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HAKI HOLOWNICZE
MECHANIKA OGÓLNA
12 657 23 75, 513 096 771
PIOMAR, Kozłówek, ul. Polonijna 1

DLA STAŁYCH 
KLIENTÓW 
RABATY

TŁUMIKI
* stomatologia zachowawcza 

* chirurgia 
* protetyka (własna pracownia protetyczna)

Wola Duchacka ul. Włoska 6b/3 
tel: 12 35 22 555

pon-pt 10.00-19.00, sob. 10.00-14.00

A & M GABINET 
STOMATOLOGICZNY PROMOCJA!!! 

15% zniżki na leczenie*
Przeglądy, konsultacje i wyceny 

GRATIS
*promocja ważna do końca czerwca 2012

Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...

BIURA DO WYNAJĘCIA: 600 880 870   

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE  
u motocykle – samochody do 3,5 T  

u pojazdy zasilane gazem  
u pojazdy sprowadzone z zagranicy 

u badania powypadkowe

ul. Wielicka 250
Czynne:  

pn. – pt.:  8 – 18 sob.: 8 – 14  

SERWIS  
u specjalizacja OPEL - serwis pogwarancyjny

u naprawa wszystkich marek pojazdów
u komputerowa diagnostyka silnika wszystkich marek

u serwis ogumienia - serwis klimatyzacji
u naprawy blacharsko-lakiernicze

tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

NOWE GODZINY OTWARCIA 
STACJI KONTROLI POJAZDÓW! 

PN. – PT. 7 – 21, SOB. 8 – 14

KLIMATYZACJA – naprawa • obsługa • dezynfekcja układu wentylacji
SKLEP– części zamienne, oryginały i tańsze zamienniki

Zespół „Argumentum Musicum” powstał niedawno, 
w 2011 roku. Parafraza łacińskiej sentencji argumen-
tum baculinum, czyli ‘argument w postaci kija’, ma 
oznaczać, że prawdziwym argumentem jest sama mu-
zyka. Jeżeli jest dobra – obroni się sama.

– Skrzypce są uniwersalne, dlatego wykorzystuje się je 
w muzyce poważnej i rozrywkowej. Dla mnie jednak naj-
piękniejsze są delikatne dźwięki skrzypiec barokowych 
pobrzmiewające w muzyce dawnej – tak o wyjątkowej 
muzycznej pasji opowiada AGNIESZKA OSIECKA, 
skrzypaczka w zespole „Argumentum Musicum” (na 
zdjęciu).           Cd. na str. 7

Fot. Jakub Osiecki

17 listopada ub.r. została podpisana umowa w spra-
wie zamiany działek między Gminą Kraków i właścicie-
lem terenu nad rzeką Wilgą. Oznaczało to uratowanie 
terenów zielonych w dolinie rzeki Wilgi przed intensyw-
ną zabudową wysokimi blokami.

Na czele Stowarzyszenia „Wilga”, które wykazało de-
terminację i skuteczność, stoi Zofia Kalinowska, rodo-
wita Podgórzanka, obecnie mieszkanka os. Cegielniane.

Rozmowa z Zofią Kalinowską na str. 6
Fot. Renata Grotowska

Jak uratowano Wilgę „Argumentum Musicum” 

Surowe karanie kierowców
Chodzi o poprawę bezpieczeństwa kierowców, pa-

sażerów i pieszych – przekonuje Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, komentując wchodzący w życie w maju 
nowy taryfikator punktów karnych. Kierowców to nie 
przekonuje, zwracają uwagę na uznaniowość niektórych 
sytuacji i wpływ uczestników ruchu drogowego na inne.

Więcej niż zero
Rozmowa przez telefon komórkowy bez zestawu 

głośnomówiącego – 5 punktów, parkowanie na miejscu 

dla niepełnosprawnych przez osoby do tego nieupraw-
nione – też 5 punktów, ciągnięcie za samochodem osób 
na nartach, sankach, wrotkach – również 5 punktów. 
Za wspomniane wykroczenia nie przyznawano dotąd 
punktów. Pomysł, by za parkowanie na miejscu dla nie-
pełnosprawnych karać nie tylko mandatem w wysokości 
500 zł, ale i punktami karnymi, nie wzbudza emocji. Po-
dobnie przyznawanie punktów za „kuligi” za autem. Co 
innego punkty za rozmowę przez komórkę. 

     Cd. na str. 2
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Wiele osób zauważa, że równie rozpraszające jest, 
a może nawet bardziej, bo trzeba strzepywać popiół, 
palenie papierosów podczas jazdy. Na forach interneto-
wych można znaleźć złośliwe komentarze, że palacze są 
„uprzywilejowani”, gdyż ich nałóg zapewnia budżetowi 
państwa wpływy z akcyzy.

Katalog wykroczeń, które dotąd nie były karane 
punktami jest znacznie szerszy. Po dwa punkty można 
otrzymać za „wciskanie się” w pojazdy jadące w kolum-
nie lub wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeśli na nim lub za 
nim nie ma możliwości kontynuowania jazdy. Podobna 
kara grozi za tamowanie ruchu lub jego utrudnianie 
poprzez złe użycie kierunkowskazów lub wykonanie 
manewru bez ich użycia. O trzy punkty karne można 
wzbogacić swoje konto przyspieszając w momencie, gdy 
jest się wyprzedzanym, wyprzedzając pojazd uprzywile-
jowany w terenie zabudowanym lub za zakrywanie ta-
blic rejestracyjnych.

Wzrost kar
Zdecydowanie więcej punktów karnych można „za-

robić” za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na 
oznakowanym przejściu lub niezatrzymanie pojazdu, 
gdy przechodzi przez nie osoba niepełnosprawna (było 
8, jest 10) czy przewożenie dziecka bez fotelika (było 
3, jest 6). Przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów 
(w samochodzie) lub bez kasku (na motocyklu) oznacza 
możliwość otrzymania 4 punktów (dotąd 1).

Warto wiedzieć, że zmieniają się zasady przyznawa-
nia punktów za przewóz większej liczby pasażerów, niż 
to określono w dowodzie rejestracyjnym. Dotąd kara 
wynosiła 1 punkt. Teraz można ich dostać nawet kilka, 
bo każdy „nadprogramowy” pasażer oznacza wzboga-
cenie konta kierowcy o jeden punkt karny.

Rosną też kary za cofanie na autostradzie lub dro-
dze ekspresowej (z 3 do 5 punktów), wyprzedzanie na 
przejściach dla pieszych i przed nimi (z 9 do 10 punk-
tów), niezatrzymanie pojazdu przy znaku „Stop” (z 1 
do 2 punktów), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 
podczas cofania (z 5 do 6 punktów).

Pamiętajmy, że dwa punkty karne można też zarobić 
za jazdę lewym pasem, a po trzy punkty za używanie 
„antyradaru” i ostrzeganie o kontroli radarowej świa-
tłami czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

Jest tylko jeden przypadek „obniżki” taryfikatora. 
W nowej wersji nie przewidziano punktów karnych za 
przekroczenie prędkości o 10 km/h lub mniej. Dotąd za 
takie wykroczenie był jeden punkt karny.

Surowe karanie kierowców
Cd. ze str. 1

17 kwietnia br. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach odbyła się koncelebrowana Msza św. 
z okazji V Pielgrzymki Sportowców i Kibiców Małopol-
ski, której przewodniczył ks. bp Grzegorz Ryś. Hasłem 
pielgrzymki było wezwanie „Bądźcie miłosierni”.

Już po raz piąty sportowcy, kibice i sympatycy klu-
bów z archidiecezji krakowskiej zgromadzili się, by 
wspólnie modlić się o zdrową, sportową rywalizację 
i spokój na polskich stadionach. Pielgrzymka Spor-
towców i Kibiców nawiązuje do Mszy św. pojednania, 
odprawionej na stadionie Cracovii 4 kwietnia 2005 r., 
po śmierci papieża Jana Pawła II. Uroczystość zgro-
madziła wtedy dwadzieścia pięć tys. kibiców obu kra-
kowskich klubów: Cracovii i Wisły. – Ktoś może jutro 
napisać, że spotykają się tutaj, modlą, a potem biją 
gdzieś na stadionach. I po co to wszystko? Jak to po co! 
To dla tego, który nas zbawił i został wywyższony, na 
krzyżu – mówił podczas kazania ks. bp Grzegorz Ryś. 
– Sport jest sakramentem Boga. Nie wierzcie komuś, kto 
mówi inaczej. Ksiądz biskup podkreślił ważną rolę, 
jaką w życiu współczesnego człowieka pełni sport: 
– Każdy do czegoś dąży, wierzy w jakąś ideę. Okazuje się 
jednak, że od wiary bardzo blisko nam do zwątpienia, 
zarzucenia tego, co robimy. Sport kształtuje ciało, czyni 
nas mocnymi i silnymi. Sprawia, że mamy kontrolę nad 
sobą, pokonujemy własne słabości. 

W tegorocznej pielgrzymce wzięli udział przedsta-
wiciele klubów z Krakowa i okolic, m. in. Cracovii, 
Wisły, Hutnika oraz parafialnego Klubu Sportowego 
 „Jadwiga”. – Trzeba wychowywać, a nie tylko pisać o za-
dymach i bójkach. Dobro zawsze owocuje – powiedział na 
zakończenie kapelan Cracovii, ks. Henryk Surma CM.

(MC)

W szpitalu św. Rafała przy ul. Bochenka 12 na 
os. Piaski Nowe uruchomiono przychodnię Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej, która posiada kontrakt  
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzie-
lane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, 
pielęgniarki lub położnej poprzez złożenie deklara-
cji w placówce przy ul. Bochenka. Zakres świadczeń 
obejmuje: opiekę lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej (rodzinnego), opiekę pielęgniarki i położnej.

Poza tym w placówce przy ul. Bochenka 12 działa 
ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Telefoniczne Centrum Obsługi:  
12 629 88 00, www.medrun.pl

Sport to 
sakrament Boga

Opinie kierowców
Nowy taryfikator wzbudził emocje wśród kierowców, 

bo bardzo łatwo przekroczyć limit. Wystarczy wyprze-
dzać w okolicy przejścia dla pieszych rozmawiając przez 
komórkę i już „zarobiliśmy” 15 punktów. Jeśli na doda-
tek pieszy postawi nogę na przejściu, to policjant może 
to potraktować jako nieustąpienie pierwszeństwa i do-
łożyć 10 punktów. Mamy ich wówczas na koncie już 25! 
Wystarczyło kilka sekund nieuwagi!

