
 Radość w Duchackim l Alarm smogowy l Wycinka pod szpital 
150-lecie mostu Krakusa l Sala balowa jak nowa l Kuba artysta
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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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haki holownicze
mechanika ogólna
12 657 23 75, 513 096 771
PiomaR, kozłówek, ul. Polonijna 1

dla stałych 
klientów 
RaBaty

tłumiki

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

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

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 

23lata
profesjonalnej

obsługi firm

  mechanika samochodowa
 remonty silników
 tłumiki

AUTO SERWIS

512 801 130  
517 510 580

Wola Duchacka – Zachód
 ul. Malwowa 14

 elektromechanika
  wulkanizacja 

i wymiana opon 

7 lutego br. odbyło się symboliczne otwarcie Parku 
Duchackiego przy ul. Estońskiej. 

Uroczystość zainicjował i prowadził przewodniczą-
cy Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider w asy-
ście Waldemara Domańskiego. Mimo zapowiedzi 
prezydent Jacek Majchrowski nie uczestniczył z racji 
innych obowiązków. Udział wzięli m.in. dyrektor Wy-
działu Skarbu UMK Marta Witkowicz, radni miasta 
 Grażyna Fijałkowska i Włodzimierz Pietrus, przedsta-
wiciele Rady Dzielnicy XI, Stowarzyszenia Przyjaciół 
Woli  Duchackiej oraz Podgorze.pl, domów kultury, 
szkół, także proboszcz parafii oo. Zmartwychwstańców 
– w obecności wielu mieszkańców Woli Duchackiej.

Uczniów Gimnazjum nr 27 z ul. Malborskiej przypro-
wadził kapitan AK Włodzimierz Wolny – co miało sym-
boliczny i wzruszający wymiar. Park poświęcił ks. infułat 
Jerzy Bryła, duszpasterz krakowskich artystów zaproszo-
ny za pośrednictwem Łukasza Lecha.            Cd. na str. 7 

AlARm SmogoWy 
W grudniu ub.r. stężenie niskiej emisji w Krakowie 

przekroczyło 4-krotnie dopuszczalne normy. Przepro-
wadzono szczegółowy monitoring, z którego wynikało, 
że oddychaliśmy skażonym ponad normy powietrzem 
przez 25 dni grudnia. Stan alarmowy utrzymywał się 
także w styczniu i lutym.

W grudniu stacja monitoringu zanieczyszczeń przy 
ul. Halszki na Kurdwanowie zapisała stężenie 360  μg/m3 
tzw. pyłu zawieszonego, podczas gdy norma wynosi 
50 μg/m3. Nie ogłoszono jednak alarmu smogowe-
go. Okazuje się, że ustawa o ochronie środowiska... 
umożliwia gminom nieogłaszanie alarmu smogowego, 
mimo zagrożenia zdrowia. Jej przepisy są sprzeczne 
i wymagają deregulacji, aby było wiadomo, co wte-
dy robić, jak pokierować życiem skażonego miasta 
i jego mieszkańców. Jednym z doraźnych rozwiązań 
jest ograniczenie ruchu pojazdów, dzięki czemu by-
łoby mniej spalin. Przesiadamy się do komunika-
cji miejskiej, a przejazd jest dotowany ze specjalnej 
puli. Wzorów postępowań jest wiele w każdej większej 
aglomeracji świata Zachodu. 

Matki w maskach
Nic dziwnego, że zareagowali mieszkańcy, zawiązując 

na Facebooku „Krakowski Alarm Smogowy” (KAS).
Cd. na str. 3

Początek Parku Duchackiego 

Ponad 90-letni kapitan AK Włodzimierz Wolny prowadzi 
młodzież z Gimnazjum 27 przy ul. Malborskiej w asyście 
dyrektor Marty Kozłowskiej-Jewuły. Fot. Michał Ciechowski
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Lokalne Forum = email: wiadomosci.krakow@wp.pl = Lokalne Forum

W porozumieniu z Zarządem Rady Dzielnicy XI, 
 Komisją Kultury Dzielnicy XI i red. Krzysztofem Duliń-
skim wysłany został następujący protest:

Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny
Małgorzata Nitek, Zastępca Redaktora Naczelnego
„Dziennika Polskiego”

Szanowni Państwo Redaktorzy,
Powołując się na Prawo prasowe, zwracam się z prośbą 

o zamieszczenie sprostowania do artykułu, który ukazał się 
w „Kronice Krakowskiej” w dn. 11 stycznia br. pt. „Jezus 
Frasobliwy we flizy ustrojony”. Mimo że temat nosi nagłówek 
„Kontrowersje”, to w niczym nie usprawiedliwia faktu, że zo-
stał przedstawiony przez dziennikarzy – pp. Małgorzatę Stuch 
i Marcina Warszawskiego – w sposób obraźliwy i nierzetelny.

Jako radny jestem pomysłodawcą „inkryminowanej” 
w artykule monografii kapliczek Podgórza Duchackiego. 
Jako dziennikarz dopilnowałem, aby praca została wyko-
nana rzetelnie, co gwarantował p. Krzysztof Duliński, także 
dziennikarz, który zredagował powierzoną mu pracę przez 
Radę Dzielnicy XI.

Artykuł zaczyna się w sposób następujący: „Radni 
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie pochwalili się, jak dbają 
o dzielnicowe kapliczki. W książce „Kapliczki i krzyże Pod-
górza Duchackiego” piszą, że mają zamiar odrestaurować 
wszystkie małe obiekty sakralne w tej części Krakowa”.

Nie jest prawdą zdanie: „piszą, że mają zamiar odrestau-
rować wszystkie małe obiekty sakralne w tej części Krakowa”. 

Nasz wstęp do monografii brzmi następująco: „Kultura, 
ochrona dziedzictwa narodowego stanowią jeden z priory-
tetów Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, stąd pomysł 
na wydanie monografii kapliczek Kurdwanowa, Piasków 
Wielkich i Woli Duchackiej. Chcemy ocalić pamięć o tych 
powstałych w minionych stuleciach, pokazać te, które po-
jawiły się w krajobrazie dzielnicy w ostatnich latach. Poza 
formą i wartością artystyczną, najważniejsze są intencje 
fundatorów, uczucia przekazane przez ich twórców oraz 
znaczenie dla lokalnej społeczności./ Wszystkie wymaga-
ją troski, opieki, konserwacji. W miarę możliwości czynią 
to ich fundatorzy, właściciele, Miejski Konserwator Za-
bytków. Wszystkim nam powinno zależeć na ocaleniu jak 
największej liczby kapliczek i przydrożnych krzyży, by nie-
mi świadkowie historii i wiary naszych przodków, jeszcze 
przez wiele lat byli obecni w krajobrazie naszej dzielnicy”.

Artykuł kończy się zaprzeczeniem jego wstępu, czyli wy-
powiedzią przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI 
Krzysztofa Sułowskiego, który mówi, że: Nie mamy pieniędzy. 
Realizacja tego zadania powinna być finansowana z kasy miasta”.

Dzielnica XI, ani żadna z 18 dzielnic Krakowa, nie ma 
środków na odnawianie kapliczek. Intencją naszej pracy było 
zwrócenie uwagi na ten problem, także w skali Krakowa.

W rozmowie telefonicznej z red. Warszawskim poda-
łem, że ze środków Dzielnicy XI poprzedniej kadencji 
udało się tylko odnowić i zabezpieczyć otoczenie kapliczki 
przy ul. Malborskiej na Woli Duchackiej. A w naszej ka-
dencji nie powiódł się zamiar odnowienia (wypionowania) 
kapliczki przy ul. Mokrej w Piaskach Wielkich, gdyż Za-
rząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu stwierdził po 
wizji lokalnej, że podniesienie tej kapliczki może skończyć 
się jej zawaleniem. Udało się natomiast przyczynić do pod-
świetlenia kapliczki przy ul. Gwarnej/Pochyłej w Piaskach 
Wielkich (o czym napisaliśmy w monografii).

