
Dla kogo kredyty l Wyrok po 31 latach l Plany spółdzielni  
Carpooling l Ebenista z Kurdwanowa l Zumba dla każdego

WIADOMOŚCI
tradycja od 1995 r.
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Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód
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mechanika ogólna
dla stałych klientów karty rabatowe
12 657 23 75,   513 096 771
PioMar, kozłówek, ul. Polonijna 1

tłuMiki
haki holownicze

PIOMAR

hurt  
detal  

serwis

ul. Cechowa 63 
tel. 12 651 44 44 

506 151 872
e-mail: biuro@consil.pl 
www.consilium.net.pl

usługi księgowe  
– doradztwo podatkowe

rozliczenia roczne  
– weryfikacja bilansów

mgr bogusław cora
biegły rewident

Biuro Rachunkowe 

20lat
tradycji

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
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Kraków, ul. Wielicka 87, tel/fax: 12/656-53-97, 510-261-703  
email: wielicka@drewexkrakow.pl, WWW.DREWEXKRaKoW.PL  

Kraków, ul. Dr. Judyma 2 / róg Zakopianki, 513-100-231  
tel/fax: 12/276-19-10, email: judyma@drewexkrakow.pl 

Okna drewniane (stOlbud włOsZcZOwa)  RaBaT 12%

Okna PcV białe i kolorowe (drutex) RaBaT 36%

bramy segmentowe uniPro (wiśniOwski)  RaBaT 20%

drzwi zewnętrzne drewniane (stOlPaw)  RaBaT 10%

drzwi z kolekcji semPre-lux (POl-skOne)  RaBaT 10%

SuPER PRomoCJE !!!
dotyczy klientów indywidualnych do 31.03.2012 r.

  PRofESJoNaLNy oBmIaR I moNTaż
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ciesz się  
8% VaTEm*

W NaSZyCh SaLoNaCh  
NaJWIęCEJ ZoBaCZySZ – NaJTaNIEJ KuPISZ

*przy zleconej usłudze remontowo-budowlanej roboty wraz z wykorzystanymi materiałami 
z 8% stawką Vat dla budownictwa mieszkaniowego (odpowiedni kod PkOb)

NoWE GoDZINY oTWARCIA 
STACJI koNTRoLI PoJAZDóW! 

PN. – PT. 7 – 21, Sob. 8 – 14

OPONY ZIMOWE - wymiana - sprzedaż
SKLEP – części zamienne, oryginały i tańsze zamienniki  

hurt - detal

Najlepsze jaja 
w KraKowie!

30 lat tradycji

zapraszamy do Naszych sKlepów:
ul. Koletek 9, os. 2. Pułku Lotniczego

poN. - pt. 9 - 17, sob. 8 - 12             Kom. 602 513 956

Nowo otwarty: ul. Łużycka 22 (przy ul. Karpińskiego)

restauracja parKowa  
i hotel KrystyNa

(podczas rezerwacji prosimy o powołanie się na ogłoszenie)

przyjęcia 
okolicznościowe
rabat 10% do końca marcahotel Krystyna Tel 12 654 71 91

Ul. Lusińska 9a-9b; Kraków - Swoszowice

restauracja parkowa Tel 12 654 71 91
Ul. Kąpielowa 70; Kraków - Swoszowice

Czytaj na str. 6

To zumba!

Od kilku lat uczymy się żyć z kredytem – czytać 
umowy kredytowe, szacować swoje możliwości spłaty 
zobowiązań, wybierać walutę kredytu, rozmawiać z do-
radcami. Po okresie względnej swobody w zaciąganiu 
zobowiązań przepisy w tej materii stają się coraz bar-

Najnowsze zmiany dotyczące kredytów weszły w życie 18 grudnia ub.r.  
Część z nich jest korzystna dla kredytobiorców, a część nie.

Zawrzyj znajomość z kredytem
dziej precyzyjne, jednoznacznie definiują prawa i obo-
wiązki kredytodawcy i kredytobiorcy.

Polskie banki nigdy nie należały do instytucji rozda-
jących lekką ręką pieniądze. Dzięki temu uniknęliśmy 
sytuacji, która przydarzyła się w 2008 r. w USA, gdzie 
udzielanie kredytów hipotecznych nawet bezrobotnym 
zakończyło się upadkiem kilku banków, a to zapocząt-
kowało ogólnoświatowy kryzys finansowy.

wymagania
Perturbacje w amerykańskim systemie bankowym 

sprawiły, że i nasze banki podniosły wymagania dla 
kredytobiorców. Częściej prosiły o zaświadczenia, a nie 
o oświadczenia, zwiększyły wymagane zabezpieczenia 
przy kredytach hipotecznych, ograniczyły dostęp do 
kredytów walutowych.        Cd. na str. 3
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W skrócie
PARK RZECZNY WILGA. Jak podał portal  

www.portalsamorzadowy.pl, dzięki porozumieniu z właści-
cielem firmy Sobol-a i zamianie gruntów, udało się urato-
wać cenny przyrodniczo teren w rejonie doliny rzeki Wilgi, 
przy ul. Borsuczej na os. Cegielniana. Przeciwko zabudo-
wie blokowej wzdłuż jedynej enklawy zieleni na osiedlu 
zdecydowanie zaprotestowali mieszkańcy zorganizowani 
w Stowarzyszenie Wilga (pisaliśmy o tym w „W” w kwietniu 
2007 r.), które zebrało ok. 3 tys. podpisów, interweniowało 
m.in. w ministerstwie środowiska i w mediach. Wsparcia 
udzieliły im liczne organizacje ekologiczne i obywatelskie, 
a także Spółdzielnia Mieszkaniowa i Rada Dzielnicy IX. 
Wartość nieruchomości - 16 mln zł - uniemożliwiała jej wy-
kup przez miasto. Pod wpływem presji społecznej władze 
postanowiły jednak negocjować z inwestorem proponując 
mu zamianę gruntów. Za działki przy ul. Borsuczej o pow. 
2,8452 ha zaoferowano nieruchomość zamienną o pow. 
1,6579 ha, zlokalizowaną na terenie dzielnicy VIII, przy ul. 
Lubostroń. Inwestor wyraził zgodę dopłacając miastu róż-
nicę wartości nieruchomości – ponad 1 mln zł, obiecał rów-
nież, że będzie uczestniczył w kosztach urządzenia parku 
- zamierza przeznaczyć na ten cel ok. 100 tys. zł. To chwa-
lebny przykład dewelopera! Dzięki temu w ciągu kilku naj-
bliższych lat, po wygospodarowaniu na ten cel odpowied-
nich środków, powstanie w tym rejonie park rzeczny Wilga. 
Ten cenny pod względem przyrodniczym obszar, nazywany 
przez niektórych „krakowską Rospudą”, jest siedliskiem 
30 gatunków ptaków gniazdujących oraz 50 przylatujących 
tutaj sezonowo, a także wielu innych gatunków zwierząt. 
Trzeba przypomnieć, że doliny wszystkich krakowskich 
rzek i rzeczek – jak w naszym rejonie np. Drwinka i Wilga – 
stanowią naturalne korytarze powietrzne dla przewietrza-
nia, co w przypadku miasta tak zanieczyszczonego jak Kra-
ków, ma olbrzymie znaczenie dla zdrowia mieszkańców. 

ZALESIENIE KRAKOWA. Jak podał Wydział Kształto-
wania Środowiska UMK, lasy Krakowa zajmują powierzchnię 
1431 ha, co stanowi 4,38 % obszaru miasta i lokuje Kraków na 
ostatnim miejscu wśród dużych miast polskich. Dla porów-
nania Katowice mają 40%, Szczecin 16%, Warszawa 14%, 
Poznań 13%, Łódź 10%, a Wrocław 7%. Większość lasów 
w Krakowie jest zlokalizowana w jego zachodniej części, naj-
więcej w Podgórzu - 835 ha, w Krowodrzy – 518 ha, w Nowej 
Hucie – 78 ha. Lasy ochronne obejmują 604,2 ha lasów komu-
nalnych i 238 ha lasów państwowych. Fundacja Miejski Park 
i Ogród Zoologiczny w Krakowie sprawuje zarząd nad lasami 
komunalnymi Krakowa o łącznej pow. 914,39 ha, podzielo-
nymi na 34 uroczyska w trzech obrębach leśnych, położonych 
na terenie dziewięciu dzielnic miasta (IV, VII, VIII, IX, X, 
XI, XIII, XIV, XVIII). Największa pow. lasów komunalnych 
znajduje się na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (477,56 ha 
w sześciu uroczyskach), z największym kompleksem leśnym 
Krakowa - Lasem Wolskim o pow. 419,54 ha. Na terenie 
Dzielnicy VIII Dębniki znajduje się największa liczba uro-
czysk (15 - o łącznej pow. 289,40 ha). W latach 2003-2006 
w ramach realizacji programu zalesień i zadrzewień terenów 
miasta wykonano zalesienia uroczysk: Gaik 2,90 ha, Zbydnio-
wice 4,64 ha, Branice 14,58 ha, Tyniec-Dąbrowa 19,03 ha, 
Opatkowice 6,56 ha, Tonie 11,41 ha .Łącznie w latach 2003-
2006 zalesiono 59,12 ha, posadzono 160 tys. sadzonek, koszt 
zalesień to 1 mln 370 tys. zł. W najbliższych latach planowane 
jest zalesienie uroczyska Głogowiec na pow. 6,65 ha oraz tere-
nu uroczyska Wiślisko (przy ul. Falistej) na pow. ok. 5 ha. Fun-
dacja MPiOZ złożyła również wniosek do Wydziału Skarbu 
Miasta o użyczenie działek w Branicach o powierzchni 7,17 ha 
w celu realizacji II etapu zalesienia uroczyska Branice. Łącz-
nie planowane jest zalesienie ok.19 ha. Podstawowe problemy 
napotykane podczas realizacji zalesień na terenie Krakowa to 
trudności z pozyskaniem gruntów ze względu na duży popyt 
na nieruchomości, ich wysokie ceny, a także konieczność re-
alizowania inwestycji niezbędnych dla rozwoju miasta...

