
Plany naszych rad dzielnic l Osuwiska w Swoszowicach
Budżet w miniaturze l Konsul w Bieżanowie l Podpalacz  
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mechanika ogólna
dla stałych klientów karty rabatowe

12 657 23 75,   513 096 771
PioMar, kozłówek, ul. Polonijna 1

hurt  
detal  

serwis

Łużycka 71a, tel (12) 265 24 95
Wysłouchów 55, tel (12) 654 49 12

Torfowa 15a, tel 516 176 838
Taklińskiego 3, tel (12) 656 20 42
Petrażyckiego 42, tel 601 568 814

program dydaktyczny z wytycznymi MEN• 
jednorazowa opłata wstępna w wysokości 250 zł• 
czesne w wysokości 345 zł miesięcznie• 
całodzienne wyżywienie 10,50zł/dzień – domowe obiadki• 
godziny otwarcia 6.30 – 17.30• 
opieka psychologa, opieka logopedy• 
przestronne sale dydaktyczne• 
gimnastyka korekcyjna, rytmika, teatrzyki dla dzieci, balet, religia, język angielski, • 
język francuski (współpraca z Instytutem Francuskim w Krakowie), zajęcia plastyczne

NIEpublIczNE przEdszKolE

www.przedszkolesmerfy.com.pl

restauracja Onufry
30-438 Kraków
ul. Borkowska 25
tel (12) 264 35 21

domowe obiady
catering dla firm 

catering dla szkół 
catering dla przedszkoli 

przyjęcia okolicznościowe: 
chrzty, komunie

zapraszamy:
pn. – pt.
10.00 – 18.30

www.onufry.com.pl

ul. Cechowa 63 
tel.12 651 44 44
fax 12 654 01 20
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

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

ul. Wielicka 250
Czynne:  

pn. – pt.:  8-18 sob.: 8-14  

SErwiS  
u naprawa wszystkich marek pojazdów 

u serwis pogwarancyjny – serwis ogumienia  
u specjalizacja OPEL  

u komputerowa diagnostyka samochód OPEL
u naprawy blacharsko – lakiernicze

tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

tłuMiki
haki holownicze

– Ziemia się zsuwa, podłoże jest niestabilne i trze
ba wstrzymać się z kolejnymi inwestycjami w wielu 
miejscach – twierdzą mieszkańcy dzielnicy X Swoszo
wice. – To wymysły tych, którzy nie chcą tu wpuścić 
„nowych” – ripostują właściciele działek na sprzedaż 
i osoby, które nabyły parcele w okolicy z zamiarem 
wybudowania domów. – Sytuacja jest skomplikowa
na, przygotowujemy się do aktualizacji mapy osu
wisk na tym terenie – mówi Krystyna Śmiłek, geolog 
powiatowy.

W latach 2005 – 2007 sporządzono pierwsze analizy 
geologiczne na terenie dzielnicy X. Określono tere-

ny osuwiskowe i zagrożone tym niebezpieczeństwem 
przy niesprzyjających okolicznościach  (długotrwałe, 
obfite deszcze), sporządzono tzw. karty osuwisk opi-
sujące sytuację, zawierające opinię geologiczną. 
Zebrane dane zostały naniesione na mapy  i udo-

stępnione  wszystkim  zainteresowanym  na  stronie 
www.magiczny.krakow.pl (w menu po prawej stronie 
należy  wybrać  Kraków  pod  ręką,  a  następnie  Mapa 
Krakowa. Po jej wyświetleniu, w menu po lewej, trzeba 
zaznaczyć  interesujące  nas  informacje  –  w  tym  przy-
padku Geologia, ruchy masowe – przyp. aut.).

Cd. na str. 6

Uaktywnione osuwiska
drukarnia@deltaprint.pl, www.deltaprint.pl

tel. 12 623 10 05

opracowania graficzne
d e l t a

PIOMAR
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Od kilku tygodniu nie od
notowano kolejnego podpa
lenia w południowych częś
ciach Krakowa. Mieszkańcy 
boją się, że podpalacz przy
czaił się i niespodziewanie 
znów zaatakuje. Dlatego 
w Swoszowicach powołano 
straż obywatelską.
Pierwsze podpalenie za-

notowano 28 listopada przy 
ul. Truskawieckiej w Swo-
szowicach.  Spłonęły  dwa 
auta. Potem podpalacz dał 
znać  o  sobie  siedmiokrot-