Jedna z wypowiedzi, przypisana „pani Katarzynie z Pia-
sków Nowych”: „To kapliczka z 1865 roku, ufundowana 
przez Katarzynę Chlipalską”. Gdyby autorzy publikacji 
zajrzeli do źródła, czyli do monografii, to wiedzieliby, 
że na Piaskach Wielkich historycznym nazwiskiem jest 
 „Chlipała”, a nie „Chlipalska”. To podważa wiarygodność 
„pani Katarzyny” jako jednego ze źródeł „kontrowersji”.

Odredakcyjny podpis pod zdjęciem o treści: „Drzwiczki 
od kapliczki z łazienkowym szlaczkiem”. Zależy od punktu 
widzenia. Gdyby redakcja była obiektywna, to dostrzegła-
by przede wszystkim kwiaty oplatające postać Chrystusa, 
a w dalszej kolejności to, z czego są wykonane.

Uważam, że artykuł jest obraźliwy – dla autorów mo-
nografii, dla radnych dzielnicy XI, a przede wszystkim 
dla tych mieszkańców, którzy własnym sumptem, w miarę 
skromnych możliwości (to najczęściej ludzie starsi), od-
nawiają stojące na ich posesjach kapliczki. Efekt jest raz 
lepszy, raz gorszy, ale gdyby nie zapobiegliwość i dobre in-
tencje – większość kapliczek i krzyży nie tylko popadłaby 
w zapomnienie, ale w dewastację i ruinę.

Artykuł jest napisany bez znajomości historii sztuki, 
w tym sztuki sakralnej Krakowa, gdzie mamy wiele przy-
kładów na przebudowy i odnawiania zabytków, które bu-

Protest przeciwko publikacji w „Dzienniku Polskim”

dzą (niekiedy słuszne) kontrowersje i protesty tak miesz-
kańców, a przede wszystkim konserwatorów. 

Można prześwietlić przez lata renowację krakowskich 
zabytków i kościołów. Proszę sobie wyobrazić publikację na 
łamach prasy ośmieszającą taką renowację – bez pełnego 
kontekstu, zrozumienia tematu i refleksji. 

Wyrażam stanowczy protest i ubolewam nad tym, że 
„Dziennik Polski”, który kultywuje od lat takie wartości, 
jak tradycja i dziedzictwo narodowe w dobrym, krakow-
skim, konserwatywnym wydaniu – opublikował ww. tekst. 

Z poważaniem,
Jarosław Kajdański

 

Protest poparli m.in.:
Popieram pański protest całym sercem. Taki tekst mogą 

napisać tylko ludzie, którzy znają się na tym jak kura na pie-
przu i chyba wiele wiele się jeszcze muszą nauczyć.

Serdecznie pozdrawiam,
Małgorzata Radwan-Ballada 

radna Sejmiku Województwa Małopolskiego

W pełni popieram!
Z poważaniem,

Agata Tatara
radna Miasta Krakowa

Pan Jarosław Kajdański z krakowskich „Wiadomości” pro-
sił mnie o zabranie głosu w sprawie artykułu „Jezus Frasobliwy 
we flizy ustrojony”, który ukazał się w „Kronice krakowskiej” 
11.01. br. Nie zamierzam angażować się w powstały spór, pragnę 
tylko wypowiedzieć swoje zdanie. Otóż jako etnografowi z wy-
kształcenia, temat sztuki ludowej, a zwłaszcza kapliczek i krzyży 
przydrożnych, jest mi szczególnie drogi. Na dodatek mieszkam 
w okolicy (Stary Kurdwanów), która w nie obfituje. Popieram 
zatem wszelkie inicjatywy zmierzające do ocalenia tych pięk-
nych pamiątek, zarówno publikacje, jak i konkretne działania 
konserwatorskie. Rozumiem osoby, które z potrzeby serca opie-
kują się tymi zabytkami jak potrafią najlepiej, choć nie zawsze 
robią to fachowo i z wyczuciem. Najlepiej by było, gdyby urzędy 
konserwatorskie działające w naszym mieście wsparły ich fa-
chową pomocą, a miasto znalazło na to środki. Tak chyba stało 
się np. z kapliczką na rogu Cechowej i Podgórek, wpierw przez 
kogoś odmalowaną niezbyt fortunnie, później bardzo profesjo-
nalnie odnowioną (chyba) przez fachowców. (...) 

Z poważaniem,
Mariusz Wollny

etnograf, autor poczytnych książek  
dla dorosłych, dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,
Jak wiadomo, „Dziennik Polski” nie jest dziennikiem pol-

skim, ponieważ już stał się dziennikiem niemieckim, wszak 
zmienił właściciela. 

Dlatego proszę się nie dziwić, że tak źle piszą tam o polskiej 
tradycji. (…) Polski patriotyzm jest solą w oku nie-polskim 
mass mediom. Dlatego tym bardziej powinniśmy chronić na-
szą tradycję, także tę lokalną, regionalną, tak bardzo polską, 
jaką są przydrożne kapliczki, również te z dawnych podkra-
kowskich wsi – obecnie części Krakowa.

Polskie kapliczki to fenomen na skalę nie tylko europejską, 
ale i światową. (...) Tu trzeba wykazać się mądrością polskich 
pokoleń, które na symbolach religijnych i patriotycznych bu-
dowały poprzez pamięć – naszą żywą tożsamość, jak uczył 
nas bł. Jan Paweł II w swoim testamencie pt. „Pamięć i toż-
samość” (2005). 

(…) Wartość kapliczek jest często symboliczna, duchowa. 
kapliczki stanowią swoisty znak polskiej kultury, która od 
ponad tysiąca lat jest kulturą chrześcijańską i taką pozosta-
nie. (…) Nasza kultura jest dwuwarstwowa: z jednej strony 
szlachecka (rycerska, ziemiańska), z drugiej strony – ludowa 
(chłopska). Te dwa aspekty kultury polskiej są ze sobą niero-
zerwalnie powiązane. 

Komunizm zniszczył kulturę szlachecką (ziemiańską) np. 
zniszczył dworki itd. Pozostała do naszych czasów jako jedynie 

żywa i ciągła – kultura ludowa, chłopska, której jedną z nama-
calnych oznak w pejzażu są kapliczki. 

Kto tego nie rozumie i uderza w naszą rodzimą tradycję 
ludową, ten albo się nie douczył, albo z cynizmem i preme-
dytacją uderza w polskość w imię obcych interesów, za obce 
pieniądze, tertium non datur. 

Niemcy pielęgnują niezwykle własną kulturę ludową, 
zwłaszcza w Bawarii, my także powinniśmy brać dobry wzór 
i bronić naszej polskiej tradycji.

 
Z poważaniem,

dr n. hum. Marek Mariusz Tytko
pedagog kultury, historyk sztuki,

wykładowca wychowania patriotycznego,
nauczyciel akademicki UJ

mieszkaniec Woli Duchackiej-Czernej

Pewnie, że lepiej by było, gdyby zachowano stare napisy 
i stary typ materiałów budowlanych, ale gdyby właściciele zie-
mi, na której kapliczki stoją nie odnowili ich jak umieli, to nie 
odnowiłby ich nikt, i kapliczki popadłyby w kompletną ruinę. 
Dość nonsensowna jest rada po niewczasie, żeby remontujący 
wcześniej zasięgnęli rady konserwatora zabytków – już widzę te 
stare babcie i dziadków, którzy jadą na konsultację do Urzędu 
Miasta! (Bo tylko starzy ludzie jeszcze o te kapliczki dbają). To 
konserwator powinien się do każdego z osobna pofatygować.

Mam w pobliżu, w Raj-
sku, ładną kapliczkę – stoi 
obok najstarszego, drew-
nianego budynku, miesz-
ka w nim jakaś staruszka. 
Z 8 lat temu robiłam zdjęcie 
tej kapliczki, staruszka wy-
szła z domu i prosiła, żebym 
jej przyniosła fotografię. 
Mówiła, że chce odmalować 
kapliczkę, ale sama nie ma 
siły, poprosi kogoś młodsze-
go z rodziny... Od kilku lat 
kapliczka jest odmalowana.