Informacje te otrzymali radni miasta. To jednak nie jest 
pełny obraz rzeczywistości. Gdyby nie zdecydowana obro-
na krakowskiej zieleni przez organizacje pozarządowe, to 
Wydział Kształtowania Środowiska wydawałby zgody na 
wycinki gdzie bądź, zasłaniając się obowiązującymi przepi-
sami. Przykładem oprotestowany projekt wymiany/wycinki 
przez ZIKiT wszystkich 400 drzew przy ul. 3 Maja wzdłuż 
Błoń, podczas gdy 150 sztuk jest zdrowych; ekolodzy do-
magają się ekspertyzy niezależnych dendrologów. To samo 
dotyczy tzw. prac pielęgnacyjnych zieleni, których jakość 
budzi uzasadnione obawy; powinny one w pierwszej mie-
rze utrzymywać stan istniejących zasobów zieleni i dążyć 
do ich zwiększania, a nie do ich drastycznego uszczuplania. 
Trzeba zauważyć, że ekolodzy często wygrywają w Samo-
rządowych Kolegium Odwoławczym wiele spraw przeciw-
ko decyzjom miasta; udowadniają przez to nie tylko brak 
dbałości o zieleń miejską, ale także brak kompetencji przy 
powoływaniu się na przepisy prawa.

12 stycznia br. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wy-
rok w sprawie wprowadzenia stanu wojennego 13 grud-
nia 1981 roku. – Stan wojenny wprowadziła grupa 
przestępcza o charakterze zbrojnym pod kierunkiem 
Wojciecha Jaruzelskiego – napisano w uzasadnieniu. 

Sąd skazał PRL-owskiego szefa MSW gen. Kiszczaka 
na 4 lata więzienia, zmniejszając wyrok o połowę i za-
wieszając jego wykonanie na okres 5 lat. Były I sekre-
tarz KC PZPR Stanisław Kania został uniewinniony, 
a gen. Wojciech Jaruzelski został wyłączony z procesu 
„ze względu na zły stan zdrowia”. 

Sędzia Ewa Jethon wyjaśniła, że„jakkolwiek dotąd 
w praktyce spotykano się z grupami przestępczymi o cha-
rakterze mafijnym, popełniającymi pospolite przestęp-
stwa kryminalne, to Kodeks karny przewiduje sankcje dla 
każdego nielegalnego związku przestępczego, niezależ-
nie od tego, czy się jest zwykłym obywatelem, czy wyso-
kim funkcjonariuszem państwowym”. Gen Jaruzelskiego 
sąd określił jako „przywódcę tajnego porozumienia, któ-
rego celem było wprowadzenie stanu wojennego”. 

Tuż przed ogłoszeniem wyroku działacz Konfedera-
cji Polski Niepodległej-Obóz Patriotyczny i były poseł 
na Sejm RP Adam Słomka wtargnął na stół sędziowski 
i głośno protestował: „mordercy!”„sąd pod sąd!”- za co 
otrzymał w trybie doraźnym karę 14 dni aresztu za na-
ruszenie powagi sądu. Zaraz potem rozpoczęły się pro-
testy w jego obronie, m.in. w Krakowie przed uczelnią 
wyższą obecnego ministra sprawiedliwości, gdyż – jak 
się okazało – Adam Słomka jest jedyną osobą, która 
odsiedzi karę za stan wojenny.

„Można powiedzieć, sądy nierychliwe, ale sprawie-
dliwe, przynajmniej w wymiarze symbolicznym. Wy-
rok sądu okręgowego w Warszawie, skazujący grupę 
przestępczą pod kierunkiem Wojciecha Jaruzelskiego, 
zapada wprawdzie po 31 latach od wprowadzenia sta-
nu wojennego, ale wreszcie w imieniu prawa zostały 

odrzucone wszelkie alibi, którymi się przez tyle lat ten 
związek przestępczy posługiwał wraz z wielu ludźmi go 
popierającymi. W wyroku sąd podkreśla, że samo wpro-
wadzenie stanu wojennego i jego represyjnych dekre-
tów było nielegalne, że już w marcu 1981 r. Wojciech  
Jaruzelski z grupą najwyższych dowódców LWP stwo-
rzyli nielegalny związek przestępczy o charakterze 
zbrojnym do zlikwidowania ruchu społecznego sku-
pionego wokół NSZZ „Solidarność” i swój zamiar 
precyzyjnie wykonywali krok po kroku. A w momencie 
wprowadzenia stanu wojennego nie było bezpośred-
niego zagrożenia zbrojną interwencją ze strony wojsk 
Układu Warszawskiego. To uzasadnienie wyroku – jak 
się podkreśla – oznacza, że pierwszy raz sąd uznał, że 
przywódcy PRL mogą ponosić odpowiedzialność karną 
za decyzje polityczne. I mimo wyłączenia Jaruzelskie-
go z ławy oskarżonych ze względu na jego stan zdrowia 
oraz niskiej kary dla Kiszczaka – ten wyrok ma przeło-
mowe znaczenie” - napisał w komentarzu redaktor na-
czelny „Tygodnika Solidarność” Jerzy Kłosiński. 

Wyrok podzielił opinię publiczną. Szczególne rozgo-
ryczenie zapanowało wśród dawnych opozycjonistów, 
choć byli i tacy, którzy podkreślali jego przynajmniej 
symboliczny wymiar. Wreszcie, po tylu latach sąd po-
dzielił linię oskarżenia, że „stan wojenny wprowadzony 
został przez związek przestępczy o charakterze zbroj-
nym, jakim była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 
(WRON)”. To zasługa niezbitych dowodów przedsta-
wionych przez prokuratora z krakowskiego IPN Piotra 
Piątka. Innym wariantem byłoby skazać wszystkich win-
nych na wyroki adekwatne do ich zbrodni komunistycz-
nych – mają na sumieniu ponad 90 ofiar śmiertelnych, 
nie mówiąc o innych przestępstwach. Nawet gdyby były 
to wyroki w zawieszeniu, to zostałby ślad po wymiarze 
sprawiedliwości na kartach polskiej historii.

Jarosław KaJdańsKi

Wyrok w sprawie wprowadzenia stanu wojennego
20 lat temu 1 lutego 1992 r. Sejm RP przyjął uchwałę uznającą wprowadzenie stanu wojennego za nielegalne. 

Dopiero po 31 latach zapadł wyrok.

lo kal ne Fo rum 
 email: wiadomosci.krakow@wp.pl  

25 stycznia br. odprowadzili-
śmy na miejsce wiecznego spo-
czynku na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie WŁODZIMIERZA 
PORASZKĘ, znanego działacza 
samorządowego, szczerego pa-
triotę, człowieka wielkiej wiary, 
wyjątkowej skromności i kultu-
ry, mieszkańca os. Kurdwanów 
Nowy.

Urodził się w Chojnicach na 
Pomorzu w 1938 roku. Wykształcenie od podstawowego 
do wyższego otrzymał w Krakowie, gdzie ukończył Akade-
mię Rolniczą. Od 1984 roku mieszkał wraz z żoną, córką 
i synem na os. Kurdwanów Nowy. Przez 18 lat pracował 
w Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów, gdzie 
przeszedł etapy od starszego asystenta do starszego projek-
tanta. Przez „solidarnościowe” miesiące do wprowadzenia 
stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku pełnił funkcję za-
stępcy dyrektora. Przełomową datą w jego życiu był 16 paź-
dziernika 1978 roku, kiedy wybrano Polaka na Stolicę Pio-
trową. Zaowocowało to udziałem Włodzimierza Poraszki 
we współorganizowaniu NSZZ „Solidarność” na terenie 
zakładu pracy i w Małopolsce. Ten okres wspominał jako 
najbardziej pracowity w jego życiu, za co przyszło mu po-
tem zapłacić. W 1988 roku wrócił do aktywnego życia. 

Tworzył zręby samorządu terytorialnego w Krakowie, 
obejmując w 1991 roku funkcję pierwszego przewodniczą-
cego Rady i Zarządu Dzielnicy XI. Funkcję tę pełnił przez 
następne dwie kadencje. Był niekwestionowanym autory-
tetem lokalnym, lista jego zasług jest długa, przyczynił się 
m.in. do powstania linii tramwajowej na Kurdwanów, do 
powstania szkoły ss. Nazaretanek, a także Krzyża Katyń-
skiego na cmentarzu na Woli Duchackiej.

Wyróżniał się życzliwością i poczuciem humoru, jego 
hobby to było modelarstwo kolejowe (HO), historia Polski 
i Krakowa, a także sport (za młodu uprawiał pływactwo).

W uznaniu zasług Włodzimierz Poraszka otrzymał medal 
XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa. Niestety, na 
uroczystej sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie 
w grudniu ub.r. nie mógł go odebrać osobiście. Zmarł po 
ciężkiej chorobie 19 stycznia 2012 r., w wieku 73 lat.

