy VI w terminie od 22 marca do 26 maja.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.gim20.krakow.pl oraz pod numerem telefonu: 012-422-07-60.
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PISMO LOKALNE REDAGOWANE PRZEZ ZESPÓŁ W SKŁADZIE:
Zofia Lewicka-Depta – redaktor naczelny, Gra¿yna Malik – redaktor techniczny, Izabela Pohorecka,
Bożena Ostachowska-Kos, Andrzej Olewicz, Łukasz Słoniowski, £ukasz Strutyñski, £ukasz ¯urek
Biuro Rady Dzielnicy VII m. Krakowa, ul. B. Prusa 18 (wejœcie od ul. Salwatorskiej), tel: 012/421-56-66, 429-90-47
Czynne: poniedzia³ek, wtorek w godzinach 15.00 – 17.00, od œrody do pi¹tku 11.00 – 13.00
Dy¿ury Radnych i Zarz¹du: poniedzia³ek 16.00 – 17.00, œroda 10.00 – 13.00, pi¹tek 10.00 – 12.00
www.dzielnica7.krakow.pl, e-mail: dzielnica7@um.krakow.pl
Redakcja nie odpowiada za treœæ nades³anych artyku³ów. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów.
Nak³ad: 2000 egzemplazy bezp³atnych. Przygotowanie i druk: „Geoinfo” Sp. z o.o., tel. (012) 411-75-23
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Dnia 11 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 31 w Krakowie odbyły
się przesłuchania w międzyszkolnym muzycznym konkursie pt.: „Polskie
kolędy i pastorałki”, a 17 stycznia miał miejsce finał tegoż konkursu połączony z wręczeniem dyplomów i nagród oraz z koncertem laureatów.
Chciałam bardzo, aby dzieci i młodzież z naszej dzielnicy uczestniczyli w tym konkursie, bo cóż może być piękniejszego nad polskie kolędy. Od trzech lat szkoły konkurują w „Pieśni patriotycznej”
a konkurs kolęd odbył się po raz pierwszy. Zainteresowanie nim było
bardzo duże. Każdego roku poziom uczestników konkursu jest coraz wyższy, co jest niewątpliwie zasługą wykonawców i nauczycieli, którzy wiele trudów wkładają w przygotowanie młodych artystów – mówi Izabela Pohorecka radna dzielnicy VII, inicjatorka
i organizatorka konkursów. W tym roku pierwszą nagrodę w kategorii soliści wyśpiewały Natalia Wojtas (SP 32) i Agnieszka Kościelniak (SP 31). Drugie miejsce przypadło w udziale Kasi Trybulskiej (SP 31), trzecie miejsce zajęły Małgorzata Pipąs (Gimnazjum 20)
i Katarzyna Ząbczyńska (SP 31). W kategorii chórów pierwsze miejsce zajął chór ze SP 31 pod opieka Olgi Pabis, drugie miejsce chór
z Gimnazjum 20 – pod kierunkiem Kazimiery Żyły, trzecią nagrodę zdobył chór ze SP 38 pod opieką Anny Bożek. Były również liczne wyróżnienia i dyplomy dla najmłodszych uczestników. Cenne nagrody, jak co
roku ufundowała Rada Dzielnicy VII.
Red.

fot. St. Malik

Opłatek Rady
Dzielnicy VII
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Kolędy i pastorałki