nie – na Woli Duchackiej, Klinach Borkowskich, w Jugo-
wicach i Wróblowicach. Pożary zawsze wybuchały w nocy, 
gdy okoliczni mieszkańcy  spali,  a na ulicach nie było ni-
kogo. Sprawca podkładał materiały  łatwopalne, wzniecał 
pożar i znikał niezauważony. Ogień pojawiał się przy do-
mach  jednorodzinnych, zarówno na terenie ogrodzonych 
posesji,  jak  i  przy  budynkach  pozbawionych  ogrodzenia. 
Płonęły  samochody  albo  garaże.  W  jednym  przypadku 
podpalono dom,  łącznie  z  drzwiami. Wspólnym elemen-
tem wszystkich zdarzeń jest pozostawienie przez sprawcę-
(ów) listu ze słowami „Jak nie wiesz o co chodzi, podstaw 
się jeszcze raz” lub „Podstaw się jeszcze raz a popamiętasz”. 
W sumie straty oszacowano na ponad 600 tys. zł.
Do  wyjaśnienia  tej  sprawy  powołana  została  specjalna 

grupa śledcza, składająca się z doświadczonych policjantów 
z  wydziałów  kryminalnego  oraz  dochodzeniowo–śledcze-
go. Ich praca wspierana jest przez ekspertów z Laborato-
rium Kryminalistycznego,  którzy  analizują  zabezpieczone 
na miejscu ślady. Policjanci nie chcą mówić o szczegółach 
swoich ustaleń zasłaniając się dobrem śledztwa. Wiadomo 
jedynie,  że  sporządzono  portret  psychologiczny  sprawcy 
oraz że osoby pokrzywdzone nie są ze sobą w żaden sposób 
związane. Tajemnicą pozostają motywy działania podpala-
cza(y). Przypuszcza się, że mieszka on lub z jakiegoś powo-
du dobrze zna okolicę, w których atakuje.
Zdaniem psychologów, motywem działania podpalacza 

mogą być jakieś rzeczywiste lub urojone krzywdy, których 
doznał. Być może wiąże je z osobami o określonym statusie 
materialnym  (stąd  ataki  na  właścicieli  domków  jednoro-
dzinnych) lub kojarzą mu się one z pewnym terenem (to by 
wyjaśniało dokonywanie podpaleń w jednym rejonie mia-
sta). Niewykluczone, że podłożem działania podpalacza są 
zaburzenia psychiczne.
Policjanci  apelują o  czujność  i powiadamianie o niety-

powych  zachowaniach  osób  pojawiających  się  w  okolicy. 
Telefonować  można  pod  numer  alarmowy  997.  –  Każdy 
otrzymany  sygnał  jest  szczegółowo  sprawdzany.  Rozumiemy 
zaniepokojenie mieszkańców i podejmujemy określone dzia-
łania  prewencyjne  –  zapewnia Katarzyna  Padło  z  zespołu 
prasowego małopolskiej policji. Mieszkańcy mają świado-
mość, że policjanci nie mogą stać przy każdym domu i na 
własną rękę starają się dbać o bezpieczeństwo –  instalują 
alarmy, dodatkowe oświetlenie czy monitoring. W Swoszo-
wicach powołano też straż obywatelską, której członkowie 
mają patrolować w nocy okolicę.

DUL 
Foto (Kaj)

Jak co roku publikujemy na naszych łamach plany re
montowe spółdzielni mieszkaniowych z terenu Podgórza, 
gdzie ukazują się „Wiadomości”. W lutowym numerze 
przedstawiliśmy już plany SM „Podgórze”, SM „Na Ko
złówce” i SM „Kurdwanów Nowy”. 

sM „cegielniana”
n Montaż  parapetów  zewnętrznych  dla  okien  klatki 

schodowej – ul. Brożka, ul. Borsucza, ul. Odrzańska.
n Nawodnienie  pionów  przeciw  pożarowych  –  

ul. Cegielniana 22, 24, 26, 28.
n Malowanie  klatek  schodowych  –  ul.  Borsucza  3; 

ul. Odrzańska 10.
n Remont posadzek – ul. Borsucza 1, 5; ul. Brożka 26; 

ul. Odrzańska 6.
n Montaż klap oddymiających – ul. Borsucza 3, 7.
n Wykonanie  nowej  instalacji  oświetleniowej  (koryta-