Jarosław KaJdańsKi

[korzystałem m.in. z biogramu napisanego przez śp. 
Włodzimierza Poraszkę] Zdjęcie: archiwum „Wiadomości”

degradacja piasków wielkich
Piaski Wielkie od zawsze kojarzone były z pięknym, zielo-

nym miejscem na obrzeżach Krakowa, w którym nie brako-
wało drzew, parków i terenów zielonych. Jednak od dłuższego 
czasu na terenie Piasków wszczęto budowę wielokondygna-
cyjnych budynków mieszkalnych.

Jest to bardzo niepokojące ze względu na sąsiedztwo jedno-
rodzinnych, małych domów i zabudowań niskich. Ogromne, 
wysokie bloki przesłonią świat i zasłonią cały widok miesz-
kańcom domów jednorodzinnych. 

Ponadto nowe bloki to nowe mieszkania, w których zamiesz-
kają nowo przybyli na ludzie. Zwiększa się ruch na drogach (któ-
ry już w tej chwili do małych nie należy), a co za tym idzie Piaski 
stają się miejscem niebezpiecznym dla samych mieszkańców.

Zwiększa się również częstotliwość jazdy samochodów, co 
prowadzi do niszczenia i tak już zrujnowanych dróg (ulice: Po-
dedworze, Bochenka, Szpakowa, Sporna, Gwarna, Łużycka, Ce-
chowa). Drogi niszczone są również przez samochody i TIR-y do-
wożące materiały budowlane na plac budowy. Ciężki sprzęt jeździ 
niedozwolonymi skrótami, m.in. mostkiem przy ul. Podedworze, 
którego obciążenie nie może wynosić więcej niż 2,5t. Ponadto 
mieszcząca się przy ulicy Szpakowej zabytkowa, stara kapliczka 
– figura świętego Floriana (patrona strażaków) – niszczeje w wy-
niku drgań ziemi, spowodowanych jazdą ciężkich pojazdów.

Oprócz tego zwiększona wycinka drzew prowadzi do nisz-
czenia siedlisk dzięcioła zielonego, dzięcioła zielonosiwego, 
dzięcioła pstrego dużego, małego i średniego, które objęte są 
ochroną prawną i są gatunkiem rzadko występującym – za-
grożonym wyginięciem.

Prosimy o interwencję w naszej sprawie i podjęcie odpowied-
nich działań w celu przywrócenia na Piaskach porządku i od-
powiednich miejsc lęgowych dla dzięciołów.

Mieszkańcy Piasków Wielkich i okolic

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

kilku miejsc postojowych dla klientów pawilonu, kiosku i kwia-
ciarni koło kościoła? Jest miejsce koło stacji trafo, wystarczyłoby 
przestawić znak i wyrównać/utwardzić teren. Jest to niebezpiecz-
ne miejsce, bo jest wąsko, a autobusy wyjeżdżające z „pętli” ści-
nają 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 :)

Czytelnik

Pożegnanie 
Włodzimierza Poraszki
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Sztuka dobrego druku

Kolejne zmiany wymusiły rekomendacje Komisji 
Nadzoru Finansowego. Tzw. rekomendacja T nakazuje, 
by miesięczna rata kredytu nie była wyższa niż 50% do-
chodu netto gospodarstwa domowego (przy dochodach 
przekraczających przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w gospodarce – 65%), a przy kredycie walutowym kre-
dytobiorca musi wnieść wkład własny lub wykupić spe-
cjalne ubezpieczenie.

Następne zalecenia KNF mówiły o ograniczeniu 
maksymalnego okresu kredytowania do 25 lat. Dopie-
ro wtedy, gdy analiza wykaże, że klient może spłacić 
kredyt w tym okresie, bank ma możliwość wydłużenia 
okresu spłaty. W praktyce okres ten będzie tak dobiera-
ny, by kredyt został spłacony przed ukończeniem przez 
kredytobiorcę 65. (maksymalnie 70.) roku życia, gdyż 
rekomendacja KNF nakazuje bankom uwzględnić spa-
dek dochodów po przejściu na emeryturę. Ci, którzy 
będą chcieli spłacać kredyt dłużej, np. do 80. roku życia, 
zapewne będą „proszeni” o wykupienie dodatkowego 
ubezpieczenia od ryzyka.

cięcie spreadów
Od sierpnia ub.r. obowiązuje tzw. ustawa antyspre-

adowa ograniczająca zyski banków z przeliczania kre-
dytów walutowych. Rzecz w tym, że każdy klient może 
spłacać kredyt w walucie (nieważne czy kupionej w ban-
ku, kantorze) lub w złotówkach i bank w żaden sposób 
nie może mu tego utrudniać. Kredytobiorca nie jest tym 
samym uzależniony od kursu proponowanego przez 
bank, który udzielił mu kredytu.

Ponadto w nowych umowach kredytowych musi być 
zapisana wysokość spreadu. To kolejny element (po 
oprocentowaniu i prowizji bankowej), który pozwoli 
zastanawiającym się nad wzięciem kredytu rzetelnie 
porównać jego koszty w różnych bankach.

Decydując się na kredyt walutowy, trzeba jeszcze do-
kładnie dowiedzieć się, jak w praktyce będzie wyglądało 
jego spłacanie. Czy potrzebne będzie specjalne konto 
walutowe, na które będą wpłacane pieniądze i z niego 
dopiero transferowane na konto kredytu, jakie opłaty 
bank pobiera za takie operacje itp. Dokładna analiza 
wszystkich czynników da dopiero odpowiedź na pyta-
nie, czy warto szukać waluty poza bankiem.

lepiej i gorzej
Najnowsze zmiany dotyczące kredytów weszły w ży-

cie 18 grudnia ub.r. Część z nich jest korzystna dla kre-
dytobiorców, a część nie.

Do tych pierwszych z pewnością należy zaliczyć 
możliwość swobodnego, bez tłumaczenia się, odstą-
pienia od umowy kredytu w okresie 14 dni (dotąd było 
10 dni). Korzystne jest też wprowadzenie jednolitego 
w całej Unii Europejskiej formularza oferty kredyto-

wej. Wszystkie banki, ale i SKOK-i, i firmy pożyczkowe, 
muszą w nim określać całkowitą kwotę kredytu, termin 
i sposób wypłaty kredytu, terminy i zasady jego spłaty, 
oprocentowanie kredytu (wraz z określeniem możliwo-
ści jego zmian), rzeczywistą roczną stopę oprocentowa-
nia (RRSO). Ułatwi to konsumentom porównywanie 
ofert, analizę otrzymanych propozycji.

Wśród zmian niekorzystnych dla kredytobiorców 
należy wymienić zniesienie ograniczenia wysokości 
prowizji i opłat przygotowawczych do 5% udzielanego 
kredytu. Trzeba jednak przyznać, że wiele instytucji 
omijało ten zakaz wprowadzając przeróżne opłaty, np. 
obowiązkowe ubezpieczenia, które nie podlegają żad-
nym ograniczeniom.

Przykrą informacją dla kredytobiorców jest ograni-
czenie możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. Banki 
mogą nałożyć opłatę za wcześniejszą spłatę w przypadku 
kredytów o stałym oprocentowaniu lub gdy w ciągu roku 
„nadpłacimy” trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia 
w przedsiębiorstwach (obecnie jest to ok. 10.8 tys. zł).

Rozważając wzięcie kredytu trzeba pamiętać, że bę-
dziemy z nim żyli przez kilka, a może nawet kilkadzie-
siąt lat. Warto więc dokładnie przeanalizować oferty 
różnych banków. Wszystkie kuszą „atrakcyjnymi wa-
runkami” – niskim oprocentowaniem, minimalną pro-
wizją, szybkimi decyzjami itp., ale „diabeł tkwi w szcze-
gółach”. I właśnie dlatego trzeba wszystko spokojnie 
przemyśleć.

Krzysztof dulińsKi

Zawrzyj znajomość z kredytem
Cd. ze str. 1 

Spread to wyrażona w procentach różnica między 
kursem kupna danej waluty a kursem jej sprzeda-
ży w określonym dniu. Przyznając kredyt walutowy 
bank oblicza jego kwotę po obowiązującym w danym 
dniu kursie kupna (niższym). Natomiast, gdy kredy-
tobiorca chce spłacić ratę zobowiązania, jej wysokość 
ustalana jest w oparciu o kurs sprzedaży (wyższy) 
obowiązujący w danej chwili.

Czy nowe przepisy zaciągania kredytów ułatwią czy utrud-
nią zakup mieszkania?        Foto: (Kaj)

W Krakowie z miesiąca na miesiąc przybywa samo-
chodów. W godzinach szczytu wszystkie główne ulice są 
zakorkowane. W takiej sytuacji pojawił się pomysł na 
nowy sposób podróżowania – carpooling.

Carpooling zasadza się na prostym założeniu, że 
jednym samochodem może jechać kilka osób. W dro-
dze do pracy, szkoły, do kina lub teatru czy na zakupy 
kierowca, który jedzie sam, może więc zabrać kogoś, 
kogo można podwieźć, wystarczy wcześniej się umówić. 
Od pierwszej takiej podróży już tylko kilka kroków do 
stworzenia całego systemu. – Idea carpoolingu jest nastę-
pująca: kierowcy i pasażerowie zamieszczają ogłoszenia, 
np. z ofertą przejazdu na danej trasie lub z zapytaniem 
o przejazd.  Mogą to być zarówno jednorazowe, jak i regu-
larne dojazdy, np. z domu do pracy czy na uczelnię. Osoby 
te kontaktują się bezpośrednio ze sobą, ustalają szczegóły 
wspólnej podróży i jadą razem w dane miejsce – wyjaśnia 
Olga Talarska z carpooling.pl.