Przypomnijmy, że limit wynosi 24 punkty (dla kie-
rowców posiadających prawo jazdy krócej niż rok – 20 
punktów). Po jego przekroczeniu trzeba ponownie zdać 
egzamin, na każdą z posiadanych kategorii osobno. 
Punkty pozostają w ewidencji przez rok, licząc od daty 
popełnienia danego wykroczenia. Po tym okresie są ka-
sowane. Zbliżając się do wspomnianej granicy, można 
wziąć udział w specjalnym szkoleniu organizowanym 
co pewien czas przez policję (przywilej ten nie dotyczy 
kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż rok). 
Po jego odbyciu, ale tylko raz na pół roku, z konta kie-
rowcy „znika” 6 punktów.

Kierowcy zwracają uwagę, że ocena sytuacji na du-
żych skrzyżowaniach bywa trudna, nie sposób ocenić, 
jak zachowają się poprzednicy, czy będzie możliwość 
spokojnego zjechania ze skrzyżowania bez blokowa-
nia ruchu poprzecznego. Podnoszona jest też kwestia 
ustąpienia pierwszeństwa, gdy skręcając w prawo lub 
w lewo przecina się drogę rowerową. Zgodnie z prze-
pisami, uprzywilejowanym jest rowerzysta i należy mu 
ustąpić pierwszeństwa. Tyle tylko, że są miejsca, gdzie 
pędzący rowerzyści pojawiają się znienacka, nie dając 
kierowcy szans na prawidłową reakcję. Poprawnym za-
chowaniem rowerzysty byłoby, zgodnie z zasadą ogra-
niczonego zaufania, zwolnienie, upewnienie się, czy 
kierowca ustąpi pierwszeństwa, a nie wymuszanie go za 
wszelką cenę.

Tradycyjnie nie brak też głosów, że policjanci winni 
być bardziej aktywni przy eliminowaniu cwaniactwa, 
patrolowaniu miejsc naprawdę niebezpiecznych, pil-
nowaniu właściwego oznakowania (np. ściągania zna-
ków po remontach), a nie wykazywać się gorliwością 
w „polowaniu” na kierowców przyspieszających tuż 
przed tablicą oznaczającą koniec obszaru zabudowa-
nego.

Krzysztof DulińsKi

Foto: (Kaj)

Pomysł, by za parkowanie na miejscu dla niepełnospraw-
nych karać nie tylko mandatem w wysokości 500 zł,  
ale i punktami karnymi, nie wzbudza emocji. 

Przychodnia  
przy ul. Bochenka

Krok przed katastrofą budowlaną
Piszę w imieniu mieszkańców bloku nr 18 przy ul. Wa-

lerego Sławka. Prosimy o interwencję w sprawie budowy 
nowego bloku przy ul. W. Sławka 16c. Budowa bloku usy-
tuowana jest parę metrów od bloku nr 18. W związku ze 
zbrojeniem terenu pod przyszły blok powstają pęknięcia  
ścian i płytek w łazienkach, nie mówiąc już o zakłóceniu 
spokoju osiedla. Blok 16c powstaje na bardzo małej po-
wierzchni ,w związku z tym będą dwie kondygnację pod 
blokiem przeznaczone na miejsca postojowe.

W dniu 22.04.2012 r. 
mieszkańcy bloku nr 18 za-
uważyli osuwanie się ziemi 
spod ich bloku w kierunku 
budowy. Była nawet we-
zwana Straż Pożarna i In-
spektor Nadzoru Budow-
lanego. Istnieje możliwość 
katastrofy budowlanej. 

Przesyłam zdjęcia z bu-
dowy i urwiska. Z wyraza-
mi szacunku,

Adam Zabdyr
Od redakcji:
Temat ten był opisany w gazetach codziennych. 

Rzeczywiście, bezpośrednie sąsiedztwo budowy przy 
bloku nr 18 budzi zdziwienie, że wydano na to zgody. 
Od jej rozpoczęcia zaczęły się awarie: sieci wodocią-
gowej i ciepłowniczej, na skutek uskoków zaczął pękać 
chodnik, na ścianach pojawiły się rysy. Kierownik bu-
dowy został zobowiązany przez inspektorów nadzoru 
budowlanego do wykonania dodatkowych zabezpie-
czeń. Miały być wykonane także specjalne badania 
geologiczne.  Mieszkańcy nie ufają zapewnieniom, że 
wszystko jest w porządku, bo co innego widzą gołym 
okiem.

Dziurawa Pod Pomnikiem
Nie mam aparatu ani komórki, żeby wykonać zdjęcia 

ulicy Pod Pomnikiem, za autostradą . Ulica wąska, bar-
dzo głębokie dziury w drodze, a do tego wzdłuż ulicy za-
parkowane samochody. Obecnie są utrudnienia przejazdu 
ulicą Zolla w związku z remontem torowiska kolejowego 
na trasie Wieliczka- Bieżanów. Pozdrawiam,

Anna Woźniak

Kilka miejsc postojowych 
Czy SM „Piaski Nowe” nie mogłaby się pokusić o wy-

konanie kilku miejsc postojowych dla klientów pawilonu, 
kiosku i kwiaciarni koło kościoła? Jest miejsce koło stacji 
trafo, wystarczyłoby przestawić znak i wyrównać/utwar-
dzić teren. Jest to niebezpieczne miejsce, bo jest wąsko, 
a autobusy wyjeżdżające z „pętli” ścinają zakręt.

Swoją drogą skrzyżowanie jest w znacznym stopniu 
zniszczone przez MPK i ZIKiT powinien je naprawić. 
Mam nadzieję, że problem nie zostanie rozwiązany zna-
kiem b36 :)

Pozdrawiam,
Czytelnik

Od redakcji: 
Powtarzamy ten list z lutego br., ponieważ otrzyma-

liśmy informację ze Spółdzielni Mieszkaniowej  „Piaski 
Nowe”, że teren, o którym Pan pisze („koło stacji tra-
fo”) należy do Gminy lub Skarbu Państwa, więc jest 
w dyspozycji ZIKiT. Wątpliwe jest, aby przy obecnym 
kryzysie finansowym ZIKiT przyjął dodatkowe zobo-
wiązania. Poza tym miejsce, o które Panu przypusz-
czalnie chodzi, jest zajęte przez „pętlę” MPK, włącznie 
z ich rozbudowywanym zapleczem socjalnym. Z zasady 
nie buduje się miejsc parkingowych tuż przy ruchliwym 
skrzyżowaniu.
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W skrócie

Agata Maksymowicz w interesującej 
publikacji pt. „Bieżanów – społeczność 
lokalna. Przeszłość i teraźniejszość” 
pisze, że w źródłach historycznych osa-
da występuje pod różnymi nazwami, 
m.in.: Besanowo, Bezanow, Byczanow, 
Byezanowycze. Jeszcze na początku 
XX w. w pismach urzędowych istniał 
Bierzanów, a w księgach parafialnych 
– Bieżanów. 

Przeszłość
Pierwszym zachowanym dokumen-

tem historycznym, świadczącym o tym, 
że Bieżanów był odrębną całością i sta-
nowił własność szlachecką, jest umowa 
z 1212 r. Z niej wynika, że Helena, 
żona Racibora, po jego śmierci przekazała dobra bie-
żanowskie swemu bratu – kanonikowi krakowskiemu 
Pęsławowi. Agata Maksymowicz nadmienia, że istnieje 
przypuszczenie, iż istniał niejaki Bieżan – właściciel, od 
którego wieś wzięła nazwę. 

Na interesujące wydarzenia z kolejnych wieków Bie-
żanowa zwracają uwagę autorzy specjalnie na jubileusz 
powstałej strony (www.800latbiezanowa.pl). Warto tam 
zaglądać! Bez wątpienia szczególny wpływ na wieś i jej 
rozwój miało zakończenie w 1857 r. budowy linii kolejo-
wej (Kraków – Dębica) przebiegającej przez Bieżanów, 
a w następnym połączenie koleją z Wieliczką. Od tego 
czasu losy kolejnych pokoleń bieżanowian będą związa-
ne z koleją. To ona sprawiła, że wielka, polska i euro-
pejska historia dotarła również do Bieżanowa. 

Wieś, która w 1941 r. częściowo została przyłączona 
do Krakowa, a w całości stała się jego osiedlem w 1973 r., 
miała i ma szczęście do ludzi, którzy opisywali jej dzieje. 
Dzięki temu dziś można czytać ciekawe wspomnienia 
i publikacje z poprzednich wieków. A. Maksymowicz 
powołuje się m.in. na zachowane odpisy z „Liber Mora-
bilum” – kroniki ks. Osuchowskiego z pierwszej połowy 
XIX w. czy na późniejsze pamiętniki organisty Jakuba 
Jamki i mecenasa Tomasza Aschenbrennera oraz na 
kronikę spisaną przez Annę Jaglarz w 1967 r. 

Jubileusz
W 1962 r. próbowano zorganizować 750-lecie Bieża-

nowa, ale ówczesne władze Krakowa nie wyraziły na to 
zgody. Tymczasem zainaugurowane w maju br. obcho-
dy 800-lecia zaktywizowały lokalną społeczność. Pozy-
skano patronat honorowy Prezydenta Miasta Krakowa 
prof. Jacka Majchrowskiego oraz Metropolity Krakow-
skiego ks. kard. Stanisława Dziwisza. W skład Komitetu 
Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu zaangażowały 
się m.in. następujące organizacje i instytucje: Towarzy-
stwo Przyjaciół Bieżanowa, Parafia Narodzenia NMP, 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Eden, Koło Emery-
tów i Rencistów, KS „Bieżanowianka”, OSP Bieżanów, 
SP nr 124, 111, 24, G. 29 i ZSO nr 12 i 15. 