rze, zsypy) – ul. Borsucza 3; ul. Odrzańska 2, 10.
n Montaż nowych plafonów – ul. Borsucza 7.
n Remont poziomów kanalizacyjnych w piwnicach oraz 

wywiewek – ul. Borsucza 5 i ul. Odrzańska 6.
n Remont elewacji (ścianki boczne loggi) – ul. Borsucza 5 

i ul. Brożka 26.
n Czyszczenie instalacji C.O. – ul. Brożka 24; Odrzańska 

2, 6, 8.
n Malowanie klatki schodowej (kl.B) – ul. Brożka 24.
n Nadbudowa  kominów  zgodnie  z  zaleceniami  komi-

niarskimi – ul. Brożka 26.
n Montaż wodomierzy budynkowych – ul. Brożka 26.
n Remont  poręczy  na  klatkach  schodowych  –  

ul. Odrzańska 8.
Wykonanie  projektu  nowej  instalacji  gazowej  –  

ul. Cegielniana 18, 20, 22.
n Wymiana drzwi do piwnicy na żaroodporne (zalecenie 

Nadzoru Budowlanego) – ul. Cegielniana 20, 22, 24, 26, 28.
n Remont fragmentu instalacji kanalizacyjnej w pawilo-

nie handlowym przy ul. Borsuczej 12 (I etap).
n Wymiana  drewnianej  stolarki  okiennej  na  PCV  –  

lokale użytkowe przy ul. Borsuczej 3.
n Remont dużej sali w klubie „Borsuczek”.
n Remont  pokrycia  dachu  wraz  z  ociepleniem  –  

ul. Borsucza 3.
n Remont  parkingów  i  dróg  osiedlowych  przy  

ul. Odrzańskiej oraz Cegielnianej.
n Montaż  nowych  ławek  będących  w  zasobach  spół-

dzielni.

sM „Piaski nowe”
n Remont  dźwigów  osobowych  obejmujący  wymia-

nę  kabiny wraz  z  ramą na  kabinę  z  drzwiami  oraz  drzwi 
przystankowych – ul. Łużycka 51 (2 windy), 65 (1 winda),  
Łużycka 67 (1 winda).

n Wykonanie nowych parkingów z kostki brukowej: 
–  przy pawilonie handlowym  (za  śmietnikiem oraz przed 
sklepem „Stokrotka”);
–  wzdłuż  ul.  Łużyckiej,  na  wysokości  budynku  przy  
ul. Łużyckiej 43;
– przebudowę przed budynkiem przy ul. Łużyckiej 57 z po-
szerzeniem drogi; 

– przed budynkiem przy ul. Łużyckiej 67.
n Wykonanie nowych chodników z kostki brukowej: 

– chodnik wzdłuż parkingu przy śmietniku, schody od pa-
wilonu do ul. Podedworze 6;
– chodnik wzdłuż szkoły razem z łukiem i zatokami; 
– chodnik – pochylnia od ul. Łużyckiej 43 do przystanku; 
– chodnik od ul. Łużyckiej do budynku przy ul. Łużyckiej 67 
kl. A.

n  Remont  wiatrołapów  –  ul.  Podedworze  2,  4,  10,  12 
oraz przy ul. Łużyckiej 53, 69.

n Demontaż istniejącego ocieplenia z blachy wraz z weł-
ną i stelażem. Wykonanie nowego ocieplenia wełną mine-
ralną wraz z wymianą obróbek blacharskich. Ściany szczy-
towe budynków mieszkalnych przy ul. Łużyckiej 47 i 49.

n Oczyszczenie z zielenic oraz malowanie elewacji fron-
towej od strony wiatrołapów budynku przy ul. Łużyckiej 69.

n Naprawa uszkodzonych płyt czołowych balkonowych.
n Remont rozmrożonych, popękanych kominów, pole-

gający na ich rozebraniu z usunięciem wkładów stalowych 
oraz wykonaniem nowych zgodnie z przepisami Prawa bu-
dowlanego na budynku mieszkalnym przy ul. Łużyckiej 63.
 n Wykonanie nasad na kominach, wylotach przewodów 

spalinowych.
n Wykonanie  nowych  ogrodzeń  placów  zabaw  przy  

ul. Łużyckiej 49 oraz ul. Podedworze 8.
n Remont, naprawa nawierzchni asfaltowej dróg osie-

dlowych, malowanie przejść dla pieszych.