Carpooling narodził się w latach 70-tych w Europie 
Zachodniej. Polacy mają już jednak pewne doświadcze-
nia w podobnym sposobie podróżowania. W czasach 
PRL-u prowadzona była kampania „Podwieź sąsiada”. 
Wtedy chciano nielicznych posiadaczy samochodów za-
chęcić do zabierania ze sobą innych pasażerów. Takie 
podwożenie się posiada wiele zalet. Pozwala na oszczę-
dzanie na kosztach paliwa, ograniczenie zużycia swojego 
samochodu, pomaga zmniejszyć zakorkowanie miasta, 
przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
i poznawania nowych ludzi. Rozwój Internetu sprawił 
zaś, że znalezienie chętnych do wspólnej podróży stało 
się proste niczym wyjście do sklepu po bułki.

Carpooling umożliwia podróżowanie nie tylko po 
mieście, ale także po całym kraju, a nawet za granicę. 
Przykładowo na stronie carpooling.pl, będącej częścią 
międzynarodowego systemu, z łatwością można znaleźć 
kierowcę, z którym można się zabrać w podróż. Wystar-
czy znaleźć interesujący nas cel i czas podróży oraz wska-
zać, skąd chcemy jechać, a wyszukiwarka wskaże nam 
kierowców, którzy szukają dodatkowych pasażerów. 

Potem wystarczy skontaktować się z kierowcą i można 
szykować się do drogi.  – Najwięcej oferowanych lub szu-
kanych przejazdów dotyczy dłuższych tras pomiędzy mia-
stami. Przeważnie są to metropolie, miasta uniwersyteckie 
czy miejscowości znajdujące się w regionach o dużym za-
gęszczeniu mieszkańców – zauważa Olga Talarska.

Polskimi miastami, w których ten rodzaj podróżowa-
nia najszybciej się popularyzuje są Wrocław, Katowice, 
Opole i Warszawa. W Krakowie również można się 
„dosiąść” do niejednego samochodu. Oferty przejaz-
du można znaleźć w ogólnopolskie bazie. W mieście 
działa również program „Jedźmy razem”, który skie-
rowany jest do studentów i wykładowców Politechniki 
Krakowskiej. „Twórzcie grupy osób, które dojeżdżać będą 
do pracy, uczelni, do domów, na mecze, koncerty, rajdy 
PK, wieczorami do pubów lub dyskotek, czy na wakacje!” 
zachęcają na stronie internetowej programu jego twór-
cy. Pomysłodawcy projektu z Inicjatywy Civitas Caravel 
mają nadzieję, że system rozwinie się na tyle, że obejmie 
później inne instytucje, a w przyszłości całe miasto. 

BartłomieJ BartoszeK

Do pracy samochodem sąsiada W skrócie
ZMARŁA WISŁAWA SZYMBORSKA. 1 lutego 

zmarła w Krakowie w wieku 89 lat laureatka literackiej 
Nagrody Nobla z 1996 r. Wisława Szymborska. Nie pi-
sała dużo, ale po mistrzowsku. Prostym językiem mówi-
ła o sprawach nieprostych. Była osobą niezwykle kame-
ralną. Nazywano ją „Mozartem poezji”.

PRZECIWKO ACTA. „Precz z cenzurą!”, „Chcemy 
referendum!” - takimi hasłami skandowano podczas 
wielu demonstracji w całej Polsce przeciwko podpisaniu 
przez rząd międzypaństwowego porozumienia ACTA. 
W Krakowie wyszło na ulice ok. 15 tys. osób. ACTA 
(Anti-counterfeiting trade agreement) to układ między 
Australią, Kanadą, Japonią, Koreą Południową, Mek-
sykiem, Maroko, Nową Zelandią, Singapurem, Szwaj-
carią i USA, do którego zobowiązała się dołączyć Unia 
Europejska. Jest to umowa handlowa zobowiązująca do 
walki z łamaniem prawa własności intelektualnej oraz 
handlem podrabianymi towarami, straty ponoszą au-
torzy oraz producenci oryginałów. Zdaniem obrońców 
swobód w internecie, umowa może być także zastoso-
wana do blokowania różnych treści i cenzury w imię 
walki z (trzeba przyznać, rozpowszechnionym w inter-
necie) piractwem. Np. właściciel bloga ma odpowiadać 
prawnie za umieszczone na jego stronie treści, poza 
internetem ACTA uniemożliwią nabywanie części zwa-
nych „tańszymi zamiennikami”. Protesty odbyły się tak-
że w internecie, gdzie hakerzy zablokowali strony rzą-
dowe. Zwracano uwagę na poufny charakter umowy, jej 
zakamuflowanie przez opinią publiczną i konstrukcję 
pozwalającą na walkę z opozycją. Zwolennicy umowy 
przypominają, że za protestami stoją na pewno potężni 
paserzy internetowi. Pod wpływem protestów rząd pre-
miera Tuska obiecał społeczne konsultacje przed ra-
tyfikacją umowy przez polski parlament. Poszczególni 
ministrowie wydawali jednak sprzeczne opinie. Była 
i taka, że ACTA będą obowiązywały bez względu na 
„lokalne” decyzje, skoro będzie to prawo unijne, które 
obowiązuje wszystkie państwa członkowskie.

WALKA O TAŃSZE PALIWO. W 92 miastach pol-
skich odbyły się protesty kierowców przeciwko cenom 
paliwa, polegały na tankowaniu za grosze oraz wolnej 
jeździe przez miasto. Zdaniem protestujących koszt pa-
liwa jest wyśrubowany przez potrójne opodatkowanie: 
akcyzę, VAT i podatek drogowy. Rząd powołuje się 
na dyrektywy UE w sprawie akcyzy, podaje, że mamy 
jedną z niższych cen paliw w Europie, nie podaje przy 
tym wielkości średnich zarobków w tych krajach, gdzie 
paliwo jest droższe. Protestujący zapowiedzieli blokady 
dróg i autostrad podczas Euro 2011.
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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.

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

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!

Fryzjer – strzyżenie damskie, męskie, dziecięce; koki, fryzury wieczorowe, 
trwała ondulacja; koloryzacja, balejaże
koSMeTyka – manicure, pedicure, tipsy, parafina – 10 zł; pełna kosmetyka 
twarzy, zabiegi: nawilżające, liftingujące; mikrodermabrazja diamentowa, 
piling kawitacyjny, sonoforeza, brusher, henna, depilacja, makijaże

w w w . f r y z u r y k o s m e t y k a . p l

wola duchacka, ul. Gołaśka 4/5 (naprzeciwko sklepu sNc),      
 pon. – pt. 9 – 19, sob. 9 – 14

promocja na zabiegi kosmetyczne! 
np. kwasy - cena od 90 zł maNicure  hybrydowy

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

taNio sprzedam KamerĘ 
sony dcr-dVd310e

praktycznie nie używana
w Komplecie: 
 oryginalne opakowanie  
 instrukcja w języku polskim  
 oryginalne kable 
 karta pamięci 2 GB  
 7 płyt DVD do zapisu  
 zasilacz  
 oprogramowanie  
 pilot.

tel. 504 853 960

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.)

renata pipper wraz z zespołem

tel. 12 357 50 84

PamIętajCIE, 
kaRNawał 
tRwa!!!

 Protest aptekarzy 
przeciwko restrykcyjnym 
zapisom nowej ustawy 
refundacyjnej odbywał 
się w godzinach 13 - 14. 
Ale leki ratujące życie 
były oczywiście wyda-
wane przez okienka, jak 
w przypadku apteki przy ul. Kurczaba.

 Figura Matki Bożej 
przed sanktuarium w Ła-
giewnikach została w końcu 
ub. roku stylowo zadaszona.

 Nie było zimy, ale jed-
nak przyszła – najbardziej 
dała się we znaki na bocz-
nych uliczkach, jak w przypadku ul. Kordiana bocznej, 
gdzie mieszkańcom najła-
twiej byłoby poruszać się 
na łyżwach.
 Skrzyżowanie ulicy Bo-
chenka, Szpakowej i Spor-
nej w Piaskach Wielkich 
w ubiegłym roku doczekało 
się definitywnego rozstrzy-

gnięcia tego, kto ma pierwszeństwo przejazdu. Ustawiono 
odpowiednie znaki drogowe. 
 Ekrany akustyczne 
wzdłuż torowiska przy 
ul. Nowosądeckiej przez 
to, że nieco ukryte, sta-
nowią pole do popisu 
dla osób zaopatrzonych 
w ostre narzędzia. Są więc 
skłute, a na dobitkę nad-
palone.

 Zamieściliśmy w po-
przednim „Lokalnym Fo-
rum” list od mieszkańca 
ul. Walerego Sławka ze 
zdjęciami elewacji znisz-
czonych przez wandali. 
Jak widać na zdjęciu z ul. 
Teligi 18 – to problem 
powszechny. Do naszego 

Czytelnika zwrócił za naszym pośrednictwem się z pro-
pozycją pomocy inny Czytelnik. Poprosiliśmy o publicz-
ne udostępnienie „antywandalowych rozwiązań”, jeśli 
okażą się one sprawdzone i skuteczne.
 Opuszczony dom przy ul. Pierackiego, poniżej 

os. Wola Duchacka 
Wschód i ul. Macedoń-
skiej straszy od wielu lat 
– i dzień, i nocą. Oto jego 
widok podczas zadymki 
śnieżnej – idealna sceneria 
do filmu grozy.