 
Mira Kuś,

znana i ceniona poetka i publicystka,
członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,

laureatka Nagrody w dziedzinie Kultury Dzielnicy XI.
zdjęcie od Autorki

Post scriptum:
W dn. 27 stycznia br. współautorka tekstu Małgorzata Stuch 

wysłała mail do Jarosława Kajdańskiego następującej treści:

Szanowny Panie,
Jestem współautorką tekstu dotyczącego kapliczek w dziel-

nicy XI.
Przykro mi, że odczytał Pan artykuł jako obraźliwy. Nie 

było naszym zamiarem obrażanie kogokolwiek – radnych, 
autorów monografii czy mieszkańców. Chcieliśmy jedynie 
zwrócić uwagę na fakt, że część kapliczek odnowiono w spo-
sób niezupełnie fortunny. Przyznał Pan to zresztą w rozmowie 
z p. Warszawskim, twierdząc, że wie, iż odnowienie niektórych 
obiektów budzi różne reakcje mieszkańców dzielnicy.

Bezpośrednią przyczyną powstania tekstu były telefony 
dwóch czytelniczek. Jedna nie miała nic przeciw, by jej nazwi-
sko znalazło się w gazecie, druga – p. Katarzyna wolała, by jej 
nazwisko pozostało do wiadomości redakcji.

Co do rzetelności wypowiedzi p. Katarzyny – pomyliła istot-
nie nazwisko fundatorki kapliczki przy ul. Łużyckiej. jednak 
zwróciła uwagę na prawdziwy fakt, że podczas odnowy obiek-
tu zmieniono oryginalną pisownię wyrazu „fondatorka” na 
„fundatorka”. 

Wyjaśnienie dotyczące tej pomyłki możemy zamieścić 
w gazecie.

Zasługi rady dzielnicy są wielkie, bo wydała unikalną 
monografię. Trudno odmówić też starań osobom, które 
odnawiały kapliczki – jak Pan pisze „własnym sumptem, 
w miarę skromnych możliwości” – jednak całkowicie zga-
dzam się z konserwatorem zabytków, który radzi w takich 
przypadkach najpierw zasięgnąć opinii fachowców – ta, jak 
zapewnił, nic nie kosztuje. Na to także chcieliśmy zwrócić 
uwagę w tekście. 

Mam też pytanie, czy dobrze zrozumiałam Pańską wypowiedź 
– Nie jest prawdą zdanie: „piszą, że mają zamiar odrestaurować 
wszystkie małe obiekty sakralne w tej części Krakowa”. Zrozu-
mieliśmy z p. Warszawskim, że jednak Dzielnica chce kapliczki 
odrestaurować. Bardzo proszę o maila w tej sprawie.

Pozdrawiam,
M. Stuch
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Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...

im. Marii Skłodowskiej - Curie

XV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kraków, Al. A. Dygasińskiego 15
tel. i fax. 12 658 17 15

www.xvlo.pl, e-mail: admin@xvlo.pl

Dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych 
nieubłaganie zbliża się czas dokonywania wyboru 
nowej szkoły. Szkoły, która spełni ich oczekiwania 
i zapewni sukces w przyszłości. Wspaniałe liceum, 

z pięćdziesięcioletnią tradycją, jak co roku prezentuje 
swoją ofertę edukacyjną i pragnie zaprosić młodzież 

w swoje progi. Poczytajcie o nas i dołączcie 
do elitarnego grona uczniów „piętnastki”…

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną 
i sportową: zespół boisk „Orlik 2012”, odnowioną 

salę gimnastyczną, czytelnię multimedialną, 
sale komputerowe, pracownie przedmiotowe. 

Pracowita i kreatywna kadra pedagogiczna 
oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych:
•		koła	przedmiotowe	i	koła	zainteresowań	
(np.	dziennikarskie,	strzeleckie,	sportowe);
•		współpraca	z	organizacjami	–	PCK,	LOK,	ZHP;
•		koło	CARITAS	i	pomoc	charytatywna;
•		współpraca	z	Uniwersytetem	Jagiellońskim,	
Uniwersytetem	Pedagogicznym,	Wyższą	Szkołą	
Europejską,	AGH	i	KUL	–	szkoła	ćwiczeniowa;
•		zajęcia	terenowe	z	biologii,	geografii,	historii;
•		warsztaty	psychologiczno	–	pedagogiczne;
•		dodatkowe	zajęcia	wyrównawcze	dla	wszystkich	
poziomów	z	wszystkich	przedmiotów.

NASZE prIOryTETy: 
100% ZDAWALNOŚCI EGZAMINU 

MATUrALNEGO

Humanistą być…

•		doroczny	szkolny	festiwal	artystyczny	(SZFA);
•		olimpiady	z	historii,	wos–u,	wiedzy	o	prawach	człowieka;
•		wyjścia	na	warsztaty,	spektakle	teatralne,	debaty;
•		ukierunkowane	zajęcia	dla	klas	medialnych		
-	wyjścia	do	Telewizji	Kraków,	Radia	Kraków	i	redakcji	
krakowskich	gazet;

•		udział	w	projekcie	„Nowe	horyzonty	edukacji	filmowej”	
(projekcje	filmów	z	prelekcjami	raz	w	miesiącu);

•		zajęcia	warsztatowe	z	przedstawicielami	mediów	
(radio,	prasa	telewizja);

•		wielu	absolwentów	aktywnych	w	świecie	polityki,	
mediów,	kultury.

Na językach… 

•		udział	w	Unijnym	Projekcie	COMENIUS	–	TOLERANCJA	
W	XXI	WIEKU	(w ramach projektu wymiana 
z Portugalią, Włochami, Bułgarią, Rumunią, Łotwą);

•		coroczne	obozy	naukowe	w	Londynie;	
•		coroczna	wymiana	młodzieży	ze	szkołami	w	Niemczech	
(Marie-Curie-Gymnasium	z	Kirchzarten);

•		prelekcje	przedstawicieli	zagranicznych	uczelni.

W zdrowym ciele…

•		udział	w	lekkoatletycznych	zawodach	międzyszkolnych;
•	Biegi	Samorządowe	dziewcząt	i	chłopców;
•		Liga	Piłki	Siatkowej	–	Krakowska	Olimpiada	Młodzieży.
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JESTEŚ NASTAWIONy NA SUKCES 
- WyBIErZ „pIĘTNASTKĘ”

CZEKAMy WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!

Więcej	informacji	można	
znaleźć	na	naszej		
stronie	internetowej	

www.xvlo.pl
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Cd. ze str. 1 
Inicjatorkami tej społecz-

nej akcji były głównie matki, 
gdy dowiedziały się, że ich 
dzieci nie mogą być w przed-
szkolu wyprowadzana na 
spacer ze względu na zanie-
czyszczenie powietrza.

– Stwierdziliśmy, że nie 
możemy dłużej czekać i wy-
stosowaliśmy petycję, w któ-
rej głównymi postulatami są: 
zakaz palenia substancjami 
stałymi, w ciągu 5 lat wy-
miana pieców węglowych na 
inne, ekologiczne źródła cie-
pła lub przyłączenie do sieci 
MPEC, zaostrzenie kar za 
palenie śmieci oraz wypro-
wadzenie części ruchu z cen-
trum miasta – powiedziała 
na konferencji prasowej Ewa 
Lutomska z KAS-u.

Poparcie społeczne rosło lawinowo. Przygotowano 
petycję, zbierano podpisy, zorganizowano przemarsz 
ulicami miasta w maseczkach przeciwpyłowych, orga-
nizowano debaty, media huczały od „gadających głów”.

Chora Małopolska
Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi wpływa na 

układ oddechowy, czyli oskrzela i płuca. Równie nega-
tywny ma wpływ na układ krążenia, zwiększa się częstość 
zachorowań na zawał serca. Zagrożone są głównie małe 
dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i przewlekle chore.

Jak podano, w Małopolsce na astmę choruje kilka 
razy więcej dzieci niż w innych rejonach Polski. Niena-
rodzone dzieci, których matki były narażone na wysokie 
stężenie pyłów, rodzą się mniejsze, mają niską wagę 
i mały obwód głowy. Po kilku latach można też zaobser-
wować mniejszą pojemność płuc u tych dzieci.

Sprawcą niskiej emisji zanieczyszczeń są głównie 
piece węglowe, z jakich korzysta jeszcze ok. 35 proc. 
mieszkańców Krakowa, w znacznej części w Podgórzu, 
w starych kamienicach, przede wszystkim na osiedlach 
domów jednorodzinnych. 