Spółdzielnia „Piaski Nowe” zmierza do reaktywacji klu-
bu kultury „Piaskownica” jako filii Domu Kultury „Podgó-
rze”. Na  jego  przyszłe  potrzeby  zostaną wyremontowane 
pomieszczenia w pawilonie handlowym przy ul. Łużyckiej 
55, na I piętrze (ok. 300 m kw.). 

sM „rżąka”
n Ul. Rydygiera 9 i 13 – remont kominów spalinowych 

i wentylacyjnych.
n Ul. Schweitzera 5 – montaż daszków nad balkonami 

oraz remont kominów spalinowych i wentylacyjnych. 
n Ul. Zamoyskiego 40 – budowa kotłowni gazowej po 

uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  oraz  remont  kominów 
spalinowych i wentylacyjnych.

Zebrał i opracował: 
Bartłomiej Bartoszek

Foto: (Kaj)

Å  –  Proszę  o  zwrócenie 
uwagi  na  koleiny  na  ulicy 
Miarowej.  Samochody  ja-
dąc  po  zapadniętej  jezdni 
szorują podwoziem o ostre, 
popękane,  wystające  as-
faltowe  kawały.  Dzielnica 
Swoszowice  odnosi  się  do 
interwencji o naprawę nawierzchni bardzo opieszale  i od 
trzech miesięcy nie odpowiada na telefony w tej sprawie – 
sygnalizuje Czytelniczka i załącza zdjęcie.
Å  Czytelniczka  z  ul.  Trybuny  Ludów  zgłasza,  że  cięża-
rówki  dojeżdżające  na  budowę  os.  Pod  Dębami  przy  
ul. Białoruskiej niszczą i tak już zdewastowaną nawierzch-
nię i na pewno wzniecają w tym rejonie ponadnormatywny 
hałas komunikacyjny. 

Å Mieszkaniec ul. Heila za-
alarmował  nas  o  nieprawi-
dłowej działalności firmy pie-
lęgnującej  zieleń w ogródku 
jordanowskim  –  zamiast 
przycięcia  drzew,  pracowni-
cy  je  wycięli.  Interwencyjne 

zdjęcie wykonał radny z tego rejonu, a sprawa została zgło-
szona do ZIKiT-u.

Å Inny mieszkaniec tej ulicy zgłasza brak nadzoru nad wła-
ścicielami psów, które nagminnie załatwiają się na terenie 
parku, szczególnie w piaskownicy.
Å  Czytelnik  pyta,  co  bę-
dzie  w  dawnym  komisa-
riacie policji przy ul. Mal-
wowej,  który  opustoszał 
i  straszy  okolicę  (na  zdję-
ciu) po przeprowadzce do 
nowego  obiektu  przy  ul 
Ćwiklińskiej.

Å  Na  rogu  ul.  ks.  Po-
piełuszki  i Lipowskiego 
w  Bieżanowie  Starym 
stoi  zabytkowa  straż-
nica,  która  stała  się 
obiektem  wyjątkowego 
wandalizmu  -  na  drew-
nianych  drzwiach  po-
malowano swastyki.

Å Wjazd na ul. Podłeską jest „zastawiony” przez olbrzymią 
dziurę  w  jezdni,  którą  niekiedy  trudno  ominąć.  Podobnie 
wygląda (albo wyglądał, bo roboty  trwają nieustannie) do-
jazd w okolice przychodni przy ul. Białoruskiej.

Å  „Bezpieczna droga do  szkoły”  - poprzez namalowanie 
na przejściu dla pieszych białych pasów na czerwonym tle 
- jest albo bezpieczna, albo niebezpieczna. Zależnie od re-
jonu i widzimisię służb drogowych. Na zdjęciach wzorowy 
przykład przy ul. Aleksandry na os. Nowy Bieżanów oraz 
wciąż naganny przykład z ul. Łużyckiej róg Kijanki w Pia-
skach Wielkich.

Groźny podpalacz

Podpalenie przy ul. Babiego 
lata w Swoszowicach.