 Przed przychodnią przy 
ul. Heleny na os. Bieżanów 
stoją kosze na śmieci nada-
jące się albo do pomalowa-
nia, albo na złom.
 Na os. Piaski Nowe za-
kwitły baziami osiki. Zmyliła 
je znacznie opóźniona zima.

 Dopadły nas mrozy siar-
czyste, wprost syberyjskie...

CZEKAMY  
NA SYGNAŁY I ZDJĘCIA:

e-mail:  
wiadomosci.krakow@wp.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

• 39-letnia osoba, matka 10-letniego 
chłopca, zaopiekuje się dzieckiem, starszą 
osobą, zrobię zakupy, posprzątam, 
wezmę dziecko na spacer, dyspozycyjna 
w godz. 8-14 – tel. 518 596 970
• Przyjmę na mieszkanie panią –  
507 134 864
• Sprzedam meblościankę dł. 4,4 m 
o oświetleniem, kolor kalwados,  
ławę + 2 fotele – 660 736 539

Ogło sze nia drob ne
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
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żALuZJE
PIONOWE 

POZIOME 

rOLETKI 
TEKSTYLNE

Produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

informacje: www.tbsmalopolska.pl 

 w sKawiNie (budyNeK zloKalizowaNy •	
oK. 800m od GraNicy KraKowa) 
TBS Małopolska Sp. z o.o. Kraków 
ul. Bujaka 4, tel. (12) 659-90-37
 w wadowicach przy ul. Niwy•	  
Urząd Miejski w Wadowicach 
Pani Lucyna Przewoźniak, tel.(33) 873-18-11, 515 237 271

MieSzkania na wynajeM 
w SySTeMie TbS

mieszkania w pełni wykończone 

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

inwestycje  
będą 

zakończone  
w 2012  
roku

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

drukarnia@deltaprint.pl  
www.deltaprint.pl

tel. 601 682 500

Drukarnia 
cyFrowa

d e l t a

GABINET KOSMETYCZNY  
„OD−NOVA”

 ZAMYKANIE ROZSZERZONYCH NACZYNEK 	
KRWIONOŚNYCH

 MIKRODERMABRAZJA•	  DIAMENTOWA - przebarwienia, 
blizny, trądzik, łojotok, rozszerzone pory, rozstępy, zmarszczki

 NEODERMA – LECZNICZY ZABIEG GŁĘBOKO 	
ZŁUSZCZAJĄCY

 PEELING KAWITACYJNY	  – bezbolesny zabieg oczyszczania 
skóry ultradźwiękami

 TERMAGE	  – Zabieg odmładzający z zastosowaniem fal 
radiowych. Odnowa włókien kolagenowych, poprawa napięcia 
i kondycji skóry, lifting i poprawa owalu twarzy

MASAŻ TWARZY –	  już od 35 zł!

 PEŁNA KOSMETYKA TRADYCYJNA:	  henna, depilacja, 
zabiegi regenerujące, liftingujące, nawilżające, kolagenowe, 
parafinowe, jonoforeza, galwanizacja

 MANICURE, MANICURE JAPOŃSKI, PEDICURE, TIPSY•	
Zaprasza Joanna Ciotek kosmetolog

ul. Nowosądecka 31  
tel. 12 425 67 13

TURBO SOLARIUM  12 425 67 13

szczycimy siĘ:
certyfikatem „Szkoła  Promująca Bezpieczeństwo”, X
laureatami konkursów przedmiotowych i sportowych, X
przyjazną atmosferą, X
indywidualizacją nauczania, X
bogatą ofertą programu wychowania kulturalnego, X

zapewNiamy:
 możliwość kształcenia przez okres 10 lat, począwszy od  X
oddziału przedszkolnego aż do ukończenia gimnazjum,
pełny monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku X
 opiekę świetlicową dla oddziału przedszkolnego  X
i uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej,
 naukę języka angielskiego od 1 klasy Szkoły Podstawowej, X
 naukę języka angielskiego i języka niemieckiego  X
w Gimnazjum,
 kameralny charakter, co sprawia, że żaden uczeń nie jest  X
anonimowy,
wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, X
rzetelną naukę na jedną zmianę, X
nieustanną dbałość o jak najlepsze efekty kształcenia, X
 dodatkowe zajęcia dla uczniów wymagających pomocy  X
w nauce,
 możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez  X
uczestnictwo w kołach przedmiotowych,
 bogatą i ciągle rozbudowywaną bazę dydaktyczną -  X
pracownia komputerowa z szerokopasmowym dostępem 
do internetu, sala multimedialna, sale z rzutnikami 
multimedialnymi, tablica interaktywna, pracownia 
językowa, nowe boiska sportowe,
opiekę psychologiczno – pedagogiczną,  X
 wyjazdy na zielone szkoły oraz wycieczki edukacyjno  X
– rekreacyjne (możliwość wyjazdu uczniów do Anglii, 
wspólnie z uczniami zaprzyjaźnionego gimnazjum),
 możliwość spożywania domowych obiadów w stołówce  X
szkolnej,
 dziennik   X
elektroniczny.

KraKów, ul. Fredry 65/71
tel/fax 12 266-48-61

www.zso17.edupage.org
e-mail: sp56.krakow@wp.pl  

zso17.krakow@wp.pl

zeSpÓŁ SzkÓŁ  
oGÓlnokSzTaŁcĄcycH nr 17 

szkoła podstawowa nr 56
zapraszamy Na dzieŃ otwarty:

6 luteGo Godz. 1700

Gimnazjum nr 81 
zapraszamy Na dzieŃ otwarty:

10 luteGo Godz. 900

Poliss f.p.
AkumulAtory

h u r t   d e tA l   s e rv i c e  

WolA duchAckA, ul. klonowica 15c  
tel. 012 425 64 61 

www.poliss.krak.pl

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
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Każdy twórca lubi się pochwalić swoimi dziełami. 
I temu służą wystawy. A co  zrobić, gdy instytucje urzą-
dzające takie ekspozycje nie są zainteresowane daną 
twórczością? W takiej sytuacji artysta może narzekać 
albo udawać, że mu na tym nie zależy. Ale istnieje jesz-
cze inne rozwiązanie – urządzenie wernisażu dla rodzi-
ny, przyjaciół i znajomych we własnym mieszkaniu.  

Ten ostatni sposób już po raz drugi zastosował miesz-
kający od lat na Kurdwanowie ZBIGNIEW RZĄSA – 
ebenista, twórca przepięknych, niepowtarzalnych intarsji 
(pisaliśmy o artyście w lutym 2004 r. – red.). Są to wykona-
ne specjalną techniką dekoracje polegające na zdobieniu 
wyrobów z drewna przez układanie na ich powierzchni 
wzorów z innych gatunków drewna o odmiennym natu-
ralnym zabarwieniu. Znaną już w starożytności, a bardzo 
popularną w średniowieczu, technikę Zbigniew Rząsa wy-
korzystuje do tworzenia dzieł, które wyglądają jak obrazy. 
Taki też mają kształt i formę. Dopiero gdy przyjrzeć się im 
z bliska, dostrzega się, że pejzaże, motywy roślinne, sceny 
rodzajowe, portrety zostały „namalowane drewnem”.

W czasie dedykowanego żonie wernisażu, który od-
był się w sobotę, 21 stycznia, zebrani mogli zobaczyć 
najnowsze prace Zbigniewa Rząsy – intarsje przed-
stawiające sceny biblijne.  Odsłaniane w trakcie spo-
tkania kolejne dzieła wzbudzały podziw zebranych. 
Uczestniczący w wernisażu zachwycali się niezwykłą 
starannością wykonania, dbałością o szczegóły nie tyl-
ko znajdujących się na pierwszym planie postaci, ale 

i dopracowanymi szczegółami tła, dbałością o detale. 
Podziwiający zadawali wiele pytań dotyczących m.in. 
sposobu wykonania, gatunków drewna wykorzystywa-
nych do „malowania”, czy czasu poświęconego  na  po-
wstanie ilustracji scen biblijnych. Ebenista odpowiadał 
ze znawstwem na kolejne pytania, wyjaśniając, że na 
poszczególne, wyeksponowane intarsje o wymiarach 
105/74 (szlachetne proporcje) zużył średnio 80-100 ga-
tunków drewna, a niektóre z nich są bardzo rzadkie 
i cenne. – W tej technice najtrudniejszą rzeczą jest pa-
miętać, jak zachowują się poszczególne gatunki, wykorzy-
stane w intarsji, w przyszłości, po naniesieniu materiałów 
wykończeniowych –  mówił Zbigniew Rząsa.

Jak wyjaśnił artysta, pokazane na wernisażu prace tra-
fią do osób bliskich i nie są na sprzedaż. Ale warto wie-
dzieć, że utalentowany mieszkaniec Kurdwanowa ma na 

koncie kilka tysięcy intarsji, które znajdują się zarówno 
w Polsce, jak również w wielu miejscach poza granicami 
kraju. Na zamówienie wykonał, i nadal to czyni, wiele 
nietypowych intarsji. Do Muzeum Weteranów Sportu 
w Karolinie Północnej wykonał cykl postaci sławnych 
golfistów. Przed kilkoma laty jego prace były prezentowa-
ne w cyklicznej ekspozycji w Nowym Jorku. Doceniając 
zasługi krakowskiego mistrza rzemiosła artystycznego, 
elitarne, amerykańskie towarzystwo Marquetry Society of 
America, skupiające ludzi wykonujących ten zawód, przy-
jęło go w swoje szeregi. I jest tam jedynym Polakiem! 