Smogowi sprzyja też położenie miasta w niecce, czyli 
brak wentylacji. Do niedawna rolę naturalnych kana-
łów powietrznych pełniły doliny krakowskich rzek, 
w naszym rejonie Wilga, Drwinka, Serafa itp. oraz 
wszystkich potoków. Niestety polityka „urbanizacyjna” 
miasta jest taka, że oddaje pod zabudową prawie każ-
dy atrakcyjny teren, o który wystąpi deweloper. Tereny 
te nie są prawnie chronione. Wycinka drzew, każdego 
zagajnika, który redukuje zanieczyszczenie powietrza 
– też nie sprzyja jakości krakowskiego powietrza.

Kolejny problem to spaliny samochodowe (stanowią 
35% niskiej emisji zanieczyszczeń), brak zielonej fali, 
która upłynnia ruch, ceny biletów komunikacji miejskiej, 
które w żadnym razie nie są konkurencyjne, brak systemu 
„park and ride”, brak parkingów w centrum miasta, zbyt 
mała liczba ścieżek rowerowych itp. Zamiast inwestycji 
w te dziedziny antysmogowe, miasto wydało miliony np. 
na stadiony, a teraz przymierza się do organizacji zimo-
wych igrzysk olimpijskich, mamiąc nas kosztowną obiet-
nicą poprawy infrastruktury, gdy organizacja Euro '12 
pokazała, że rząd w Warszawie nie umie tego zrobić. 

Być może doraźnym rozwiązaniem byłoby dotowanie 
popularnego na Zachodzie carpoolingu, czyli zadekla-
rowanych, wspólnych, regularnych przejazdów więk-
szej liczby osób do pracy czy na uczelnie prywatnym 
środkiem transportu.

Zaniedbania i opóźnienia gminy Kraków są w tej ma-
terii ogromne. Tymczasem Prezydent miasta pierwsze 
co zrobił w reakcji na akcję protestacyjną, to wystąpił 
do władz województwa z wnioskiem o... wprowadzenie 
zakazu palenia węglem.

Co robić?
Jak podały władze Krakowa, od 1995 r. doprowadziły 

do likwidacji ok. 20 tys. pieców i 350 większych kotłow-

ni węglowych. Ile jeszcze 
zostało do likwidacji, 
dokładnie nie wiadomo. 
Nieoficjalnie mówi się 
o nawet o 70 tys. 

Miejski projekt anty-
smogowy poprzez dopła-
ty do wymiany palenisk 
ożył w budżecie dopiero 
w ub.r. Wcześniej został 
zablokowany na 2 lata 
przez niemrawą zmianę 
legislacyjną dotyczącą 
funduszów ochrony śro-
dowiska. Proekologiczni 
mieszkańcy zostali wy-
stawieni do wiatru, gdyż 
mimo deklaracji nie 
dopłacono im do inwe-
stycji. Ale to nie jedyny 
problem. Jak przyznała 
w rozmowie telewizyj-
nej dyrektor Wydziału 

Kształtowania Środowiska UMK Ewa Olszowska-Dej, 
zdarzały się przypadki, gdy mieszkańcy... zwracali dota-
cje, ponieważ nie stać ich było na wysokie opłaty. Wę-
giel pozostaje wciąż najtańszym paliwem. Ale niektó-
rych i na to nie stać, więc zgodnie z tradycją palą czym 
popadnie, ze śmieciami włącznie. Być może doraźnym 
rozwiązaniem byłoby montowanie dotowanych filtrów 
na kominy.

Programy unijne
Zanieczyszczenie powietrza to problem nie tylko Kra-

kowa, ale całej Małopolski. Normy przekroczone są wie-
lu miejscowościach, wystarczy wymienić Skawinę, Oświę-
cim, Chrzanów, Wadowice, Nowy Sącz czy Zakopane.

By stan powietrza uległ poprawie, trzeba powszech-
nie zainwestować w instalacje przyjazne środowisku, 
np. gaz, baterie słoneczne, doprowadzenie sieci c.o. 
Według Urzędu Marszałkowskiego, do 2020 r. w Kra-
kowie trzeba zlikwidować piece w 24,2 tys. lokali (sza-
cunkowy koszt 263 mln zł), w Nowym Sączu – w 5,2 tys. 
(59 mln zł), a w Zakopanem – w 4,2 tys. (49 mln zł). 
W sumie, aby rozwiązać problem zanieczyszczeń powie-
trza w Małopolsce, potrzeba ok. 11 mld zł. UE z pew-
nością wymusi zmiany, samorządy powinny łączyć się 
w grupy, by dać sobie z tym radę.

Przedstawiciele KAS-u poinformowali, że Unia 
 Europejska ma zarezerwowane mnóstwo pieniędzy na 
poprawę jakości powietrza, trzeba tylko umieć o nie wy-
stąpić. Jeśli zanieczyszczenie się nie zmniejszy, Polsce 
grożą ogromne kary. 

Idea i rzeczywistość
Do małopolskiej akcji antysmogowej zostały wcią-

gnięte władze na szczeblu rządowym. W Krakowie gosz-
czono Małgorzatę Skuchę, prezes Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która 
przedstawiła program „KAWKA” na poprawę jakości 
powietrza z kwotą 800 mln zł w skali całego kraju (to 
kropla w morzu potrzeb). Mówiono przy okazji o zmia-
nach legislacyjnych. A wymagane są takie, jak preferen-
cyjne ceny za gaz i prąd, czy odnawialne źródła energii. 

Potrzebne są wieloetapowe zmiany systemowe, trzeba 
oszacować koszty społeczne, jak m.in. perspektywa likwi-
dacji kopalń węgla. W naszym rejonie trzeba by zachęcić 
mieszkańców do przyłączania domów do sieci MPEC. 
Jest taka możliwość np. w Piaskach Wielkich od skrzyżo-
wania ulic Cechowej i Łużyckiej, gdzie przebiega magi-
strala ciepłownicza. Ale to wszystko trzeba robić z głową. 
A nie na łapu-capu i na pokaz, jak karanie kierowców 
za odmrażanie aut przy włączonym silniku 300-złotowym 
mandatem, na co nawet policjanci pukają się w czoło.

Czyste powietrze to luksus bogatego społeczeństwa, 
a tymczasem nasze ubożeje. Tylko przylepionym do 
Unii Europejskiej elitom władzom wydaje się, że jest 
inaczej. Medialną akcję antysmogową jak na razie wy-
korzystali tylko politycy.

Oprac. i foto: Jarosław KaJdańsKi

AlARm SmogoWy 

Jeden ze smogowych kominów w Piaskach Wielkich.

Kraków to najbardziej zanieczyszczone miasto w Polsce
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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!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

PRAlNIA – mAgIEl
·  uprawnienia do prania: dla hoteli, 

restauracji i zakładów pracy
·  uprawnienia do prania z barierą 

higieniczną: dla przychodni  
i gabinetów lekarskich

· CZySZCZENIE DyWaNóW
· pranie pościeli z merynosów

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

Zapraszamy klientów indywidualnych

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

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 

EmmA: KoSmETyKA CIAŁA – 666 740 050

PRomoCJA: prostowanie keratynowe już od 220 zł !!!
Przedłużanie, zagęszczanie rzęs 

mANICuRE, PEDICuRE – kosmetyczny i leczniczy, TIPSy żEloWE I AKRyloWE

ZacZnij Z nami  
wiosnę !!!
ZaprasZamy



lek. stom. Agnieszka Kołodziejczyk

  bezbolesne leczenie  
w znieczuleniu komputerowym
 protetyka
 chirurgia IMPLANTY
 bezstresowe leczenie dzieci

ul. Włoska 2A 
(naprzeciwko sklepu LEWIATAN)

 WYBIELANIE JEDNOWIZYTOWE LAMPA BEYOND 600 – 300 zł
 PIASKOWANIE – bezbolesne usunięcie osadów 100 – 70 złPROMOCJA

REJESTRACJA

12 292 48 21
501 35 67 69

pon. 14 – 19
śr. 14 – 19

czw. 17 – 19
pt. 8 – 13

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

DROGERIA

„bąbelek”
 bogaty asortyment  

art. chemii gospodarczej 
i kosmetyków z NIEMIEC 
i całej EUROPY  zabawki  
 art. spożywcze