– W trakcie przygotowań do jubileuszu wywiązała 
się dyskusja nad sposobem jego organizacji – mówi 
 Zygmunt Szewczyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
 Bieżanowa (TPB). – Powstała silna grupa, prawie 50 
bieżanowian szczególnie zaangażowanych w przygoto-
wania. Te osoby realizują konkretne zadania w ramach 
powołanych komisji: historycznej, artystyczno–kultu-
ralnej, wystaw i wernisaży, sportowo–rekreacyjnej, kon-
kursów i finansowej. Długo myśleliśmy nad sposobem 
świętowania i stwierdziliśmy, że jubileusz to nie akade-
mia, że to jest czas, w którym trzeba coś przeżyć, coś na 
nowo odkryć i czegoś doznać. I w związku z tym założy-
liśmy, że jubileusz potrwa cały rok!

KS „Bieżanowianka” 
Z lektury programu i rozmowy z prezesem TPB wy-

nika, że organizatorzy starają się dotrzeć do jak najszer-
szej grupy lokalnej społeczności. Zależy im na przypo-
mnieniu i upowszechnieniu nie tylko najstarszej historii 
Bieżanowa, ale również na dziejach najnowszych zwią-
zanych z XX i XXI w. Stad pomysł na obchody spóźnio-
nego jubileuszu KS „Biezanowianki”. 

A. Maksymowicz pisze, że klub powstał w 1925 r. 
z połączenia dwóch istniejących wcześniej: „Jego pierw-
szym prezesem był ks. Maciej Jacaszek, a opiekunem i na-
uczycielem dr W. Lipowski. Początki zainteresowania piłką 
nożną w Bieżanowie sięgają lat 1910–1911, kiedy to mło-

dzież pod wodzą (…) T. Aschenbrennera 
stworzyła drużynę piłkarską”. Zapytany o 
to, co dziś dzieje się w klubie,  Zygmunt 
Szewczyk wyjaśnia: – Sytuacja jest nie-
zdrowa. Staramy się to zmienić. Zależy 
nam, aby klub służył przede wszystkim 
lokalnej społeczności. 

Mój rozmówca przyznaje, że otrzy-
mał propozycję, aby zająć się klubem. 
Mówi, że jako były dyrektor Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego ma świadomość 
roli, jaką w życiu dziecka i młodego 
człowieka odgrywa sport i właśnie w tym 
kierunku chciałby pójść: – Jest grupa ro-
dziców, którzy chcieliby, aby ich dzieci 
tu trenowały. Chcę się tym zająć na ra-
zie przez najbliższe pół roku. Chciałbym 

stworzyć akademię sportu dzieci, ponadto upowszechnić 
członkostwo wspierające – rodziców, byłych zawodników. 
Myślę też o stworzeniu oferty dla młodzieży oraz o zwró-
ceniu się do bieżanowskich podmiotów gospodarczych 
o wsparcie, oczywiście w miarę możliwości. 

Społeczność
W pierwszej połowie XIX w. autor „Liber Morabi-

lium”, ks. Stanisław Osuchowski tak charakteryzował 
ówczesnych bieżanowian: „Jest to lud burzliwy, a to przez 
względną zamożność i rozległość gruntów, wielce o sobie 
rozumiejący (…). Młodzież jest rozpustna, zuchwała, prze-
bywa często w karczmie, zaczepna i bitki powodująca (…) 
bardzo zarozumiała, w mowie niepowściągliwa, wszetecz-
na, szydząca słowem na wszystko. (…) Poza tym ludzie 
w Bieżanowie są pojętni, w swej zamożności zaufani, go-
spodarze prowadzą gospodarkę dobrze, lud zresztą okrze-
sany, krzykliwy, na ubiór świąteczny wielce zważający” .

Zygmunt Szewczyk oceniając tutejszą społeczność, 
zauważa, że Bieżanów bardzo wiele osiągnął dzięki 
kolejnym, lokalnym inicjatywom. Przypomina o komi-
tecie elektryfikacji, potem wodociągów i gazyfikacji, 
o powstawaniu kolejnych szkół. – Tak jest i przy jubile-
uszu – mówi prezes TPB. – Zauważam dużą otwartość 
mieszkańców Bieżanowa na zaplanowane wydarzenia, 
radość, że mogą się w to włączyć. Szczególnie cieszy 
postawa młodych. Jeszcze nikt mi nie powiedział, że to 
jest nieważne! Bo to jest tak, że bieżanowianie czasem 
się kłócą, ale w sprawach dla nich istotnych zawsze się 
potrafią zjednoczyć. 

Maria fortuna-suDor

OKRĄGŁY STÓŁ NA NIBY. Rozmowy między stroną 
społeczną a wiceprezydent miasta w sprawie restrukturyza-
cji krakowskiej oświaty utknęły w martwym punkcie z powo-
dów personalnych. Poszło też o parytety w liczącej 30 osób 
reprezentacji. Dyrektorzy 8 renomowanych szkół zwrócili 
się z apelem do wiceprezydent Okońskiej-Walkowicz, aby 
złożyła dymisję. Nie czekając na rezultat „konsultacji spo-
łecznych” przygotowywane są projekty dalszych zmian, 
m.in. XXIX LO z ul. Cechowej ma być przeniesione do bu-
dynku Gimnazjum nr 28 przy ul. Bujaka.

NIEDOSTATEK ZIELENI. W porównaniu z innymi 
miastami Kraków jest na dalekiej pozycji, jeśli chodzi o zie-
leń komunalną. Na 1 mieszkańca przypada tutaj 66 m kw. 
zieleni, gdy na mieszkańca Gdańska 139, Poznania 103, 
Szczecina 80, Warszawy 75. Władze Krakowa podkreślają, 
że tę statystykę poprawiłoby znacznie wliczenie terenów łą-
kowych, jak np. Błonia. To jednak przestanie mieć znacze-
nie po Euro '12, gdy kibice zejdą z tej miejskiej historycznej 
łąki pozostawiając zadeptany ugór.

ZWOLNIENIA W TESCO, STRAJK W OBI. W maju 
zapowiedziano zwolnienia grupowe w sieci handlowej 
Tesco. W całym kraju mają one objąć 10% pracowników, 
czyli blisko 3 tys. osób. Związkowcy są zaskoczeni skalą 
zwolnień, tym bardziej że sieć ma dobre wyniki sprzedaży 
i wciąż otwiera nowe hipermarkety. Po 300 zł podwyżki dla 
wszystkich pracowników 41 marketów OBI działających 
w Polsce domagają się związkowcy z „Sierpnia 80”. Wśród 
żądań znalazły się także postulat wprowadzenia stuzło-
towych dodatków za pracę w soboty i niedziele. Niestety, 
wielogodzinne rozmowy z przedstawicielami zarządu OBI 
spełzły na niczym.

AUTOBUS DO SZPITALA. Firma Scanmed, prowadzą-
ca szpital św. Rafała, a ostatnio także przychodnię zdrowia, 
zwróciła się z propozycją wydłużenia linii autobusowej 107 
do ul. Bochenka. Ze względu na to, że oferta zdrowotna jest 
coraz szersza i w znacznej części objęta kontraktem z NFZ, 
a korzystają z niej mieszkańcy całego miasta, w tym naszych 
rejonów, Rada Dzielnicy XI poparła uchwałą wniosek do 
ZIKiT. Autobus będzie dojeżdżał w bezpośrednie sąsiedz-
two szpitala i tam zawracał. Trwają starania, aby w przy-
szłości przystanek autobusowy znalazł się na ul. Bochenka, 
a także o to, aby przepuścić autobus przez ul. Podedworze, 
na czym skorzystaliby mieszkańcy os. Piaski Nowe, miesz-
kańcy nowych bloków przy ul. Bochenka, a także uczniowie 
SP 27, dojeżdżający tam z okolicznych osiedli.

CZŁOWIEK ROKU ZE SWOSZOWIC. Waldemar 
 Domański, radny ze Swoszowic, twórca i dyrektor Biblioteki 
Polskiej Piosenki, otrzymał tytuł „Człowieka Roku”, przy-
znawanego od lat przez Gazetę Krakowską. Doceniono jego 
inicjatywę i zaangażowanie w prowadzenie znanych i popu-
larnych „Lekcji śpiewania” oraz akcji „Radni bezradnym”.

PRZESTĘPCZA KSIĘGOWA Z ZIKIT-u. Pod koniec 
lutego br. prokuratura postawiła zarzuty w sprawie wypro-
wadzenia z kasy ZIKiT ponad 5 mln zł. Główna księgowa 
przyznała się do winy. O udział w przestępstwie oskarżony 
jest także jej bliski znajomy, właściciel firmy, na konto któ-
rej w okresie od lutego 2008 do kwietnia 2011 r. dokonano 
26 przelewów. W tytule transakcji powoływano się głównie 
na fikcyjną cesję wierzytelności. Podejrzanym grozi za to do 
10 lat pozbawienia wolności.

PRZESTĘPCZE PORACHUNKI. Na styku Prokocimia, 
Bieżanowa i Rżąki doszło w ostatnich miesiącach do krwa-
wych porachunków. W marcu br. przy ul. Wielickiej został 
śmiertelnie pobity 17-latek, a w kwietniu nożownicy zaata-
kowali 30-latka, gdy wychodził z bloku przy ul. Rydygiera. 
Policja informuje, że rejon między należącym do strefy 
kibiców „Wisły” Bieżanowem, a Prokocimiem i Rżąką, na 
których panują kibice „Cracovii” – jest terenem handlu 
narkotykami na dużą skalę, a kibolskie rozgrywki są tylko 
przykrywką i sposobem spędzania czasu przez przestępców.

BOMBER W WARIATKOWIE. Słynny podpalacz ze 
Swoszowic, który miał na swoim koncie akty wandalizmu 
z zagrożeniem życia włącznie (w okresie od maja 2008 do 
lipca 2011 r.10 podpaleń domowych garaży i uszkodzenie 
47 samochodów) został przez sąd – na podstawie orze-
czenia biegłych psychiatrów – uznany za niepoczytalnego 
i mieszczony w zakładzie psychiatrycznym.