Może więc warto, aby i nasze miasto dostrzegło nie-
zwykłego artystę, który z uporem powtarza, że jest tylko 
rzemieślnikiem. Myślę, że jego prace zasługują na uwa-
gę i zainteresowanie nie tylko osób znających ebenistę 
i jego niepowtarzalne intarsje! 

Tekst i zdjęcia: maria fortuna-sudor

Za oknami trwa zima. Wieczór szybko zapada, jest 
zimno, ciemno i mokro. Są jednak miejsca, gdzie nawet 
o tej porze roku panuje klimat iście gorący, egzotyczny 
i karnawałowy. Z głośników płyną rozgrzewające rytmy 
latynoamerykańskie, a ciało samo podryguje do rado-
snego tańca. To zumba!

połączenie fitnessu i tańca
Jest tak np. w Studiu Tańca i Fitnessu „Zumba4Life” 

w Bieżanowie Nowym, w którym codziennie wieczo-
rem odbywają się zajęcia z zumby. Najprościej mó-
wiąc, zumba to połączenie fitnessu i rytmów latyno-
amerykańskich. Są to m. in. bardzo popularne: salsa, 
samba brazylijska, cha-cha oraz mniej znane, np. me-
rengue i bachata, (rodzaje muzyki i tańca pochodzące  
z Dominikany), cumbia (kolumbijski taniec ludowy), 
czy reggaeton (gatunek muzyczny z Portoryko). Do 
zumby wprowadza się także elementy hip-hopu, tańca 
brzucha, flamenco oraz wiele, wiele innych – program 
jest na tyle elastyczny, że pozostawia instruktorom dużo 
swobody i inwencji twórczej. – Co wyróżnia zumbę od 
innych form zajęć? – zastanawia się Anna Ciochoń, tan-
cerka i właścicielka studia „Zumba4Life”. – To ma być 
przede wszystkim dobra zabawa, podczas której wytwarza 
się dużo energii, a endorfiny, hormony szczęścia, szaleją. 
Godzina zajęć okazuje się często niewystarczająca – do-
daje z uśmiechem instruktorka. 

od przypadku do światowego sukcesu
Twórcą zumby jest kolumbijski tancerz, choreograf 

i trener fitnessu, Alberto „Beto” Perez. To właściwie 
przypadek zadecydował o tym, że zumba w ogóle po-
wstała. Jakoś w połowie lat 90-tych Perez zapomniał 
wziąć nagrań z muzyką na zajęcia z aerobiku. Musiał 
improwizować, do ćwiczeń wykorzystał więc swoją ulu-
bioną muzykę latynoamerykańską. Podczas zajęć wpro-
wadził kroki salsy i samby. Uczestnikom bardzo spodo-
bała się nowa forma ćwiczeń i zaczęli się świetnie bawić. 
Na zajęcia z Perezem przychodziło coraz więcej ludzi. 
Zachęcony sukcesem zumby w ojczyźnie, kolumbijski 

instruktor postanowił spróbować swoich sił w USA, na 
Florydzie. W  2001 roku spotkał tam dwóch inwestorów, 
Alberta Perlmana i Alberta Aghiona, którzy odkryli 
w zumbie ogromny potencjał. Wspólnie założyli firmę 
ZUMBA®FITNESS, która odniosła spory sukces w Sta-
nach Zjednoczonych i na całym świecie. Obecnie zumbę 
ćwiczy tygodniowo ponad 12 milionów „zumboholików” 
w 110 000 miejscach w ponad 125 krajach świata*.

zumba dla każdego – dużego i małego
Popularność zumby wcale nie dziwi, jeśli weźmie 

się pod uwagę, że może ją ćwiczyć każdy, kto ma na 
to ochotę. Co więcej, można sobie wybrać odmianę 
zumby, która najbardziej nam odpowiada. Do wyboru 
jest np. zumba dla początkujących i zaawansowanych, 
zumba toning (trening wzmacniająco-spalający, ćwi-
czy się z hantelkami, nacisk kładziony jest na wzmoc-
nienie mięśni), zumba party, aqua zumba, czy zumba 
gold (program przystosowany specjalnie dla seniorów). 
Zumba dla dzieci to inaczej zumbatomic. Są dwie ka-
tegorie wiekowe: młodsza od 3-4 do 7 lat oraz starsza 
od 8 do 12 lat. – Najmłodszej grupie obrazowo tłuma-
czę każdy krok, dzięki czemu dzieci łatwo go zapamiętują 
– mówi Emilia Furman, instruktorka zumby dla dzie-
ci i dorosłych w klubie Fitness&Wellness „AZIK” na 
Kurdwanowie Nowym. – Delikatnie wprowadzam kroki 
do salsy, samby czy reggaetonu. Maluszki często tańczą  
po swojemu, ale po jakimś czasie zapamiętują i rozpozna-
ją piosenki oraz odpowiednie kroki. Dzięki zumbie dzieci 
odkrywają siebie, swoje ciało i możliwości, np. że potrafią 
stać na jednej nodze. A to powoduje, że się otwierają, są 
bardziej śmiałe i rewelacyjnie się bawią. Starsze dzieci 
uczą się już właściwych kroków tanecznych i ich zumba 
nie różni się dużo od zumby dla dorosłych. 

czas relaksu i zabawy
– Wydaje mi się, że zumba pozytywnie nakręca ludzi – 

mówi Anna Ciochoń. – Klientki mówią mi, że jest to dla 
nich prawdziwa psychoterapia: ćwicząc przy ciepłej, we-
sołej muzyce latynoamerykańskiej można choć na chwilę 
oderwać się od smutków i szarej rzeczywistości. Agniesz-
ka, jedna z uczestniczek zajęć w studiu „Zumba4Life”, 
zumbę ćwiczy od dwóch lat. Mieszka na os. Kozłówek. 
Dawniej musiała dojeżdżać na zajęcia aż na Kazimierz, 
obecnie ma niecałe 15 minut drogi spacerem. – Zumba 
jest lepsza niż fitness i kursy tańca – mówi. – Przychodzę 
tu nawet trzy razy w tygodniu. Po ośmiu godzinach pracy, 
kiedy siedzę przed komputerem, te zajęcia pomagają mi 
się zrelaksować i odreagować stres. 

małgorzata CzeKaJ

Zdjęcia: (MC) oraz z zajęć zumby dla dzieci (zum-
batonic) z archiwum klubu Fitness&Wellnes „AZIK”

* Dane według strony internetowej:  
http://www.zumba.com/en-US/about

Wernisaż we własnym M
Ebenista z Kurdwanowa – jedyny Polak w Marquetry Society of America

Zumba to jest to!

Rozpoczynający się rok 2012 jest już 
dwudziestym, jubileuszowym rokiem 
działania Chrześcijańskiego Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Ro-
dzin i Przyjaciół „Ognisko”. 

Od początku istnienia Stowarzyszenia podmiotem 
wszystkich naszych działań jest osoba z niepełnospraw-
nością intelektualną. Dążymy do umożliwienia naszym 
podopiecznym wszechstronnego rozwoju, ukazania ich 
wartości i potencjału, zachęcamy, by zaistnieli jako ak-
tywni uczestnicy życia społecznego. „Ognisko” prowa-
dzi w Krakowie, w Miłocicach i w Pobiedniku Małym 
siedem ośrodków dziennego wsparcia. Od kilku lat Sto-
warzyszenie z powodzeniem realizuje projekty, których 
celem jest przygotowanie i zatrudnienie osób z niepeł-
nosprawnością. Łącznie wspieramy ponad 500 osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodziny i bliskich.

Pierwszym dziennym ośrodkiem, prowadzonym 
przez Stowarzyszenie był Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Klub Aktywności”, działający do dziś przy  
ul. Aleksandry 1 w Bieżanowie. W 2005 roku została 
utworzona jego Filia przy ul. Kolejowej 2 w Prokocimiu. 
Łącznie ośrodki te zapewniają opiekę, wsparcie i rozwój 
45 osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzę-
żoną. Ponieważ w tej części Krakowa nie ma innych po-
dobnych miejsc, nasi uczestnicy to głównie mieszkańcy 
dzielnic X, XI i XII oraz okolic Wieliczki. 

Dotacje z budżetu państwa nie pokrywają pełnych 
kosztów koniecznych do prowadzenia naszych pla-
cówek. 

Prosimy więc Państwa o włączenie się do naszych 
działań poprzez przekazanie nam  1% podatku docho-
dowego, wpisując w rozliczeniu Nr KRS 0000122277.

Jubileusz „Ogniska”

Przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej na os. Pia-
ski Nowe zainaugurował swoją działalność Podziemny 
Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny (PSALM). Z cy-
klu „Poezja religijna: o wierze, patriotyzmie i poezji” – 
odbywają się tam wieczory poetyckie znanych twórców.

Spotkania prowadzi dr Marek Mariusz Tytko (UJ), 
mieszkaniec naszej dzielnicy. Pierwszy wieczór autorski 
odbył się 5 lutego, a jego bohaterem była poezja Józefa 
Barana (SPP). W niedzielę 12 lutego odbędzie się spo-
tkanie z Jerzym Piątkowskim (SPP), a w kolejną nie-
dzielę 19 lutego spotkanie z prof. UKSW Wojciechem 
Kudybą (SPP). 

Wszystkie spotkania z „Poezją religijną” odbywa-
ją się o godzinie 19 w Auli im. bł. Jana Pawła II przy 
ul. Nowosądeckiej 41. Wstęp wolny.