Pon. - pt. 10 – 18, sob. 9 - 13
WOLA DUCHACKA, ul. Lirników 12  

(boczna od Łużyckiej)
kom. 662 659 909

•	Zlecę	sprzątanie	w	okolicy	
(Prokocim,	ul.	Górników)		
–	606	829	451
•	Studentka	chętnie	posprząta	
mieszkanie	od	pon.	do	czw.	w	godz.	
dopołudniowych	–	607	580	813
•	Solidnie	posprzątam,	umyję	okna,	
zaopiekuję	się	dzieckiem	lub	osobą	
starszą	–	504	492	129
•	Miła,	pogodna	pani	z	wieloletnim	
doświadczeniem	podejmie	się	opieki	
nad	jednym	lub	dwojgiem	dzieci	
w	wieku	2-6	lat	–	662	149	112
•	Sprzedam	wózek	dziecięcy	3	w	1	
(głęboki,	spacerowy,	fotelik	do	auta)	
504	562	342
•	Rodzina	poszukuje	mieszkania	
do	wynajęcia	–	508	959	267
•	Do	wynajęcia	mieszkanie	
1-pokojowe,	34	m	kw.,	Piaski	Nowe		
–		502	02	55	52
•	Do	wynajęcia	mieszkanie	
2-pokojowe,	50	m	kw.,	os.	Piaski	
Nowe	–	601	16	15	81

Ogłoszeniadrobne
e-mail:	wiadomosci.krakow@wp.pl

Stomatologia pełny zakres usług:
  bezbolesne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
 protetyka – protezy, korony, mosty
 stomatologia zachowawcza i estetyczna

Gabinet Stomatologiczny „ELDENT”

os. Bieżanów Nowy, ul. Aleksandry 19 (przy pętli autobusowej)
tel. 12 657 54 68,  kom. 535 798 628

Na wszystkie usługi ze stomatologii zachowawczej i estetycznej 30% zniżki
Usunięcie kamienia ultradźwiękami, piaskowanie, fluoryzacja – 100 zł

PROMOCjA DO KOńCA MARCA!

Pon. - pt.  
godz. 15 - 20,  
śr. godz. 9 - 12

zapraszamy

Bar Maraton
Walerego Sławka 10

(przy zajezdni MPK i ZIS)

obiady na miejscu  
i na wynos, Catering

12 265 01 89
883 311 600

napisz do nas
Wysyłamy cotygodniowe 

menu – preślij e-mail:
newsletter@wtorek22.pl

www.barmaraton.pl
zamów online

żAluzJE
PIoNoWE 

PozIomE 

RolETKI 
TEKSTylNE

Produkcja 
 montaż * Serwis

Kraków
	ul.	Szczęśliwa	10
126557474

www.zalmax.pl

CITO−TEST
PracowniaAnalizLekarskich
os.PiaskiNowe,ul.Łużycka55

(pawilon	usługowo−handlowy,	I	p.)
przyjmowanie	materiału	do	badań		

pn.−	pt.	7.30	−	13.00	
wydawanie	wyników
pn.−	pt.	18.00	−	19.00	

tel.126575440,606957723
l		Bezbolesneibezstresowe

pobieraniekrwizpalca.
l  Pełnyzakresbadańkrwi,

moczuikału.

manicure biologiczny +
żel na formie lub tipsie
+ kolorowy lakierożel hybrydowy 

do wyboru :)

Wykonujemy okulary  
na receptę z refundacją

SpecjalnyRABAT10%

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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Działasz lokalnie? 
reklamuj się lokalnie!
REKlAmA W „WIADOmOśCIACh”
Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, 
Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód

Około pół roku temu, na kulinarnej mapie Krakowa, pojawił się i od razu spotkał z ciepłym 
przyjęciem nowy Sushi Bar  z  kuchnią orientalną – „KAMIKADZE-ROLL”. – Naszą ideą jest 
tworzenie przyjaznego miejsca, w  którym za bardzo przystępną cenę, każdy może bardzo 
smacznie zjeść – mówi Właściciel restauracji. – Pracuje tu tylko doświadczony personel, dla 
którego przyrządzanie dań to coś więcej niż gotowanie, to prawdziwa pasja…

W „KAMIKADZE-ROLL” każdy entuzjasta dobrego jedzenia znajdzie więc coś dla siebie. – W  naszej 
restauracji proponujemy dania dla osób, które za przystępną cenę oczekują najwyższej jakości. 
Chcemy propagować kuchnię orientalną w Podgórzu, i nie tylko, gdyż jest ona niezwykle  smaczna i bardzo 
zdrowa. Tak naprawdę można zamówić zestawy składające się z 6 - 12 szt. kawałków  już od 10 - 25 zł.

Obecnie restauracje sushi są postrzegane jako miejsca ekskluzywne, przeznaczone jedynie „dla 
 wtajemniczonych”. – Chcemy przełamać ten stereotyp – zapewnia Marek Siol, sushi master i menedżer 
restauracji. – Jeśli ktoś jest początkujący w temacie sushi, to doradzimy co wybrać z menu oraz jak 
łączyć ze sobą smaki.

W  jaki sposób udało się aż tak obniżyć ceny i  nadal serwować potrawy przyrządzone z  najwyższej 
jakości składników? – Otóż nasz lokal  położony jest w  oddalonej od Centrum, zacisznej części 
Krakowa, a  płatności można regulować tylko za pomocą gotówki. Dzięki temu znacznie obniżyliśmy 
koszty. Zaoszczędzone w ten sposób fundusze, inwestujemy w klientów, proponując dania z najlepszych 
składników, za przystępną cenę – wyjaśnia Właściciel.

Jak tu trafić? Bardzo prosto: samochodem, restauracja oferuje duży bezpłatny parking; autobusem, 
jest wygodny dojazd linią 184 (przystanek „Malborska Szkoła”) lub spacerując, gdyż „KAMIKADZE-
ROLL” mieści się na Woli Duchackiej przy ul. Malborskiej 107. – Nie trzeba jechać do Centrum, aby 
skosztować najlepszej  orientalnej kuchni, gdyż gotujemy specjalnie dla lokalnych smakoszy, a  nie 
zagranicznych turystów. Nasi sushi-masterzy polecają… kilka dań dla:

 wegetarian – dwa zestawy sushi, składające się z ciekawych połączeń świeżych warzyw oraz  warzyw 
pieczonych w cieście i parmezanu; zupę misoshiru na bazie pasty sojowej;  sałatkę wakame z glonów,  ogórka 
i sosu octowego, a na deser: naleśnik z kremowym serkiem i owocami oraz lody z zielonej herbaty;

  smakoszy zup – dwie zupy: zupę tajską z mlekiem kokosowym i aromatem trawy cytrynowej oraz 
zupę misoshiru na bazie pasty sojowej podawaną z glonami i szczypiorkiem;

 dzieci i  łasuchów - sushi maki z marynowanym, pieczonym w cieście kurczakiem oraz naleśnik 
tamagoyaki z serkiem i owocami.

W Sushi „KAMIKADZE-ROLL” każdy może stołować się codziennie!  
Pon. - sob. 11 - 22, nd. 12 - 21  

Wola Duchacka, ul. Malborska 107
Można również składać zamówienia drogą telefoniczną  - 790 847 656  

i przez internet - www.kamikadze-roll.pl

Kuchnia orientalna dla KaŻdego na Woli duchacKiej

nowa restauracja sushi - „KaMiKadZe-roll”

Zupa naleśniK-taMagoyaKi KurcZaK rollen
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Na jego pracach, wysy-
łanych na konkursy, obok 
imienia i nazwiska wid-
nieje napis: „Zaświad-
czam, że praca została 
wykonana samodzielnie 
przez ucznia”. 

Nazywa się JAKUB 
BORKOWSKI. Uro-
dził się dość niedawno, 
zaledwie 11 lat temu. 
Jest harcerzem, uczniem 
IV klasy Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących In-

tegracyjnych nr 7 na Woli Duchackiej oraz Szkoły Mu-
zycznej w Krakowie. Jest młodym artystą, którego prace 
plastyczne wzbudzają podziw, zachwyt, niedowierzanie. 