INKRYMINOWANI PODPALACZE. Wiosenne wypa-
lanie traw przyniosło tragiczne żniwo, wg danych z marca 
br. zginęło siedem osób. W całej Polsce strażacy naliczyli 
50 tys. przypadków podpaleń, z czego w Małopolsce 5,4 tys. 
Niebezpieczne było podpalenie kilkunastu hektarów łąk 
w w Krakowie, pożar dotarł z ul. Tynieckiej aż na os. Ru-
czaj, zagrażał także obiektom Kampusu UJ. Policja zatrzy-
mała 4 nieletnich sprawców, grozi im poprawczak, a ich ro-
dzicom zapłata za koszty akcji w wysokości ponad 100 tys zł.
Wypalanie traw, łąk czy pastwisk jest w Polsce zabronione. 
Niepowetowane straty ponosi przy tym ekosystem.

800 lat Bieżanowa

PROGRAM 
2012

10 maja: 
INAUGURACJA JUBILEUSZU 800-LECIA

26-27 maja:
DNI BIEŻANOWA

10–23 czerwca: 
EURO W BIEŻANOWIE,  

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIECI
18–22 czerwca: 

 INAUGURACJA JUBILEUSZU W SZKOŁACH
11-15 sierpnia: 

JUBILEUSZ 85-LECIA KS BIEŻANOWIANKA 
7–9 września: 

 ŚWIĘTO PARAFII NMP W BIEŻANOWIE
14 października:

SEJMIK BIEŻANOWSKIEJ OŚWIATY
11 listopada: 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

2013
6 stycznia: 

OPŁATEK  BIEŻANOWIAN 
16 lutego: 

BAL JUBILEUSZOWY BIEŻANOWIAN 
15 marca: 

SESJA PANELOWA n/t HISTORII BIEŻANOWA 
I ROLI  DWORU CZECZÓW W JEGO ROZWOJU 

3 maja:
MAJÓWKA BIEŻANOWIAN 

25–29 maja 
XX JUBILEUSZOWE DNI BIEŻANOWA 

(Program udostępnił Zygmunt Szewczyk)

Jest jednym z najdalej wysuniętych na południowy–wschód osiedlem Krakowa. Od 1991 r.,  
po reformie administracyjnej, obok Nowego Bieżanowa, Prokocimia i Nowego Prokocimia, Kozłówka 

oraz Rżąki stanowi część Dzielnicy XII Bieżanów–Prokocim. W maju br. rozpoczęły się  
obchody 800-lecia Bieżanowa. Organizatorzy zapowiadają, że będą trwały przez cały rok.
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CITO−TEST
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)

pon.− pt. 7.30 − 15.30
tel. 12 657 54 40, 606 957 723
l  Bezbolesne i bezstresowe  

pobieranie krwi z palca.
l  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału.

Marzeny Repelewicz

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
ul. WŁOSKA 2A (naprzeciwko sklepu LEWIATAN), www.salonlorin.com

Zapraszamy pn.−pt. w godz. 8−20, sob. 8−15,  Rezerwacja tel. 12 292 48 22 

PIELĘGNACYJNA KOSMETYKA NA CIAŁO - 666 740 050

NOWOŚĆ: PIERCING (przekłuwanie ciała)
Przedłużanie, zagęszczanie rzęs 

MANICURE, PEDICURE, TIPSY ŻELOWE I AKRYLOWE

ARCUS
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILTACYJNE

Kurdwanów  
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

REHABILITACJA 
GABINETY MEDYCZNE

www.arcus.strefa.pl

Jesteś w dobrych rękach!

NZOZ „Spółka Lekarska Na Kozłówce”
ul. Na Kozłowce 29, tel. 12 658 16 11, 12 658 89 01

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ:

OKULISTA, DIABETOLOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA
Wizyty płatne:

KARDIOLOG, DERMATOLOG, PSYCHIATRA, REUMATOLOG

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej), tel. 12 265 70 68
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ: LEKARZ RODZINNY
Wizyty płatne: DERMATOLOG, REUMATOLOG, NEUROLOG, 

PSYCHOLOG I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna

• prostata
• tarczyca
• piersi

• naczynia szyjne  
i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

❐ stomatologia zachowawcza
❐ protetyka 
❐ chirurgia stomatologiczna
❐ RVG − rtg cyfrowy

RVG

Wola Duchacka ul. Dauna 97, lok 13
Pon. − pt. godz. 10 − 19   tel. 12 425 51 79

GABINET
DENTYSTYCZNY

leczenie zachowawcze  
i protetyka

badanie i porady bezpłatne

Czynny: pon. – czw. 15 – 18  
śr. 13 – 18.

tel. 12 658 60 28  
kom. 503 67 21 83

Prokocim Nowy, ul. Kurczaba 3 
(pawilon I p.)

DUŻO NOWOŚCI!

SUPER 
PROMOCJE!!!

 

im. W. Bednarskiego
30-501 Kraków, ul. Czackiego 11

tel. 12 656 13 97
www.28lo.kki.krakow.pl

TWOJA SZKOŁA – TWÓJ SUKCES

XXVIII LO to bezpieczne miejsce do efektywnej nauki.  
Znajdziesz u nas życzliwość i nowych przyjaciół.

Z myślą o atrakcyjniejszym sposobie kształcenia,   
przygotowaliśmy nowe oddziały: 

•	 KLASA A HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNA  
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
j. polski, historia, j. angielski),

•	  KLASA B SPOŁECZNO-MEDIALNA  
(geografia, WOS, j. niemiecki lub j. hiszpański),

•	 KLASA C BIOLOGICZNO-CHEMICZNA  
(biologia, chemia, j. angielski),

•	 KLASA  D TURYSTYCZNO-EKONOMICZNA  
(matematyka, geografia, j. angielski).

Jako przedmioty uzupełniające proponujemy do wyboru: 
warsztaty filmowe, teatralne, fotograficzne, literackie, naukę 
tańca, zajęcia z autoprezentacji i public relations, warsztaty 
medialne, integrację europejską, chemię doświadczalną,  
grafikę komputerową, ochronę zdrowia i środowiska, 
zarządzanie w turystyce, elementy matematyki wyższej 
i statystyki, ekonomię w praktyce, brydż sportowy, szachy. 

NASZYM UCZNIOM PROPONUJEMY RÓWNIEŻ: 
•	 obozy naukowe z przedmiotami maturalnymi, 
•	  poznawanie Krakowa i okolic (wycieczki zwykle w soboty,  

np. szlakiem renesansu, baroku, średniowiecza itp.,  
zwiedzanie krakowskich muzeów), 

•	  wymiany międzynarodowe (współpraca ze szkołami 
w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii, w Danii oraz w Izraelu),

•	 współpraca z wolontariuszami z AIESEC oraz z Rotary Club,
•	 projekty kulturowe i społeczne,
•	 wycieczki turystyczne i wyjazdy integracyjne, 
•	  warsztaty filmowe i muzealne (np. lekcje historii w muzeach, 

projekt „Renesans w Krakowie”), debaty (np. uczestnictwo 
w debatach oksfordzkich),

•	  prężnie działający wolontariat, m.in. w kołach Caritas i PCK, 
wolontariat w schronisku, akcje charytatywne na rzecz 
domów dziecka, szpitala w Prokocimiu (zbieranie książek, 
kiermasz ciast, „Szlachetna Paczka”, włączanie się do akcji  
„Pola Nadziei”), pomoc starszym Parafii Kościoła Mariackiego, 
udział w akcji Urszuli Smok „Podaruj życie”, 

•	  coroczne imprezy ogólnoszkolne (sportowe- tj. Owocowa 
Gimnastyka, zawody sportowe, ekologiczne, teatralne  
– tj. Dzień Teatru, Zaduszki Poetyckie),

•	  sesje naukowe z przedmiotów humanistycznych oraz ścisłych 
i promujących zdrowie,

•	  udział w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych 
i artystycznych organizowanych w szkole i poza szkołą,

•	 współtworzenie gazetki szkolnej „LO i OWO”,
•	  wyjścia kulturalne (np. wyjścia do teatru, kina,  

na Noc Muzeów, lekcje historii i sztuki w muzeach) 
i zajęcia sportowe (np. na strzelnicy, SKS).

XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLACZEGO XXVIII LO?

CHCESZ ZOBACZYĆ WIĘCEJ – ODWIEDŹ NASZĄ  
STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.28LO.KKI.KRAKOW.PL

Wola Duchacka, ul. Gołaśka 4/5 
(naprzeciwko sklepu SNC)  

pon. – pt. 9 – 19, sob. 9 – 14

Renata Pipper wraz z Zespołem

tel. 12 357 50 84
FRYZJERSTWO, m.in.

 strzyżenie damskie – od 23 zł
 strzyżenie męskie – 17 zł
 balejage – od 75 zł
 farbowanie – od 70 zł

KOSMETYKA, m.in.
 manicure – 25 zł
 manicure hybrydowy – 60 zł
 kwas migdałowy – 90 zł
 oczyszczenie twarzy – 90 zł

W W W . F R Y Z U R Y K O S M E T Y K A . P L

OKAZYJNE
 CENY!!!

czynny: poniedziałek 14.00 - 19.00
wtorek 15.00 – 18.30, piątek 10.00 - 12.30 

os. Kozłówek, ul. Spółdzielców 3 (pawilon)
telefon: 516 133 375, 516 084 276

G A B I N E T 
STOMATOLOGICZNY

Wykonujemy okulary  
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 9−18 

tel. 501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

pełny zakres szkieł 
okularowych,
bezpieczne okulary  
dla dzieci, 
lekkie soczewki 
plastikowe
bezpłatne komputerowe 
badanie wzroku
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ŻALUZJE
PIONOWE 

POZIOME 

ROLETKI 
TEKSTYLNE

Produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

DUŻY FORMAT

A0 I WIĘCEJ

K S E R O

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39  

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

drukarnia@deltaprint.pl  
www.deltaprint.pl

tel. 601 682 500

DRUKARNIA 
CYFROWA

d e l t a

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
POKROWCE na fotele samochodowe
Wola Duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14

tel. 12 265 32 30, 12 265 32 31
www.robin.krakow.pl      e-mail: robin@robin.krakow.pl