Więcej informacji pod adresem mailowym:  
marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl

Spotkania  
z poezją religijną

Cd. ze str. 1 

Stwórca z intarsji  
„Wygnanie z raju”.

Detal z intarsji  
„Wygnanie z raju”.

Zbigniew Rząsa prezentuje „Uzdrowienie córki Jaira”. 
Obok żona ebenisty.
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Miniony rok został podsumowany, czas pomyśleć 
o planach na najbliższe miesiące. Oto co znalazło się 
w tegorocznych planach spółdzielni mieszkaniowych 
działających na terenie ukazywania się „Wiadomości”.

sm„podgórze”
Osiedle Wola Duchacka - Wschód

Wykaz robót pokrywanych z funduszu remontowego 
wyodrębnionych nieruchomości:

n Ul. Białoruska 4: wyniesienie pionów gazowych na 
klatkę schodową.

n Ul. Białoruska 8: wyniesienie pionów gazowych na 
klatkę schodową, ocieplenie cokołów i wymiana okie-
nek piwnicznych.

n Ul. Białoruska 10: wymiana dźwigu, przygotowanie 
dokumentacji na wyniesienie pionów gazowych.

n Ul. Czarnogórska 2: remont klatek schodowych, 
przygotowanie dokumentacji na wyniesienie pionów 
gazowych, remont balkonów.

n Ul. Czarnogórska 3: remont wiatrołapów i nadbu-
dowa daszków, remont balkonów.

n Ul. Czarnogórska 4: remont klatek schodowych, 
przygotowanie dokumentacji na wyniesienie pionów 
gazowych.

n Ul. Czarnogórska 5: remont wiatrołapów i nadbu-
dowa daszków, remont balkonów, przygotowanie doku-
mentacji na wyniesienie pionów gazowych.

n Ul. Czarnogórska 6: remont instalacji elektrycznej 
w piwnicach, remont balkonów.

n Ul. Czarnogórska 7: przygotowanie dokumentacji 
na wyniesienie pionów gazowych, remont balkonów.

n Ul. Czarnogórska 8: remont balkonów, przygoto-
wanie dokumentacji na wyniesienie pionów gazowych.

n Ul. Czarnogórska 9: remont balkonów.
n Ul. Czarnogórska 15: remont balkonów, przygoto-

wanie dokumentacji na wyniesienie pionów gazowych.
n Ul. Estońska 4 i 6: remont wiatrołapów i nadbu-

dowa daszków.
n Ul. Estońska 8: remont balkonów.
n Ul. Estońska 10 i 12: wyniesienie pionów gazowych 

na klatkę schodową, remont balkonów.
n Ul. Serbska 1: remont balkonów, przygotowanie 

dokumentacji na wyniesienie pionów gazowych.
n Ul. Serbska 2, 3 i 4: remont balkonów.
n Ul. Trybuny Ludów 42 i 44: ocieplenie cokołów 

i wymiana okienek piwnicznych.
n Ul. Trybuny Ludów 46: remont instalacji elektrycz-

nej w piwnicach, wyniesienie pionów gazowych na klat-
kę schodową.

n Ul. Trybuny Ludów 48: wyniesienie pionów gazo-
wych na klatkę schodową.

n Ul. Włoska 1, 5, 13 i 15: remont klatek schodo-
wych.

n Ul. Włoska 3 i 19: ocieplenie cokołów i wymiana 
okienek piwnicznych.

n Ul. Włoska 7: remont klatek schodowych, przy-
gotowanie dokumentacji na wyniesienie pionów gazo-
wych.

n Ul. Włoska 9 i 11: remont wiatrołapów i nadbudo-
wa daszków.

n Ul. Włoska 17: remont wiatrołapów i nadbudowa 
daszków, malowanie klatek schodowych.

Wykaz robót pokrywanych z osiedlowego funduszu 
remontowego:

n Przegląd i remont wyposażenia placów zabaw.
n Pielęgnacja i wycinka drzew z wywozem gałęzi, 

nowe nasadzenia.
n Naprawa i czyszczenie ulic po okresie zimowym.
n Remonty parkingów i chodników.
n Remont chodników obok pawilonu przy ul. Włoskiej 2.
n Remont orynnowania i pomalowanie śmietników.

Osiedle Wola Duchacka - Zachód
Wykaz robót pokrywanych z funduszu remontowego 

wyodrębnionych nieruchomości:
n Ul. Beskidzka 26: wymiana dźwigu.
n Ul. Beskidzka 35: remont tarasów,  ułożenie płytek 

na klatkach schodowych.
n Ul. Beskidzka 37 i 39: remont tarasów.
n Ul. Gołaśka 1: nadbudowa daszków wiatrołapów.
n Ul. Gołaśka 3: malowanie klatek schodowych.
n Ul. Gołaśka 6: remont filarów.
n Ul. Gołaśka 8: remont instalacji elektrycznej.
n Ul. Gołaśka 10: malowanie klatek schodowych.
n Ul. Gołaśka 12: remont tarasów, remont filarów.
n Ul. Gołaśka 15: nadbudowa daszków wiatrołapów, 

wymiana okien na klatkach schodowych.
n Ul. Gołaśka 17: remont tarasów.
n Ul. Gołaśka 29: wymiana okien na klatkach scho-

dowych, ocieplenie cokołów i wymiana okienek piw-
nicznych.

n Ul. Gołaśka 37: wymiana okien na klatkach scho-
dowych, ocieplenie cokołów i wymiana okienek piw-
nicznych.

n Ul. Heila 9: remont dachu, nadbudowa kominów.
n Ul. Sanocka 6: naprawa dźwigu, remont instalacji 

gazowej, remont instalacji elektrycznej.
n Ul. Sanocka 7: naprawa dźwigu, wymiana okien na 

klatkach schodowych, ułożenie płytek na klatkach scho-
dowych, remont instalacji elektrycznej.

n Ul. Sanocka 9: naprawa dźwigu, wymiana okien na 
klatkach schodowych, remont instalacji gazowej, ułoże-
nie płytek na klatkach schodowych.

n Ul. Sanocka 11: malowanie klatek schodowych.
n Ul. Sas-Zubrzyckiego 3: wymiana dźwigu.
n Ul. Sas-Zubrzyckiego 4 i 6: remont dachu.
n Ul. Sas-Zubrzyckiego 5: ułożenie płytek na klat-

kach schodowych.
n Ul. Sas-Zubrzyckiego 7 i 9: nadbudowa daszków 

wiatrołapów, naprawa dźwigu.
n Ul. Tarnobrzeska 3: rozbiórka i odbudowa wiatro-

łapu.

Wykaz robót pokrywanych z osiedlowego funduszu 
remontowego:

n Budowa parkingów w rejonie budynku przy ul. Sas-
Zubrzyckiego 2.

n Wykonanie projektu organizacji ruchu, wraz 
z oznakowaniem dróg i parkingów.

n Doposażenie placów zabaw.
n Wykonanie projektu i budowa altany śmietnikowej 

przy ul. Gołaśka 10 – 12.
n Pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krze-

wów.
n Renowacja nawierzchni boisk do piłki nożnej.
n Miejscowa naprawa nawierzchni dróg.
n Budowa miejsc parkingowych w miejscu zlikwido-

wanej altany śmietnikowej.

Osiedle Dauna
Wykaz robót pokrywanych z funduszu remontowego 

wyodrębnionych nieruchomości:
n Ul. Dauna 59: wymiana okien na klatkach schodo-

wych, malowanie klatek schodowych, remont instalacji 
elektrycznej.

n Ul. Dauna 68: wymiana okien na klatkach schodo-
wych, malowanie klatek schodowych.

Wykaz robót pokrywanych z osiedlowego funduszu 
remontowego:

n Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów.
n Remonty cząstkowe ulic osiedlowych, porządko-

wanie po zimie.
n Oznakowanie parkingów.
n Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych.

Osiedle Górników
Wykaz robót pokrywanych z funduszu 

remontowego wyodrębnionych nierucho-
mości: 

n Ul. Górników 3: naprawa dachu, wy-
miana przewodów spalinowych.

n Ul. Bieżanowska 78: remont instalacji 
odgromowej, montaż instalacji domofonowej, 
dodatkowe oświetlenie przy wiatrołapach, 
modernizacja oświetlenia – lampy z czujnika-
mi ruchu, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, 
wymiana przewodów spalinowych.

n Ul. Bieżanowska 84: remont instala-
cji odgromowej, montaż instalacji domo-

fonowej, dodatkowe oświetlenie przy wiatrołapach, 
modernizacja oświetlenia - lampy z czujnikami ruchu, 
czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wymiana przewodów 
spalinowych.

n Ul. Bieżanowska 86: spłata pożyczki do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska, remont instalacji 
odgromowej, montaż instalacji domofonowej, dodatko-
we oświetlenie przy wiatrołapach, modernizacja oświe-
tlenia - lampy z czujnikami ruchu, czyszczenie kanaliza-
cji sanitarnej, wymiana przewodów spalinowych.

n Ul. Nad Potokiem 6 i 8: instalacja centralnej wody 
użytkowej, montaż modułów radiowych i wymiana wo-
domierzy, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wymiana 
przewodów spalinowych.