Od najmłodszych lat rysuje, maluje, eksperymentu-
je z farbami, pastelami, kredkami pod bacznym okiem 
taty – Ireneusza Borkowskiego.  

Już w przedszkolu Kuba brał udział w konkursie na 
pracę plastyczną inspirowaną utworem Ludwika Jerze-
go Kerna – jego praca do wiersza „Cień” została doce-
niona  przez samego autora. W klasach 1 - 3 brał udział 
w licznych konkursach plastycznych. W konkursie Wy-
dawnictwa Skrzat „Nowy przyjaciel Kogutka Ziutka” 
zdobył I nagrodę. W ubiegłym roku otrzymał nagrodę  
specjalną za pracę „Mój ulubiony bohater literacki”. 
Konkurs zorganizowało Towarzystwo Nauczycieli Bi-
bliotekarzy Szkół Polskich oraz Pedagogiczna Bibliote-
ka Wojewódzka w Krakowie.

Jak sam mówi, uwielbia malować, czytać książki, 
a także słuchać ich na płytkach CD. Jego ulubiony film 
to „Władca pierścieni” (samodzielnie przeczytał I tom 
trylogii Tolkiena).

Jak go widzą inni: koledzy z klasy, nauczyciele?
Kuba jest nieśmiały, skromny, sympatyczny. Pomaga 

kolegom i koleżankom. W klasie jest lubiany. Dowody 
sympatii było widać na otwarciu wystawy, kiedy koledzy 
i koleżanki wręczali mu kartki z życzeniami. 

Jego talent jest wszechstronny, co podkreślała 
p. dyrektor Krystyna Polak. (nauczycielka j. polskie-
go w klasie Kuby): plastyka, muzyka, język polski – to 
bardzo dobry uczeń. Pani Lucyna Horosz, nauczyciel-
ka plastyki w klasie Kuby, z radością patrzy na rozwój 
wychowanka.

Justyna Czyż-Seidel 
(nauczyciel bibliotekarz)

Zdjęcia: Jarosław Kajdański

Można śmiało napisać, że to był najpiękniejszy most, 
jaki połączył Kraków z Podgórzem. 20 stycznia br. 
minęło 100 lat od otwarcia mostu Krakusa, zwanego 
też III mostem; obecnie to most Powstańców Śląskich 
u wylotu ulicy Starowiślnej.

Z tej okazji Stowarzyszenie Podgorze.pl i Dom 
 Historii Podgórza zorganizowały spacery, podczas któ-
rych przedstawiono burzliwą historię mostu, bulwarów, 
a także innych wiślanych przepraw.

Most zaprojektował wiedeński budowniczy Edward 
Zitter, konstrukcja została wykonana w Fabryce 
 Maszyn L. Zieleniewskiego. Prace budowlane rozpo-
częto w 1909 r., niestety w lutym 1911 r. napierająca 
kra i spiętrzone wody doprowadziły do zawalenia części 
powstającego mostu. Budową podjęto na nowo i ukoń-

czono w styczniu 1913 r. Most miał 147 m długości 
i 13 m szerokości. Oficjalnie nosił nazwę most Kraku-
sa, jednak powszechnie był określany jako III most. To 
właśnie na nim 4 lipca 1915 r. prezydenci Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa Juliusz Leo i Wolnego 
Królewskiego Miasta Podgórza Franciszek Maryewski 
w symbolicznym geście podali sobie dłonie potwierdza-
jąc połączenie obu miast. Dwa lata później tędy wjechał 
do Podgórza pierwszy tramwaj – linia nr 3, kursująca na 
trasie Rynek Podgórski – Salwator.

W 1945 r. most Krakusa został częściowo wysadzony 
przez wycofujące się wojska niemieckie. Od razu roz-
poczęto jego odbudowę. Niestety, w 1971 r. most zo-
stał całkowicie przebudowany według projektu Józefa 
Szulca. Stalową konstrukcję przeznaczono... na złom, 
a na oryginalnych filarach powstała zupełnie nowa 
przeprawa, pozbawiona jednak walorów architekto-
nicznych wcześniejszej budowli. Nowy most otrzymał 
nazwę Powstańców Śląskich. W 1978 r. został zmoder-
nizowany.

Mostowi Krakusa nie dorównuje w niczym także kład-
ka Bernatka, która w 2010 r. połączyła Podgórze z Kazi-
mierzem. W myśl architektów miała przypominać... liść. 
Na wizualizacji jest to konstrukcja przejrzysta, finezyjna 
i wysublimowana. W rzeczywistości przypomina rurę np. 
z magistralą ciepłowniczą, zasłoniła przy tym jedyną re-

prezentacyjną przepra-
wę między Krakowem 
a Podgórzem, czyli most 
Marszałka Piłsudskiego. 
Z tego powodu została 
oprotestowana m.in. 
przez Stowarzyszenie 
Podgorze.pl.

Oprac. (KaJ)

100-lecie  
mostu Krakusa

Most Krakusa, widokówka z arch. Domu Historii Podgórza

Most Powstańców Śląskich w Krakowie od strony 
 Śródmieścia. Fot. Radosław Nowak, źródło: Wikipedia

Wizualizacja kładki Bernatka: (fot. Autorska Pracownia 
Projektowo-Plastyczna prof.Andrzeja Gettera), źródło: UM 
Kraków. Kładka Bernatka. Fot. (Kaj). 

16 września 2012 r. zakończył się pierwszy etap re-
nowacji sali balowej (zwanej też kominkową) w pałacu 
Jerzmanowskich w Prokocimiu.  

Pałac został wzniesiony w pierwszej połowie XIX wie-
ku, a w latach 90. XIX wieku został przebudowany w stylu 
eklektycznym. Badania konserwatorskie przeprowadzo-
ne przed kilku laty w sali balowej ujawniły ślady zachowa-
nej polichromii. Dzięki wsparciu Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa, który na renowacje sali 
przeznaczył 200 tys. zł, w 2011 r. rozpoczęto prace kon-
serwatorskie. Na plafonie o jasnobłękitnej barwie zostały 
odtworzone postacie trzech aniołów, a na ścianach o bar-
wie jasnopopielatej, medaliony z wizerunkami wybitnych 

Sala balowa w pałacu Jerzmanowskich

SKOZK zaangażował się w rewaloryzację zespołu 
pałacowo-parkowego w Prokocimiu już 10 lat temu 
i łącznie do 2011 r. wydał na nią ponad 2,6 mln zł. Naj-
ważniejszymi pracami dotyczącymi pałacu były w tym 
czasie: remont dachu i pełna konserwacja elewacji.

odzyskuje dawny blask
postaci i bohaterów narodowych, takich jak: król Jan III 
Sobieski, król Stefan Batory, książę Józef Poniatowski, 
Tadeusz Kościuszko, Stanisław Staszic,  Józef Wybicki, 
Romuald Traugutt oraz Adam Mickiewicz. 

Również malarskie imitacje wzorów sztukatorskich 
na gzymsie, będące częścią jego pierwotnego wystroju 
z pierwszej połowy XIX wieku, zostały zrekonstruowane 
w oparciu o zachowane ślady. Balustrada tralkowa na 
suficie jest elementem nowym, dodanym w trakcie prac 
w miejsce obecnych w tym rejonie w przeszłości drew-
nianych (prawdopodobnie) aplikacji o nieustalonej for-
mie. Portrety bohaterów narodowych z końca XIX wie-
ku są obramowane zrekonstruowanymi sztukatorskimi 
girlandami. W bieżącym roku rozpoczną się prace re-
nowacyjne dębowego parkietu. Zostanie wykonana rów-
nież konserwacja zabytkowej stolarki, w tym okiennic 
z oryginalnymi mechanizmami do zamykania. Pierwsi 
zwiedzający mogli zobaczyć odnowioną salę w paździer-
niku 2012 r. podczas Dni Otwartych Podgórza.