BIURO RACHUNKOWE
(świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów)

pełny zakres usług dla firm i osób fizycznych
WNIOSKI O ZWROT VAT 

OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
PRZENIESIONE Z UL. HALSZKI 1

ul. Kordiana 14/12, tel. 12 378-32-43
Czynne: pon. − pt. w godz. 11 − 19

www.infomm.pl, e−mail: biuro@infomm.pl

Kto się reklamuje,  
ten Klientów zyskuje!
REKLAMA W „WIADOMOŚCIACH”

504 853 960
w

iadom
osci.krakow

@
w

p.pl

Wypożyczalnia 
Elektronarzędzi  
i Lekkiego 
Sprzętu  
Budowlanego

Godziny otwarcia:
pon. - pt. 8.00 - 12.00  

oraz 16.00 - 19.00
sob. 8.00 - 12.00

Kraków 
ul. Herberta 27 
(dawna Myślenicka 38)

tel. 12 654-55-32
www.mfpsc.pl

e-mail: mfp@mfpsc.pl

PRALNIA – MAGIEL
· CZYSZCZENIE DYWANÓW
·  uprawnienia do prania: dla hoteli, 

restauracji i zakładów pracy
·  uprawnienia do prania z barierą 

higieniczną: dla przychodni  
i gabinetów lekarskich

P.W. „SECO” sp. z o.o. 
ul. Nowosądecka 41 A  
tel. 12 650-19-00
www.seco.krakow.pl

czynne 
od pon
 do sob: 
7 – 20

Wystawiamy faktury VAT 
Zapraszamy klientów indywidualnych

• ŚNIADANIA
• OBIADY 
• KOLACJE
pon. - pt. 9–18, sob., niedz. 10-15

Jerzmanowskiego 32B (obok garaży)
606 789 381

JADŁODAJNIA
u Małgosi

smaczne, tanie, domowe

• Wielodzietnia rodzina przyjmie 
sprawną dużą lodówkę i kuchenkę 
gazową – 514 843 127
• Opiekunka z 11-letnim 
doświadczeniem do osób starszych 
i chorych – 518 223 815
• Uczciwa posprząta solidnie, umyje 
okna – 504 790 833
• Zamienię lub sprzedam 3-pokojowe 
mieszkanie z jasną kuchnią, 62 m kw. 

na os. Kozłówek, ul. Okólna  
– 12 657 40 86
• Zamienię 3 pokoje na Kozłówku, 
kwaterunkowe, z jasną kuchnią 
i balkonem na garsonierę lub pokój 
z kuchnią – 503 509 306
• Posiadam do wynajęcia garaż murowany 
18 m kw. na ul. Podłęskiej (Bieżanów 
Nowy) od maja – 795 235 347
• Sprzedam tanio 37m kw., dwa pokoje 
nieprzejściowe, do remontu, 
własnościowe, właściciel, os. Kozłówek – 
885 326 645

Ogło sze nia drob ne
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
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Zofia Kalinowska jest rodowitą Krakowianką-Pod-
górzanką, obecnie mieszkanką os. Cegielniane, prze-
wodniczącą Stowarzyszenia „Wilga”, którego działania 
zakończyły się wielkim sukcesem – 17 listopada 2011 r. 
została podpisana umowa w sprawie zamiany działek 
między Gminą Kraków i panem Arturem Sobolem, 
właścicielem terenu nad rzeką Wilgą. Oznacza to ura-
towanie terenów zielonych w dolinie rzeki Wilgi przed 
intensywną zabudową wysokimi blokami.

Renata Grotowska: – Proszę powiedzieć skąd wzięła 
się Pani pasja i tak wielka determinacja, by działać na 
rzecz ekologii i społeczności Osiedla.

Zofia Kalinowska: – Urodziłam się przy ul. Wiślnej, 
dzisiaj ul. Krochmalniki w Borku Fałęckim. Mieszkam 
na os. Cegielnianym, które jest częścią Dzielnicy IX. 
Łagiewniki i Borek Fałęcki są moją małą ojczyzną. 
Cieszy mnie każde miejsce w dzielnicy, które jest za-
dbane i coraz ładniejsze. Z domu wyniosłam miłość 
do przyrody i otaczającego świata, ugruntowaną przez 
wspaniałych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 49 im. 
Piramowicza, obecnie J.U. Niemcewicza. Moja deter-
minacja nie miałaby wielkiego znaczenia, bez pomocy 
mieszkańców Osiedla, którzy uczestniczyli we wszyst-
kich spotkaniach, protestach i wsparciu finansowym. 
Największy wkład merytoryczny w działaniu Stowarzy-
szenia był ze strony architekt pani Urszuli Wędzony, 
także członka Stowarzyszenia.

RG: – Tak sądziłam, że obok Pani pojawią się inne bo-
haterki tej historii, dzielne kobiety znad Wilgi.

ZK: – Ma Pani rację, wśród aktywnych członków Sto-
warzyszenia było dużo kobiet m.in. Maria Słobodzian 
– radna Dzielnicy IX i skarbnik Stowarzyszenia Ewa 
Nowak – także radna Dzielnicy IX. Ale byli również pa-
nowie, np. Wiesław Eckiert – zastępca przewodniczące-
go Stowarzyszenia, Jan Pietras, Adam Migdał – radni 
Dzielnicy IX. Pan Adam Migdał, jako przewodniczący 
Rady Dzielnicy IX udzielał nam wszelkiej pomocy i za-
wsze wspierał nasze działania. 

RG: – Proszę opowiedzieć, czego dotyczyły te działa-
nia. Proszę przybliżyć istotę sporu. Z kim i o co toczyliście 
spór?

ZK: – Spór z właścicielem terenu, panem Arturem 
Sobolem trwał trzy lata. Przez następne trzy lata prze-
konywaliśmy właściciela o słuszności zachowania te-
renów zielonych w dolinie rzeki Wilgi, ze względu na 
szczególnie wartościowy przyrodniczo obszar i rzecz 
bardzo ważną dla mieszkańców Krakowa – korytarz 
przewietrzania miasta. Nasze argumenty w obronie te-
renu znalazły wielkie zrozumienie ze strony wszystkich 
władz Miasta Krakowa, co zaowocowało podpisaniem 
porozumienia, o którym już wspomniałam. To jest nasz 
duży sukces!

RG: – Teraz musimy porozmawiać o autorach tego suk-
cesu. Kiedy powstało Stowarzyszenie „Wilga” i kto w nim 
działał?

ZK: – Po uzyskaniu w czerwcu 2006 roku informacji 
o zabudowie Doliny Wilgi, mieszkańcy os. „Cegielnia-
na” włączyli się w akcję zbierania podpisów w proteście 
przeciwko planowanej inwestycji. Zebrano wówczas 
1200 podpisów. Grupa mieszkańców, w której byli też 
radni Dzielnicy IX, zapoczątkowała pisanie pism do 

wielu instytucji państwowych, włączyli się też w prace 
Rady Miasta. Byliśmy jednak traktowani „z przymru-
żeniem oka”, dlatego 22 kwietnia 2007 roku założy-
liśmy Stowarzyszenie „Wilga”. Do dnia dzisiejszego 
Stowarzyszenie „Wilga” brało udział w 101 spotka-
niach odnotowanych w kalendarium Stowarzyszenia, 
jako bardzo ważne i w około 200 innych spotkaniach. 
Najważniejsze spotkania odbyły się z panem Prezyden-
tem M. Krakowa prof. J. Majchrowskim, z wiceprezy-
dentami: W. Starowiczem, K. Bujakowskim, z radnymi 
miasta: P. Klimowiczem, B. Kośmiderem, B. Kosiorem,  
G. Stawowym, P. Słoniowskim, J. Fijałkowską, M. Gi-
larskim, S. Rachwałem, J. Matusik-Lipiec, P. Ulewi-
czem, W. Pietrusem. Odbyliśmy także kilka konferencji 
z dyrektorami wydziałów Urzędu Miasta Krakowa.

RG: – Co przynosiły te spotkania? Czy mieliście pań-
stwo wsparcie i konkretną pomoc od władz miasta, orga-
nów samorządowych, organizacji pozarządowych? 

ZK: – Po każdym spotkaniu Stowarzyszenie pozosta-
wało w przekonaniu, że sprawa obrony terenów zielo-
nych dla mieszkańców Osiedla i Krakowa jest słusznym 
działaniem. Otrzymaliśmy wsparcie od Konfederacji na 
Rzecz Przyszłości Krakowa, Komitetu Obywatelskie-
go Miasta Krakowa, Polskiej Akademii Nauk – prof. 
 Dubiel i dr P. Walasz, profesorów Politechniki Krakow-
skiej, Towarzystw: Ornitologicznego – przewodniczący 
P. Wójcik, Przyrodniczego – M. Waszkiewicz, dyrekto-
rów szkół i przedszkoli. Na temat obrony Parku Rzecz-
nego Wilga zostały wyemitowane trzy reportaże oraz 
pojawiły się dziesiątki artykułów w prasie. W poprzed-
niej kadencji Sejmu były też dwie interpelacje poselskie, 
oraz kilka interpelacji na sesjach Rady M. Krakowa

RG: – Czy osiągnęła Pani swój cel? Czy ma Pani satys-
fakcję z tego, że udało się dzięki kilkuletnim działaniom 
Stowarzyszenia ochronić przestrzeń publiczną? 

ZK: – Nie ukrywam, jestem zadowolona. W naszym 
przypadku okazało się, że ochrona przyrody to nie tyl-
ko hasła, lecz konkretne działania. Opracowana mapa 
roślinności rzeczywistej Krakowa wskazuje, że teren 
nad Wilgą jest szczególnie wartościowy przyrodniczo 
i powinien być chroniony. To właśnie nam się udało! 
Według projektu będzie część rekreacyjna, jak ścieżki 
spacerowe, ścieżki rowerowe i ławki, oraz część eduka-
cyjno-przyrodnicza. Park ma być utworzony przy jak naj-
mniejszej ingerencji w środowisko. Są nawet dwa pro-
jekty: jeden przygotowany przez studentów Politechniki 
Krakowskiej pod opieką prof. Krystyny Pawłowskiej i dr. 
hab. Piotra Patoczka, drugi przez pracownię architektu-
ry krajobrazu LAND-ARCH. Stowarzyszenie „Wilga” 
będzie obserwować poczynania Gminy w sprawie zago-
spodarowania doliny, chociaż zdajemy sobie sprawę, że 
zależy to przede wszystkim od funduszy. Zieleń, która 
ocalała, wraz ze zwierzętami, a szczególnie ptakami, jest 
dla mieszkańców wielkim skarbem.