Wykaz robót pokrywanych z osiedlowego funduszu 
remontowego:

n Przegląd i naprawa pomp hydroforowych.
n Blokady na parkingach osiedlowych, montaż zna-

ków drogowych, słupków.
n Montaż zestawu do gry w szachy.

sm „Na Kozłówce”
Zgodnie z przyjętym przez władze Spółdzielni planem, 

tegoroczne zamierzenia obejmują następujące prace:
n Zakończenie budowy bloku przy ul. Niedzickiej.
n Wymiana wewnętrznych linii zasilania energetycz-

nego w budynkach przy ul. Seweryna 12, 14, 16 (zostało 
wykonane w styczniu).

n Wykonanie instalacji centralnej cieplej wody użyt-
kowej w dziesięciu budynkach: przy ul. Okólnej 8, 10, 
20, 22, ul. Spółdzielców 4, 6, 10, ul. Nowosądeckiej 21, 
ul. Wlotowej 2, 4.

n Budowa szlabanów przed wjazdami na parkingi 
w celu zagwarantowania miejsc postojowych członkom 
Spółdzielni.

n Zakończenie remontów altan śmietnikowych.
n Wymiana domofonów, których stan techniczny nie 

pozwala na naprawę.
n Remonty placów zabaw.
n Remonty ławek.
n Remonty barierek chroniących zieleń.
n Remonty koszy na śmieci.

sm „Kurdwanów Nowy”
n Malowanie klatek schodowych w budynkach przy 

ul. ks. Stojałowskiego 5, 7, 15, 17 i 19.
n Remont instalacji gazowej (wyprowadzenie licz-

ników gazowych z mieszkań na klatki schodowe oraz 
wymiana instalacji na spawaną) w czterech budynkach 
przy ul. ks. Stojałowskiego 35, 37, 39 i 41.

n Remont ślusarki okiennej w klatkach schodowych 
w budynkach przy ul. ks. Stojałowskiego 15, 17, 19, wraz 
z wymianą okien na klatkach schodowych i wymianą 
drugich bram we wiatrołapach.

n Remont drogi przy ul. por. Halszki 3A.
n Remont chodników przy budynkach: ul. Wysło-

uchów 20, ul. por. Halszki 1 – 11, ul. por. Halszki 3A, 
ul. por. Halszki 3 – 13, ul. por. Halszki 7.

n Remont parkingów w rejonie budynków przy 
ul. por. Halszki 1, 7, ul. Witosa 37 i ul. Wysłouchów 19.

n Remont elewacji budynków przy ul. ks. Stojałow-
skiego 7 i 9.

n Wymiana aparatury sterowej dźwigów osobowych 
w budynkach przy ul. Bojki 1 i 5.

n Remont instalacji odgromowej budynków przy 
ul. ks. Stojałowskiego 21, 33, 39 i 41.

Zebrał i opracował: (dul)
Foto: archiwum „W”

rok 2012 w planach spółdzielni mieszkaniowych – cz. 1
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Działasz 
lokalnie? 
reklamuj się  
lokalnie!

reklaMa w „wiaDoMościacH”

504 853 960
wiadomosci.krakow@wp.pl

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów,  
Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie,  

Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice,  
Wola Duchacka Wschód i Zachód

GimNazjum iNteGracyjNe Nr 75  
im. polskich Kawalerów maltańskich  

ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013
dNi otwarte: środa 29 luteGo

szKoŁa podstawowa Nr 90  
im. polskich Kawalerów maltańskich  

ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013

3  nowoczesne pracownie  
komputerowe  
i przedmiotowe,

3  dobrą opiekę pedagogiczną 
i psychologiczną,

3 mało liczne klasy,
3 sale gimnastyczne,
3 wyjazdy na basen,
3 Szkolny Klub Sportowy,
3  wymianę uczniów  

ze szkołami belgijskimi,

3 liczne koła zainteresowań,
3  naukę języków obcych: 

angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, włoskiego,

3 gabinet lekarski,
3 świetlicę szkolną,
3  stołówkę ze smacznymi  

obiadami,
3 harcówkę,
3 sklepik szkolny.

Przyjazna atmosfera � Profesjonalna kadra  
pedagogiczna � Dbanie o bezpieczeństwo  

� Nowoczesne i zróżnicowane programy nauczania  
Możliwość realizacji zainteresowań

oFerujemy:

serdeczNie zapraszamy dzieci 6-letNie  
do specjalNie dla Nich urządzoNych dwóch Klas i

zeSpÓŁ SzkÓŁ oGÓlnokSzTaŁcĄcycH 
inTeGracyjnycH nr 7 

30-638 Kraków, ul. czarnogórska 14  
tel. 12 655 35 04, 12 655 25 16

zsoi7@edukonekt.pl, www.zsoi7.edukonekt.pl

• Sprzedam garaż w budynku przy ul. Podedworze – 504 051 600
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 47 m kw., z balkonem,  
na parterze, w Prokocimiu – 664 954 464
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 68 m kw., po remoncie, 
częściowo umeblowane, VI p., w Prokocimiu – 696 585 463
• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 4-pokojowe na 2-pokojowe 
z dopłatą – 12 655 67 47

Ogło sze nia drob ne e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

ODZYSKANIE FORTU ŚW. BENEDYKTA. Dzięki 
ugodzie sądowej między władzami miasta a Stowarzy-
szeniem Kultury Akademickiej „Instytut Sztuki” udało 
się odzyskać zabytkowy fort. św. Benedykta na wzgórzu 
Lasoty. Fort powstał w latach 1853-1856 jako wieża ar-
tyleryjska wchodząca w skład Twierdzy Kraków. Nazwa 
obiektu pochodzi od pobliskiego kościółka pod wezwa-
niem św. Benedykta. Jest jednym z unikatów architektury 
fortecznej w skali europejskiej. Został zaprojektowany, 
tak jak i Fort  „Kościuszko”, przez krakowskiego archi-
tekta Feliksa Księżarskiego. Podczas II wojny światowej 
Niemcy więzili w forcie jeńców francuskich. Obiekt był 
wielokrotnie przebudowywany, m.in. w latach 1893-1905 
oraz po roku 1918 i 1945. W latach 1918-1984 adaptowany 
był na cele mieszkalne. W  2000 r. fort został przekazany 
„Instytutowi Sztuki” na użytkowanie przez 25 lat (sic!). 
Pomysł jego adaptacji na salę koncertową i zadaszenie 
go kopułą, oraz budowy podziemnego parkingu – zostały 
oprotestowane przez środowisko Stowarzyszenia Podgo-
rze.pl i nie zyskały akceptacji władz konserwatorskich. 

Obecnie miasto chce przekazać obiekt Fundacji Książąt 
Czartoryskich.

DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ. Do 1 marca można 
zgłaszać prace na II edycję konkursu „Zachować dla przy-
szłych pokoleń – poszukujemy miejsc  związanych z walką 
o niepodległość Polski”, organizowanego przez Muzeum 
Armii Krajowej. Adresatami konkursu są uczniowie ma-
łopolskich szkół. Szczegółowe informacje pod nr tel. 
12 410 07 84 lub na stronie www.kuratorium.krakow.pl

MNIEJ ŚWIATŁA. Wskutek cięć w budżecie ograniczo-
no czas pracy lamp ulicznych w mieście. Będą one wyłą-
czane rano pół godziny wcześniej i włączane po południu 
pół godziny później. W ciągu roku koszt oświetlenia miasta 
przez 60 tys. lamp wynosi ok. 17,8 mln zł, w tym roku decy-
zją Rady Miasta zabrakło na to 2 mln zł.

STATYSTYKA KRYMINALNA. Według policyjnej sta-
tystyki za rok ubiegły, najwięcej przestępstw w Krakowie, 

z zabójstwami włącznie, popełniono na terenie VI Komi-
sariatu Policji, a więc na terenie Kurdwanowa, Woli Du-
chackiej, Bieżanowa, Prokocimia i Swoszowic. Dwukrotnie 
wzrosła liczba zabójstw, wzrosła także liczba rozbojów, na-
tomiast spadła liczba kradzieży samochodów.

ZIMA BEZDOMNYCH. Pod numerem tel. 12 429 30 41 
można pytać streetworkerów z MOPS-u m.in. o wolne miejsca 
w noclegowniach, adresy stołówek dla ubogich oraz miejsca, 
gdzie można uzyskać pomoc medyczną. Poza tym nagłe przy-
padki bezdomności można zgłaszać w naszym rejonie do oddzia-
łów Straży Miejskiej: tel. 986 lub Oddział Wola Duchacka – tel. 
12 650 42 80 lub Oddział Prokocim – tel. 12 650 07 60. W lutym 
wskutek silnych mrozów uruchomiono dodatkową noclegownię 
dla bezdomnych w Bieżanowie przy ul. Koprowej 4.

PAMIĘTAJMY O BRACIACH MNIEJSZYCH. W myśl 
uchwały Rady Miasta Krakowa z 27 sierpnia 1997 r., ale 
także w odruchu serca – pamiętajmy o uchylaniu okienek 
piwnicznych dla bezdomnych kotów, co pozwoli przetrwać 
im zimę. Osiedlowe koty odwzajemniają się wyłapując 
szczury. Pamiętajmy także o dokarmianiu ptaków.

Każda pora roku ma swoje uroki – dobre i złe. Których zima ma więcej, a których mniej? Jedni się cieszą i po 
zimie jeżdżą sobie na całego (tym bardziej, że zapasem ferie), drudzy – marzną, pomstują i z nią walczą. 

Jak widać, „zima” jest rodzaju żeńskiego. Więc może być ciepła, chłodna (aż do syberyjskiego jak obecnie mro-
zu) i ujmująco piękna. Trzeba umieć z nią żyć.                    Zdjęcia: (Kaj)

W skrócie

Piękna zima na naszych osiedlach
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