Grażyna Fijałkowska
Fot.: Rafał Korzeniowski

10 stycznia br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej przy ul. Focha 39 otwarto wystawę  poświęconą 
życiu i twórczości J.R.R. Tolkiena, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł dotyczących stworzonej przez 
niego krainy Śródziemia. Ilustracje wykonał wyjątkowo utalentowany Kuba Borkowski, 11-letni uczeń z Woli 
 Duchackiej. Wystawa potrwa do marca.

młody artysta
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ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓlNOKSZTAŁCĄCYCh NR 17 

SZCZyCIMy SIĘ:
 X  certyfikatem „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”,
 X  laureatami konkursów przedmiotowych 
i sportowych,
 Xprzyjazną atmosferą,
 X indywidualizacją nauczania,
 X  bogatą ofertą programu wychowania kulturalnego.

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

Szkoła Podstawowa nr 56
ZAPRASZAMy NA DZIEń OTWARTy:

21 LuTEGO GODZ. 1800

Gimnazjum nr 81 
ZAPRASZAMy NA DZIEń OTWARTy:

1 MARCA GODZ. 900

Jarosław Kajdański oficjalnie podziękował wszyst-
kim orędownikom Parku Duchackiego. Przewodniczący 
 Kośmider wręczył dyplomy, otrzymał go m.in. Stanisław 
Bem, któremu wszyscy dziękowali za wyjątkową cierpli-
wość i lokalny patriotyzm. Przewodniczący przyniósł tak-
że zwiastun budki lęgowej dla wróbli i sikorek w ramach 
„Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka”, w sumie zawi-
śnie 20 takich budek. Otwarcie miało charakter radosnego 
happeningu, czemu sprzyjała zimowa, wyjątkowo baśnio-
wa aura. Uroczystość dokumentowały liczne media, zna-
czący reportaż nakręcił Tadeusz Ignacy Oratowski. 

W plebiscycie Radia Kraków na wyczyn tygodnia 
zwyciężył Parku Duchacki, zdobywając aż 204 głosy in-
ternautów (wyprzedzając pomysł promowania Capelli 
Cracoviensis – 83 głosy oraz diament Forbesa przy-
znany Muzeum Historycznemu Krakowa – 53 głosy). 
O wyczynie tygodnia zdecydowali także zgodnie go-
ście Radia Kraków. Małopolscy politycy bez względu 
na opcję podkreślali, że to sukces mieszkańców, ale 
również przykład skuteczności radnych dzielnicowych, 
miejskich i krakowskiego magistratu.

Na otwarcie Parku Duchackiego
To wyjątkowe święto dla naszej społeczności lokalnej, 

że możemy spotkać się z przedstawicielami najwyższych 
władz samorządowych nie z powodu protestu, ale z oka-
zji otwarcia Parku Duchackiego, o który walczyliśmy od 
2007 roku.

Życzę, aby takich okazji było w naszym mieście jak naj-
więcej.

Dziękuję z tego miejsca państwu Bemom, że wykazali 
się wyjątkową cierpliwością i lokalnym patriotyzmem.

Dziękuję za mandat społeczny, który pozwolił nam 
podjąć, wydawało się utopijną walkę, która (jak się z cza-
sem okazało) stała się walką o tożsamość kulturową i hi-

storyczną Woli Duchackiej. Miejsce to ma przy tym cenne 
walory przyrodnicze i i krajobrazowe.

Dziękuję moim Koleżankom i Kolegom z Rady Dziel-
nicy XI tej i poprzedniej kadencji, że na ogół przez akla-
macje podejmowali przez długie lata decyzje w tej sprawie.

Słowa podziękowania kieruję do domów kultury, szkół, 
Uniwersytetu Rolniczego, parafii oo. Zmartwychwstań-
ców, którzy brali udział lub inicjowali wiele akcji na rzecz 
Parku Duchackiego.

Dziękuję licznym, opiniotwórczym stowarzyszeniom lo-
kalnym, które swoim autorytetem i wieloma działaniami 
wzmacniały siłę naszych argumentów. Dziękuję mediom, 
które opisywały naszą walkę.

Dziękuję radnym miasta tej i minionej kadencji, że dali 
się przekonać do idei Parku Duchackiego, a niektórzy (bez 
względu na przynależność partyjną) stali się od początku 
naszymi orędownikami, na których mogliśmy liczyć.

Dziękuję posłom na Sejm, którzy udzielili nam poparcia.
Wreszcie dziękuję Panu Prezydentowi Jackowi 

 Majchrowskiemu, że dał się przekonać, wykazał dobrą 
wolę i doprowadził Park Duchacki do finału.

Szczególne słowa podziękowania adresuję do Pana 
Przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Kośmidera 
i Pani Dyrektor Wydziału Skarbu Marty Witkowicz za to, 
że opracowali 14-punktowy plan działania, który ostatecz-
nie udało się zrealizować.

Dziękuję wszystkim orędownikom Parku Duchackiego!
Apeluję z tego miejsca o to, aby władze miasta nie po-

zostawiły Radę Dzielnicy z realizacją tego zadania, czyli 
tworzenia Parku Duchackiego, co wielokrotnie przekracza 
nasz ograniczony budżet.

Proszę wszystkich o kontynuację prac, aby Park Du-
chacki stał się naszym dobrem wspólnym, z którego bę-
dziemy mogli być dumni.

Jarosław KaJdańsKi

Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej na Woli 
 Duchackiej nie będzie zlikwidowane. 

Prezydent Jacek Majchrowski, a wraz z nim zdecydo-
wana część radnych z klubu PO – zdecydowali podczas 
sesji 30 stycznia br. o wycofaniu się z planu likwidacji 
m.in. tej szkoły. Opozycyjny klub PiS od początku był 
przeciwko likwidacji.

Zdecydowały zweryfikowane dane, którymi posłużo-
no się przy tworzeniu projektu uchwały, a także stanow-
czy i merytoryczny opór rodziców. Wzięto pod uwagę 
m.in. argumenty w rodzaju intensywnej zabudowy blo-
kowej okolic ul. Malborskiej, co przyniesie zwiększony 
nabór, a także niebezpieczeństwo łączenia młodzieży 
z Woli Duchackiej, która kibicuje za Cracovią, z mło-
dzieżą z Kurdwanowa Nowego, która kibicuje za Wisłą.

Z projektu likwidacji 11 placówek znikną tylko dwie: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 na os. Niepod-
ległości oraz Gimnazjum nr 50 przy ul. Bulwarowej. 

Wniosek z kolejnej akcji wiceprezydent ds. edukacji 

Anny Okońskiej-Walkowicz może być taki, że trzeba 
szukać oszczędności w miejskim budżecie gdzie indziej, 
jak np. w rezygnacji z projektu wieloletniej budowy 
ośrodka rugby w cenie 8 mln zł. Pewnie znalazłoby się 
więcej takich egzotycznych zadań.

Źródłem problemów z utrzymaniem szkół jest niż de-
mograficzny, ale trzeba pamiętać, że po nim przychodzi 
wyż. Podobnie było przed laty z krakowskimi przedszkola-
mi – zamykano je, a teraz jest ich za mało. Rząd obarczył 
samorządy obowiązkiem finansowania oświaty, co pochła-
nia w przypadku Krakowa ok. jednej trzeciej budżetu. 
Samorządy mają coraz więcej zadań, a coraz mniej pie-
niędzy. Trzeba jednak pamiętać, że oświata powinna być 
zapisana w budżecie po stronie inwestycji, a nie kosztów.

(KaJ)
PS. Wiceprezydent ds. edukacji nie ustępuje. Przygo-

towała projekt likwidacji („restrukturyzacji”) krakow-
skich stołówek szkolnych, tak aby znalazły się w rękach 
ajentów lub w dyspozycji firm cateringowych. To powo-
duje podwyżkę cen obiadów dla dzieci.

Niestety, przykład idzie z góry. Powstaje rządowy pro-
jekt likwidacji („restrukturyzacji”) szkolnych bibliotek.

Szkoła obroniona!

Cd. ze str. 1 Początek Parku Duchackiego 

W grudniu ub.r. media zostały zaalarmowane przez 
mieszkańców Swoszowic wielką wycinką drzew w parku 
zdrojowym. 