Rozmawiała: Renata Grotowska,  
która jest członkiem Zarządu Rady Dzielnicy IX 

i autorką zdjęć.
Artykuł ukazał się w Piśmie Rady Dzielnicy IX 

 Łagiewniki – Borek Fałęcki w marciu 2012 r.
[Skróty i zmiany od red.]

16 maja 2012 r. w foyer sali obrad Rady Miasta Kra-
kowa będzie otwarta wystawa projektów rewitalizacji 
Parku Duchackiego, przygotowanych przez studentów 
Architektury Krajobrazu Studiów Międzywydziało-
wych Uniwersytetu Rolniczego. 

Pomysłodawcą i opiekunem projektu jest prof. 
 Wojciech Przegon, mieszkaniec Woli Duchackiej i je-
den z orędowników powstania Parku. 

W lipcu ub. r. grupa 30 studentów Wydziału Archi-
tektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w ramach 
praktyki geodezyjno-dendrologicznej przeprowadziła 

prace inwentaryzacyjne na terenie byłego parku pod-
worskiego przy ul. Estońskiej. Pracowali w czterech 
zespołach pod kierunkiem sześciu pracowników aka-
demickich. Przebadano: XVII-wieczną wozownię wraz 
z ruinami dawnej stajni, tzw. stary dwór z ruinami XIX-
-wiecznego lamusa oraz drogę dojazdową, zarośnięty 
staw rybny i obecny staw (największy z czterech, jaki 
pozostał z założenia duchaków w 1425 r.). 

Efekty ich żmudnej i owocnej pracy można oglądać 
do 20 maja w magistracie przy pl. Wszystkich Świętych. 

(Kaj)

Z inicjatywy Towarzy-
stwa Przyjaciół Prokocimia 
im. Erazma i Anny Jerz-
manowskich oraz Związ ku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych 
Kraków-Prokocim po wielu 
staraniach został odsłonię-
ty w 2002 r. pomnik poświę-
cony walczącym i poległym 
Lotnikom z Prokocimia. 
Stanął on na terenie b. ZSZ 

nr 3, u zbiegu ulic Na Wrzosach i Górników, obecnie jest to 
teren MDK im. K. I. Gałczyńskiego. 

Na podstawie najnowszych doniesień 21 lotników z Pro-
kocimia walczyło na frontach II wojny światowej w kraju 
i zagranicą. Co sprawiło, że tylu młodych ludzi akurat z tej 
stosunkowo niewielkiej gminy Prokocim wstąpiło do elitar-
nych formacji lotniczych?. Powodów może być wiele. An-
drzej Chytkowski, autor wstępu do monografii poświęconej 
Lotnikom z Prokocimia, zwraca uwagę m.in.:
 Na specyficzne środowisko kolejarskie w którym dzieci 
wychowywano w duchu patriotyzmu. Wzorem patriotyzmu 
byli sami rodzice, którzy w 1918 roku brali czynny udział 
w odzyskaniu niepodległości państwa polskiego.  Umie-
jętne przekazywanie pozytywnych wzorców przez pedagogów, 
którzy w świadomości młodych ludzi rozbudzali umiłowanie 
Ojczyzny.  Zamiłowanie do techniki, której rozwój ob-
serwowano na kolei.  Spojrzenie ku niebu, na którym od 
czasu do czasu pojawiał się aparat powietrzny, pobudzając 
wyobraźnie młodych ludzi.  Możliwość wstąpienia do 
formacji lotniczej, która jako nowy rodzaj wojsk cierpiała na 
brak personelu.  I wreszcie ludzkie odczucia, takie jak: 
chęć wykazania się samodzielnością, przezwyciężenia strachu 
i zaimponowania w środowisku – zwłaszcza płci pięknej.

W świadomości tych młodych ludzi zapewne nigdy nie 
powstała myśl, że w tej przyszłości będą tworzyć historię, tak 
bardzo będą potrzebni Ojczyźnie, a ich nazwiska znać będą 
nie tylko najbliżsi sąsiedzi. 

Pomnik – mający kształt paraboli lotu samolotu, zwień-
czony jest krzyżem oraz wbudowanym autentycznym frag-
mentem śmigła polskiego samolotu Autorem projektu był 
wiceprezes TPP mgr inż. Janusz M. Ludwig. Przy udziale 
członków Towarzystwa powstał projekt tablicy pamiąt-
kowej, a jej konsultantem i wykonawcą był mgr rzeźbiarz 
 Tomasz Pałka. Pomnik ma 3,5 m wysokości, stojący na po-
stumencie o wym. 2,4 x 1,0 m i wysokim na 0,5 m. 

W pomniku wmurowana jest tablica pamiątkowa o nastę-
pującej treści: W HOŁDZIE LOTNIKOM Z  PROKOCIMIA. 
Motto: „Drugim obowiązkiem człowieka po miłości Boga 
jest obowiązek miłości swojej Ojczyzny” – ks. kard. Stefan 
Wyszyński Prymas Tysiąclecia, oraz wmurowana w 2007 r. 
tablica pamiątkowa z nazwiskami lotników:

kpr. mech. Stanisław Brzegowy, st. sierż. pil. Adam  Bujak, 
ppłk pil. Stanisław Chałupa, sierż. pil. Leopold Flanek, 
kpt. pil. Mieczysław Gorzula, por. pil. Jan Grzech, por. pil. 
Adam Habela, Kazimierz Janus, kpr. pil. Mieczysław Janus, 
plut. pil. Roman Janus, mjr pil. Stefan Janus, plut. pil. Jan 
 Korepta, mjr naw. Stanisław Król, st. sierż. pil. Józef  Murzyn, 
Tadeusz Niemczyk, sierż. pil. Franciszek Oprych, st. szer. 
 Józef Poprawski, Stanisław Sidor, Eugeniusz Stępień, por. 
pil. Józef Stępień, ppłk pil. Stanisław Żurek.

Sprawy przy załatwieniu budowy pomnika zajęły 
nam bardzo wiele czasu. Duży wkład mieli m.in. rad-
na Dzielnicy XII i radna Miasta Krakowa – Grażyna 
 Fijałkowska, prezes TPP  Roman Rozlachowski oraz 
wiceprezes TPP Jan Banaś. Fundusze na budowę po-
mnika zapewnili sponsorzy, m.in.: dużą część ze swoich 
zadań priorytetowych dała Rada Dzielnicy XII, O.O. 
Augustianie z o. Janem Biernatem – prowincjałem Pol-
skiej Prowincji Zakonu Św. Augustyna, PSI „Ochrona 
Mienia” z jej prezesem Sławomirem Zębolem, „Ani-
mex” Zakłady Pierzarskie z jej prezesem Ryszardem 
Lubelskim, Zygmunt Włodarczyk – radny Miasta Kra-
kowa, Ignacy Cieśla – Firma „METAL-STYL”, rodzina 
pp. Banasiów, członkowie TPP oraz wielu mieszkańców 
Prokocimia i sympatyków.

W tym roku mija X rocznica odsłonięcia Pomnika. Uro-
czystości odbędą się w niedzielę 27 maja br. Program jest 
następujący: godz. 11.30 – Msza Św. w intencji Lotników 
z Prokocimia w Kościele Rektoralnym OO. Augustianów 
pw. Św. Mikołaja z Tolentino w Parku Jerzmanowskich; 
godz. 12.30 – uroczystości pod pomnikiem przy ul. Na 
Wrzosach 57 wraz ze składaniem wiązanek kwiatów.

Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny 
Jerzmanowskich serdecznie zaprasza na powyższe uroczy-
stości.

Inf. oraz zdjęcie od organizatora

Lotnikom z Prokocimia

No i zakwitły! Czyli: Świat nie jest taki zły/ Świat 
nie jest wcale mdły/ Niech no tylko zakwitną jabłonie/ 
To i milion z nieba kapnie/ I dziewczyna kocha łatwiej/ 
 Jabłonie kwitnące jabłonie... – śpiewała Halina Kunicka. 
A gdyby tak drzewa nam kwitły przez cały rok!? Byłoby 
to piękno... bezowocne.           Fot. archiwum „W”

Dzielne kobiety znad Wilgi,  
czyli o działalności Stowarzyszenia „Wilga”

Cd. ze str. 1

Projekty Parku Duchackiego

Niech no tylko  
zakwitną jabłonie...
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Zespół „Argumentum Musicum” powstał niedawno, 
w 2011 roku. Pomysł był wspólny. Parafraza łacińskiej 
sentencji argumentum baculinum, czyli ‘argument 
w postaci kija’,  ma oznaczać, że prawdziwym argu-
mentem jest sama muzyka. Jeżeli jest dobra – obroni 
się sama.

– Skrzypce są uniwersalne, dlatego 
wykorzystuje się je w muzyce poważ-
nej i rozrywkowej. Dla mnie jednak 
najpiękniejsze są delikatne dźwięki 
skrzypiec barokowych pobrzmiewa-
jące w muzyce dawnej – tak o wy-
jątkowej muzycznej pasji opowiada 
AGNIESZKA OSIECKA, skrzy-
paczka w zespole „Argumentum 
Musicum”. W odróżnieniu od 
współczesnych, skrzypce baro-
kowe mają nie metalowe, lecz 
jelitowe struny i nie posiadają 
podbródka oraz żeberka, które 
pomagają muzykowi trzymać in-
strument. Znaczącymi różnicami 
są krótszy gryf i grubsza szyjka 
wprowadzona w pudło rezonanso-
we prosto, a nie pod kątem. Wszystkie różnice w budo-
wie wpływają na technikę gry. – Na barokowych skrzyp-
cach nie wibruje się tyle, co na współczesnych. Brzmienie 
jelitowych strun jest cieplejsze, delikatniejsze i cichsze. To 
mnie najbardziej fascynuje – mówi Agnieszka Osiecka. 
Na skrzypcach współczesnych gra od 6. roku życia. Nie 
pamięta, kiedy po raz pierwszy usłyszała muzykę dawną 
i co dokładnie ją w niej urzekło. Pod koniec liceum po-
czuła, że skrzypce barokowe to jej pasja życiowa i zde-
cydowała, że będzie się dalej kształcić w tym kierunku. 
Dostała się na Akademię Muzyczną w Krakowie i pod 
opieką prof. Zygmunta Kaczmarskiego rozpoczęła stu-
dia na kierunku skrzypce barokowe. Niedługo potem 
wyjechała w ramach programu „Erasmus” na stypen-
dium do Brukseli, gdzie w Królewskim Konserwatorium 
ćwiczyła grę na barokowych instrumentach: skrzypcach 
i altówce, u prof. Sigiswalda Kuijkena. Jest to uznany 
belgijski skrzypek, altowiolista i dyrygent, specjalizujący 
się w grze na historycznych instrumentach.

Mianem dawnej określa się muzykę od jej początków 
do końca XIX wieku. Zainteresowanie tym nurtem 
narodziło się ok. trzydziestu lat temu. – Prof. Kuijken 
wskrzesił skrzypce barokowe na tyle, na ile jest to obec-
nie możliwe – mówi Agnieszka Osiecka. – W tym celu 
wykorzystał obrazy i ryciny z XVII i XVIII wieku przedsta-
wiające muzyków. Podpatrzył, w jaki sposób są trzymane 
instrumenty i czym różnią się od współczesnych.  Metodą 
prób i błędów starano się wykonać jak najwierniejsze 
kopie skrzypiec barokowych. – Zachowało się kilka in-
strumentów z tamtej epoki, jednak ich oryginalny dźwięk 
pozostaje nam nie znany – mówi skrzypaczka „Argu-
mentum Musicum”. Skarbnicami wiedzy są barokowe 
traktaty i ekcje ze wskazówkami – problemem jest to, 
że wskazówki te można bardzo różnie interpretować. 
Często korzysta się też z faksymiliów, czyli dokładnych 
kopii z autografów kompozytora lub z oryginalnych 
pierwszych wydań utworu. 

Zespół „Argumentum Musicum” powstał niedawno, 
w 2011 roku. Pomysł był wspólny, nazwę podsunęła 
mama pani Agnieszki. Parafraza łacińskiej sentencji ar-
gumentum baculinum, czyli ‘argument w postaci kija’, 
ma oznaczać, że prawdziwym argumentem jest sama 

muzyka. Jeżeli jest dobra – obroni się sama. W zespole 
grają Agnieszka Osiecka, Marta Klimczyk (klawesyn, 
szpinet), Justyna Krusz (viola da gamba) i Dominika 
Staszkiewicz (traverso). Jesienią ub. roku w drewnia-
nym, XVI-wiecznym kościele św. Sebastiana w Wie-
liczce odbył się koncert „Argumentum Musicum”. 

– Słuchaczom bardzo się podobało 
– wspomina Agnieszka Osiecka. 
– Po koncercie kilku z nich pode-
szło do nas z gratulacjami. Program 
jednego występu jest zaplanowany 
na ok. 45-60 minut. – Ludzie mają 
wyjść z koncertu z poczuciem nie-
dosytu, a nie znużenia – mówi pani 
Agnieszka. – Nasz koncert zawsze 
ma motyw przewodni, według któ-
rego dobieramy odpowiednie utwo-
ry. Tematem koncertu w Wieliczce 
była różnorodność, bo muzyka 
dawna taka właśnie jest: obejmuje 
utwory sakralne i świeckie, grane 
np. na dworze biskupa czy króla. 
Są to kompozycje żywe i wolne, 
układane do tańca na królewskich 

balach i do snu dla króla. Muzykę dawną najczęściej 
wykonuje się w kameralnej obsadzie, ale to nie ozna-
cza, że skierowana jest tylko do wybranej publiczności. 
– Wręcz przeciwnie! Koncertów powinno być jak najwię-
cej, żeby ludzie usłyszeli, jak piękne i subtelne dla ucha 
są to utwory  – mówi Agnieszka Osiecka. – W Wieliczce 
ludzie żałowali, że wcześniej nie wybrali się na taki kon-
cert.  Zespół „Argumentum Musicum” organizuje także 
koncerty dla dzieci. – To dla nich lekcja historii na żywo, 
która przybliża im muzykę i instrumenty sprzed kilkuset 
lat – mówi skrzypaczka. 

Najbliższe plany zespołu to majowy koncert w Klubie 
Kultury „Piaskownica” na Piaskach Nowych. – Wciąż 
poszukujemy sponsorów, którzy zechcieliby pomóc nam 
w promowaniu muzyki dawnej – mówi pani Agnieszka. 
Oprócz działalności w zespole, udziela także lekcji gry 
na skrzypcach. Naukę dzieli na kilka etapów. – Naj-
pierw uczymy się trzymać instrument, następnie gramy 
na pustych strunach,  potem uczymy się układów palców 
– tłumaczy. – Ważne jest, żeby być rozluźnionym, a nie 
spiętym. Wśród muzyków, podobnie jak u sportowców, 
zdarzają się kontuzje, choć oczywiście innego rodzaju. 
Najczęściej winą jest zbyt duże napięcie mięśni – wyjaśnia. 
Zsynchronizowanie gry na strunach wraz z odpowiedni-
mi układami palców wymaga kilku lat ćwiczeń. Jednak, 
jak twierdzi pani Agnieszka, jest to możliwe i naukę 
można rozpocząć w każdym wieku. Ważne, żeby trakto-
wać to jako pasję. Ona sama, w wolnym czasie poświęca 
się swoim dwóm innym hobby – spływom kajakowym 
na Mazurach oraz targom staroci. – Na takich targach 
można znaleźć przeróżne, śliczne rzeczy za niewielką cenę 
– opowiada. – Ostatnio udało mi się wypatrzeć przepiękny 
żyrandol do domu – dodaje z uśmiechem. Trzeba przy-
znać, że dostrzeganie piękna w starych przedmiotach 
jest niezwykłą umiejętnością w rzeczywistości nastawio-
nej głównie na nowość i konsumpcję. I tak, jak mówi 
się, że stare rzeczy mają w sobie duszę, tak i subtelna 
melodia skrzypiec barokowych przenosi w zapomniany 
już, ale wciąż pełen uroku świat muzyki, która niegdyś 
rozbrzmiewała w świątyniach i na dworach królewskich. 

Małgorzata CzeKaj

Zdjęcie: z archiwum zespołu

W sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiew-
nikach 1 maja uroczyście 
świętowano pierwszą rocz-
nicę beatyfikacji Jana 
Pawła II. 

Mszę św. polową na 
łagiewnickich błoniach 
odprawił metropolita kra-
kowski ks. kard. Stanisław 
Dziwisz. Licznie przybyli 
pielgrzymi dziękowali za 
beatyfikację Papieża Po-
laka i modlili się w intencji Jego kanonizacji (co nastąpi 
przypuszczalnie w maju przyszłego roku).

1 maja, w dniu św. Józefa odbyła się także I Diecezjal-
na Pielgrzymka Ludzi Pracy. Była ona formą dziękczy-
nienia za osobę bł. Jana Pawła II - papieża w szczegól-
ny sposób związanego ze środowiskiem robotniczym, 
który w okresie swojego pobytu w Krakowie, podczas 
okupacji hitlerowskiej pracował m.in. w kamieniołomie 
na Zakrzówku i fabryce sodowej Solvay.

Trwa budowa Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie 
się”. 11 czerwca ub.r. uroczyście erygowano tam i po-
święcono sanktuarium bł. Jana Pawła II, które stanowi 
też miejsce pielgrzymek. W Kościele Relikwii odpra-
wiane są msze św.

Tekst i foto: (Kaj)

"Serkowscy, Maryewscy – opowieści rodzinne" – to 
druga wystawa z cyklu "Podgórzanie", która uświetnia 
obchody 10-lecia istnienia Domu Historii Podgórza. 

Dwóch burmistrzów Wolnego Królewskiego Miasta 
Podgórza – jeden z najkrótszym w historii Podgórza 
77-dniowym stażem – Emil Serkowski, drugi – to ten, 
który połączył Podgórze z Krakowem czyli Franciszek 
Maryewski. O obydwóch mówi się, że byli „ludźmi bez 
skazy”. Emil Serkowski i Franciszek Maryewski – to 
osoby-klucze do dziejów Podgórza. Ich przodkowie – de 
Fleury Puntnerowie, Nathmillerowie, Baruchowie, Kor-
czyńscy to całe księgi opowiadające fascynujące opowie-
ści o dziejach Podgórza i podgórzan. Przybyli do nowego 
miasta z różnych stron Polski i Europy: de Fleury – byli 
francuską arystokracją, Neizerowie – przybyli ze szwaj-
carskiego Brna, Puntnerowie – z Tyrolu, Maryewscy – 
z Warszawy, Serkowscy – z Uścia Solnego. Zmieniali 

11 maja w Klubie Kultury „Piaskownica” odbył się wyjątkowy koncert muzyki dawnej

„Argumentum Musicum”  
– zamiast kija jest muzyka

Podgórskie  
opowieści rodzinne

Miesięcznik "National Geographic Traveler" ogłosił 
wyniki 6. edycji plebiscytu Travelery 2011. Zwycięzcą 
w kategorii Wyczyn Roku został mieszkaniec Kurdwa-
nowa Piotr Pogon, który wraz z Łukaszem Żelechow-
skim zdobył szczyt Aconcagua (6962 m n.p.m.).  Ser-
decznie gratulujemy!

Maratończyk z jednym płucem i niewidomy dzien-
nikarz zdobyli najwyższy szczyt obu Ameryk. – To, co 
robimy, jest z medycznego punktu niewytłumaczalne 
– mówił „Travelerowi” po powrocie z wyprawy Piotr 
Pogon. Wejście na Aconcaguę to nie pierwsze ich osią-
gnięcie tej klasy. Wcześniej Żelechowski jako pierwszy 
na świecie niewidomy zdobył Elbrus, stanął również na 
wierzchołku Kilimandżaro. Podobne sukcesy ma na 
swym koncie Pogon. Po tych wyczynach pojawił się po-
mysł zdobycia Korony Ziemi. Obaj zgodnie twierdzą, 
że człowiek niepełnosprawny może pokonać wiele trud-
ności. Wystarczy, że ma optymizm, chęć życia i pasję. 
Swoimi czynami udowadniają, że to prawda.