– Wycięto mnóstwo starych drzew – potwierdza 
mieszkanka. – Ale posadzili już nowe – wskazuje miejsca 
nasadzeń. Rzeczywiście, w parku leżą jeszcze zwalone 
pniaki, ale tuż obok 
fachowo posadzono 
nowe drzewka.

Liczące ponad 
200 lat uzdrowisko 
jest zabytkiem i oto-
czone jest ochroną 
prawną. Od 2009 r. 

jest własnością prywatną. Jak wyjaśniła prasie prezes 
uzdrowiska Aleksandra Niżankowska, rewitalizacja par-
ku ma dwa etapy. Po zbadaniu drzewostanu, wybrano 
i usunięto drzewa chore, a w ich miejsce nasadzono kil-
kaset nowych drzewek. W perspektywie jest także mo-
dernizacja infrastruktury parkowej – alejki spacerowe, 

oświetlenie. W przy-
szłości park będzie 
ogrodzony, ale jak 
zapewniła pani pre-
zes, będzie ogólno-
dostępny.

Oprac. i fot. (KaJ)

Rewitalizacja parku w Swoszowicach 
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Szkoła PodStawowa 
z oddziałami Integracyjnymi Nr 162
im. władysława Szafera w krakowie
ul. Stojałowskiego 31, Kraków 30-611 
e-mail: sp162krakow@poczta.fm
www.sp162krakow.republika.pl
tel. 12 654-40-59

W imieniu swoim, Rodziców oraz Uczniów Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 
zwracam się z prośbą o wsparcie akcji w ramach, 
której możemy pozyskać środki na poprawę zaplecza 
naukowego szkoły. 
W styczniu 2013 r. zawarliśmy porozumienie ze 
Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” 
KRS 0000052078 – OPP i dzięki temu istnieje 
możliwość przekazania 1% podatku z rozliczenia 
rocznego na rzecz naszej Placówki. Wystarczy 
po wybraniu 

KRS 0000052078 w polu „cel szczegółowy”  
wpisać SPzOI 162 Kraków.

Za okazaną pomoc z góry bardzo dziękujemy!
Dyrektor i Uczniowie  

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162  
w Krakowie przy ul. Stojałowskiego 31

GIMNAZjuM INTEGRACyjNE NR 75  
im. Polskich Kawalerów Maltańskich  

ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014
planujemy nabór do klas ogólnodostępnych

SZKOłA PODSTAWOWA NR 90  
im. Polskich Kawalerów Maltańskich  

ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014

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

Przepraszamy
W artykule pt. „Foto Bzik – fotografujący pasjona-

ci” autorstwa Elżbiety Ćwik zostały wykorzystane m.in. 
zdjęcia KATARZYNY DREWY, która została wy-
różniona w konkursie „Kraków. Ulice przeźroczyste”. 

Przepraszamy za pominięcie danych artystki i ży-
czymy dalszych sukcesów. 

W połowie stycznia rozpoczęto wycinkę lasu między 
ulicami Jakubowskiego i Kostaneckiego w Prokoci-
miu. Znajduje się on w sąsiedztwie Instytutu Pediatrii 
 Collegium Medicum UJ i Zakładem Opiekuńczo-Lecz-
niczym. W tym miejscu ma powstać część nowych klinik 
przeniesionych z ul. Kopernika, jak podano nieoficjal-
nie m.in. klinka chorób zakaźnych, urologia, psychia-
tria, a także Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). W pi-
semnym stanowisku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Małopolski czytamy, że szpital ma posiadać 1000 łóżek, 
24 sale operacyjne oraz lądowisko dla helikopterów.

Zaplanowana z wielkim rozmachem inwestycja, któ-
rej koszt oszacowano na ok. 1,2 mld zł, z czego 800 mln 
to obiecana rządowa dotacja celowa – przez 3 lata była 
blokowana przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przy-
rody, które wygrywało sądowe procesy w tej sprawie. 
Inwestycja stanęła dramatycznie pod znakiem zapyta-
nia, zwłoka groziła utratą rządowej dotacji. 

Plany budowy w tym miejscu nowoczesnego szpitala 
dla dorosłych sięgają lat 60. ub. wieku. Od tego czasu 
wyrosły samosiejki, czyli drzewa, które mają obecnie 
po 50 lat, między Rżąką i Piaskami Wielkimi przybył 
rekreacyjny teren zielony, ceniony przez ekologów, spa-
cerowiczów i rowerzystów.

Wycinka obejmuje obszar ok. 5 ha, pod piły idzie ok. 
6,5 tys. krzewów i drzew, w tym głównie brzozy i dęby. 

Koszt ich wycięcia to ok. 440 tys. zł. Władze CMUJ sza-
cują, że ze sprzedaży pozyskanego drewna odzyskają 
połowę tej kwoty. Znikną tylko te drzewa znajdujące 
się dokładnie na wyznaczonym terenie pod przyszłą bu-
dowę, reszta zostanie. Władze uczelni zapewniły też, że 
posadzą 7 tys. drzew w innej lokalizacji (nie podano kie-
dy i gdzie), co ma zrekompensować tak znaczną stratę 
dla środowiska naturalnego, szczególnie krakowskiego.

Trwa wycinka lasu, ale oprócz przygotowanego tere-
nu, CMUJ musi przedstawić 

rządowi projekt pozyskania 400 mln zł na wyposaże-
nie szpitala. Jeśli to się nie powiedzie (co jest niestety 
prawdopodobne, biorąc pod uwagę kryzys finansowy), 
to będziemy mieli po latach kolejny krakowski szkie-
letor, jak to było w przypadku szpitala św. Rafała przy 
ul. Bochenka, którego fundamenty postawiono jeszcze 
w epoce I sekretarza KC tow. E. Gierka.

Zakładać jednak trzeba wariant optymistyczny. Oprócz 
wkładu własnego uczelnia liczy na dotacje unijne, pomoc 
z budżetu sejmiku województwa małopolskiego oraz środ-
ki ze sprzedaży działek przy ul. Kopernika i w Prokocimiu 
na cele komercyjne. To ostatnie oznacza, że możemy zo-
baczyć w tym miejscu jakieś kolejne wieżowce i nowe gale-
rie handlowe. Nowe osiedle mieszkaniowe między Rżaką 
a Piaskami Wielkimi już szykuje się do budowy.

Oprac. i fot. (KaJ)

Projekt szpitala w miejsce lasu 

= Starsza mieszkanka 
ul. Łużyckiej w Piaskach 
Wielkich nie ma już siły od-
śnieżać chodnik przy swojej 
posesji. – Co mam robić, 
gdy pługi odśnieżając ulicę, 
zwalają pryzmy wprost na 
chodnik, a potem przycho-
dzi Straż Miejska od razu 
z mandatem. Wydzwaniam 

tam do nich, aby powiedzieć, że tak nie może być, ale czy 
to pomoże? – zastanawia się zmartwiona mieszkanka. 
Wzajemna przepychanka z odśnieżaniem, jest nagminna. 
Śnieg powinien być gromadzony w pryzmach i wywożony. 
Widzieliśmy taką sytuację przy SM „Kurdwanów Nowy”.
= Ulice zamieniły się w „szwajcarski ser”. Na zdjęciu 
jedna z dziur na ul. Witosa oraz załatane dziury (widać 
jakość prac) na ul. Turniejowej przy Karpińskiego. 

= W pawilonie przy ul. Bojki wkrótce ma powstać 
przychodnia – taką informację czytali przechodnie. 
Przychodnię organizuje NZOZ Kraków – Południe. 
= Na ul. Bieżanowskiej 
róg Górników jakiś kierow-
ca ściął słupki przy przejściu 
dla pieszych – na zdjęciu. 
Już są naprawione. A swoją 
drogą, kiedy na chodnikach 
pojawią się nie metalowe, 
ale gumowe słupki, wzorem 
miast zachodnich. Są trwalsze i bezpieczniejsze.
= Na ul. Kosocickiej, między Piaskami Wielkimi a Rżą-

ką, na odcinku długości ok. 
1,5 km trwa modernizacja 
podziemnej instalacji elek-
trycznej. W planach jest 
także położenie chodnika.

= Przy ul. Podłęskiej na 
os. Bieżanów wycięto za-
gajnik – zapewne pod nowe 
bloki. Nie ma to jak widok 
z okna... na drugie okno.