O niezwykłych dokonaniach Piotra Pogona pisaliśmy 
obszernie w marcu br. (www.wiadomosci.krakow.pl). 
Mamy nadzieję, że tamta publikacja zachęciła naszych 
Czytelników do udziału w glosowaniu SMS-owym.

Tekst i zdjęcie: od organizatora

Wyczyn roku!

Rocznica 
beatyfikacji JP II

oblicze Podgórza, wpływali na losy miasta i jego miesz-
kańców – jak bardzo?, gdzie można znaleźć miejsca, 
które powstały za ich czasów i jeszcze do dziś szczęśliwie 
istnieją? Jak wyglądało wtedy Podgórze? I jakie aneg-
doty o swoich znamienitych przodkach wciąż żyją w ich 
rodzinach? – na te i inne pytania odpowiada wystawa. 

Nie powstałaby, gdyby nie archiwum rodzinne 
 Dominiki i Józefa Maryewskich, gdyby nie życzli-
wość i pomoc: Archiwum Państwowego w Krakowie, 
 Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Archiwum 
Biblioteki Jagiellońskiej, parafii św. Józefa w Podgórzu. 
Organizatorzy dziękują również pp. Markowi Sosence 
i Konradowi Ossolińskiemu za pomoc w realizacji wy-
stawy. Można ją obejrzeć do 31 lipca br.

Zaprasza: Dom Historii Podgórza, 
ul. Limanowskiego 13, tel. 12 263 16 60,  

www.domhistoriipodgorza.plFot. Paweł Kubisztal
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SZYBKO   |   TANIO   |   SOLIDNIE !

BEZPŁATNY TRANSPORT  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH !!!

TANIE REMONTY
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

 flizowanie 
 malowanie 
 hydraulika 
 elektryka 

  sufity 
podwieszane 

 ścianki działowe 
 panele

TEL. 667 089 921

Gimnazjum nr 27
im. płka H. Dobrzańskiego Hubala

ul. Malborska 98, 30-624 Kraków 
 tel/fax 12 655 09 89

szkola@gim27.krakow.pl, www.gim27.krakow.pl

SZKOŁA Z TRADYCJAMI – 110 LAT ISTNIENIA!
W roku szkolnym 2012/13 zapraszamy do klas pierwszych:
• z poszerzoną edukacją języka angielskiego
• z poszerzoną edukacją języka niemieckiego
• z poszerzoną edukacją języka włoskiego
• ogólnej
Nauczane języki obce: angielski, włoski, niemiecki
Baza szkoły: pracownie przedmiotowe, 2 pracownie informa-
tyczne, sala multimedialna z tablicą interaktywną, muzeum 
szkolne, sale: gimnastyczna, taneczna, do tenisa stołowego, si-
łownia, biblioteka i czytelnia, stołówka
Nasze sukcesy: Certyfikaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 
i „Szkoła z Klasą”, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodo-
wej, laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, artystycz-
nych i sportowych
Priorytety: nauka języków obcych, wychowanie patriotyczne 
(program „Katyń – ocalić od zapomnienia”), rozwijanie wrażli-
wości uczniów na potrzeby innych (akcje charytatywne)
Zapewniamy: profesjonalne kształcenie, miłą atmosferę, różno-
rodne zajęcia pozalekcyjne, edukację kulturalną (muzea, wysta-
wy, teatry, kina), bezpieczeństwo (stały monitoring), naukę na 
jedną zmianę, zajęcia wyrównawcze i konsultacje ze wszystkich 
przedmiotów, warsztaty psychologiczne dla uczniów

LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bogdana Jańskiego

    100% zdawalności egzaminu maturalnego 
w latach 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

  czesne TYLKO 250 PLN
    o przyjęciu decyduje TYLKO rozmowa 

 kwalifikacyjna

JESTEŚMY SZKOŁĄ ROZWIJAJĄCĄ  
UMIEJĘTNOŚCI I WYOBRAŹNIĘ UCZNIA

30-612 Kraków, ul. Witosa 9
www.lokrakow.janski.edu.pl

e-mail: sekretariat@krakow.janski.edu.pl
tel. 12 654-57-82 wew. 112, 106; 664-455-402

OGŁASZA  
NABÓR DO KLASY I

na rok szkolny 2012/2013
CHCESZ UCZYĆ SIĘ  
W PRZYJAZNEJ,

ŻYCZLIWEJ ATMOSFERZE 
– PRZYJDŹ DO NAS!

SPRZEDAM LOKAL
usługowo-handlowy 40 m kw.

przy ul. Gołaśka 4, tel. 603 89 62 40

z ul. Gołaśka 4
od 1 czerwca będzie przeniesiona

na ul. Gołębią 10
tel. 12 421 08 74

Zapraszamy! Pon. - pt. 10-18, sob. 10-14

Firma Jubilerska „FROART”
www.froart.pl  e-mail: froart@froart.pl

PRACOWNIA  
ZŁOTNICZA

Budowa basenu przy ul. Kurczaba w Prokocimiu ro-
śnie w oczach. Otwarcie zaplanowano na wiosnę tego 
roku. Wybrano też gospodarza obiektu – będzie nim 
Stowarzyszenie „Siemacha”.

O dzierżawę ubiegały się także Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Nowy Prokocim” i Kolejowy Klub Wodny 1929. 
Inwestycja była zagrożona ze względu na brak funduszy. 
Sytuację uratowała Rada Miasta. Oszczędności przy 
przetargu na budowę żłobka przy ul. Majora, moderniza-
cji kinoteatru Związkowiec oraz zrezygnowanie z instala-
cji ekranów ledowych na stadionie Cracovii pozwoliły na 
zaoszczędzenie 3,2 mln zł, które przeznaczono na termi-
nowe zakończenie budowy. Jej wartość to ok. 13,5 mln zł.

W nowoczesnym obiekcie będą baseny: sportowy 
o długości 25 m, z 6 torami, rekreacyjny z licznymi 

 Mieszkańcy Bieża-
nowa, szczególnie z ul. 
Rakuś, skarżyli się na 
niemiłosierne hałasy, 
związane z moderniza-
cją torowiska na trasie 
Kraków – Wieliczka. 
Zgłosili to na poli-
cję. Ta zbadała sprawę 
i okazało się, że wykonawca ma na wszystko zezwolenie, 
nawet na pracę 7 dni w tygodniu w godz. 7 – 22. Takie 
tempo prac jest konieczne, aby oddać torowisko jak 
najszybciej, co ma nastąpić do końca maja br. Odcinek 
w Bieżanowie miał być ukończony do końca kwietnia.
 Elegancko wygląda 
(teraz już odpucowany) 
wjazd na os. Piaski Nowe 
od strony ul. Podedworze. 
 Łatanie dziur przez 
drogowców, także na na-
szych ulicach trwa na po-
tęgę, pewnie jest to spo-
wodowane czerwcowymi 
mistrzostwami Euro '12. Można więc mieć nadzieję, że 
te dziury, jak koło Carrefoura przy ul. Witosa oraz na 

ul. Borsuczej na os. Cegiel-
niana już zniknęły. Oby na  
zawsze!

Basen w Prokocimiu atrakcjami oraz brodzik dla dzieci, m.in. z 40 metrową 
zjeżdżalnią, a także pomieszczenia odnowy biologicznej 
z saunami i gabinetami masażu, kawiarnia itp.

Tekst i foto: (Kaj)

 Ze środków Rady 
Dzielnicy XI zmoderni-
zowano część chodnika 
i jezdni na ul. Bojki na 
Kurdwanowie.
 Gruntowna przebudo-
wa chodnika przy ul. Cegiel-
nianej. Może uda się przy 

okazji załatać nawierzchnię 
na sąsiednim parkingu.
 Największą popularno-
ścią w segregacji odpadów 
wtórnych cieszą się dzwo-
ny koloru żółtego, gdzie 
wyrzucane są plastik i me-
tal. Dlatego w zestawach 

wprowadzono dodatkowe pojemniki. Niestety złą wia-
domość podaje ZIKiT, że zniszczone dzwony nie będą 
wymieniane na bieżąco. Krakowski Holding Komunal-
ny ogłosi przetarg na  nowe pojemniki dopiero w III 
kwartale br., więc ich wymiana i ustawienie tzw. nowych 
gniazd odbędzie się... dopiero na początku 2013 r. Trze-
ba więc szanować to co jest!
 A do pojemników na surowce wtórne mieszkańcy 

chcą wrzucać dosłownie wszystko – nawet żywność, w tym 
jajka. Na zdjęciu notoryczny obrazek spod pojemników 
na ul. Mała Góra, róg Heleny. Tam po drodze mają 
mieszkańcy starego Bieżanowa; czy to ci, którzy nie mają 
w ogóle pojemników na śmieci? Efekt jest taki, że po-
wstaje dzikie wysypisko. Niestety jest to obrazek nagmin-
ny na naszych ulicach. Który świadczy o naszej kulturze... 
W ostatnim czasie dzwony w Bieżanowie zniknęły, tak-
że te na rogu ul. Mała Góra i Bieżanowska. Pojemniki 
znikają także w innych 
rejonach naszych dzielnic, 
np. przy ul. Szkolnej na 
Woli Duchackiej. Spraw-
cą jest... ZIKiT, który tłu-
maczy to tym, że dzwony 
są zniszczone, a nowych 
jeszcze nie ma.
 Po publikacji artykułu pt. „Ptaki Puchalskiego”, 
w którym autor apelował o danie sygnału w przypadku 
pojawienia się bocianów w naszym rejonie, otrzymaliśmy 
informację o słynnym internetowym gnieździe bocianów 
w Przygodzicach (Wielkopolska). Na stronie www.bocia-
ny.ec.pl można na żywo obserwować bocianie gniazdo 
i kibicować, aby ze wszystkich 5 jaj wylęgły się bocianiątka.