Budują, remontują, wymieniają

Plany spółdzielni mieszkaniowych na 2011 rok
cz. 2

Sygnały
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DZIELNICA IX 
(Łagiewniki – Borek Fałęcki)

Siedziba: 30-427 Kraków, ul. Żywiecka 13  
tel.12 268 16 14, 12 268 18 00  
e-mail: dzielnica9@um.krakow.pl  
www.dzielnica9.krakow.pl

Rozmowa z przewodniczącym Dzielnicy IX  
Krzysztofem Muchą oraz członkiem Zarządu  

Renatą Grotowską:
– Jakie są priorytety na najbliższą kadencję?
Krzysztof Mucha:  –  Pierwsza  sprawa  to  współpraca 

z  organizacjami  pozarządowymi,  czyli  pomoc  społeczna, 
organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organiza-
cja  lokalnych  imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wyda-
rzeń kulturalnych. 
Natomiast kwestia najbardziej aktualna to zadania po-

wierzone, podzielone na kilka działów: 
- w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych 

gminnej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
(np. remont i modernizacja boisk na terenie Gimnazjum 
nr 24);
- budowa  i modernizacja ulic wraz  z oświetleniem (np. 

modernizacja ul. Ruczaj, enklawa Tischnera – Zakopiańska 
– tory kolejowe);
-  remonty  dróg  i  chodników  (np.  ul.  Ogrodniki,  

Na Grządkach, Przy Torze);
- ogródki jordanowskie oraz zieleńce i skwery (np. opra-

cowanie koncepcji budowy ogródka jordanowskiego i bo-
iska sportowego na ul. Do Wilgi).

– Czy mogą pojawić się jakieś problemy przy realizacji 
tych zadań?

KM:  –  Jak  zwykle  pieniądze,  gdyż  potrzeby  znacznie 
przewyższają  dostępne  środki.  Dodatkowo  w  przypadku 
trójkąta Tischnera  – Zakopiańska  –  tory  kolejowe  poja-
wia  się  problem  niewydolności  kanalizacji  na  odcinku 
ul.  Ogrodniki  i  Na  Grządkach.  Uzyskaliśmy  już  jednak 
przyrzeczenie MPWiK, że zajmie się tym problemem naj-
szybciej, jak to będzie możliwe.
– Czy w Dzielnicy IX można wskazać istotne kwestie wy

kraczające poza kompetencje Rady Dzielnicy?
KM:  –  Na  pewno  Trasa  Łagiewnicka,  która  jest  bar-

dzo potrzebna do obsługi pielgrzymek. Kolejna sprawa to 
znajdujący się na tym terenie ZUS Podgórze, do którego 
codziennie przyjeżdża wielu interesantów – będziemy roz-
mawiać  z  MPK  w  sprawie  usytuowania  tam  przystanku 
tramwajowego na żądanie. 

Renata Grotowska: – Priorytetem dla naszej dzielnicy 
jest  też  finalizacja  planu  zagospodarowania  przestrzeni. 
Zadanie to dotyczy całego obszaru, chociaż chcemy szcze-
gólnie  chronić  tereny  zielone  (Las Borkowski),  korytarz 
ekologiczny,  którym  jest  dolina  rzeki Wilgi,  oraz  tereny 
starej zabudowy, tzn. historycznej części Borku Fałęckiego 
i Starych Łagiewnik.

DZIELNICA X
(Jugowice, Kliny, Kosocice, Opatkowice, Rajsko, 

Soboniowice, Swoszowice, Wróblowice, Zbydniowice)
Siedziba: 30-499 Kraków, os. Opatkowice,  
ul. Inicjatywy Lokalnej 5, tel. 12 264 90 75, 12 264 92 01  
e-mail: dzielnica10@um.krakow.pl  
www.dzielnica10.krakow.pl

Rozmowa z przewodniczącym Dzielnicy X  
Maciejem Nazimkiem:

– Jakie są priorytety na najbliższą kadencję?
Maciej Nazimek: – Postanowiliśmy w  tej  kadencji  po-

dzielić nasze priorytety na dwie dziedziny – inwestycje dro-
gowe oraz inwestycje w placówki oświatowe. 
Jeśli chodzi o pierwszą grupę, myślimy zarówno o do-

raźnych  remontach,  jak  i  poważniejszych przebudowach, 
modernizacjach  czy  budowach  nowych  ulic.  Jako  naj-
ważniejsze wymieniłbym tu przebudowę ul. Borkowskiej, 

Myślenickiej  i Smoleńskiego, a  także najbardziej niebez-
pieczny odcinek ul. Taklińskiego. Niestety  są  to  zadania 
przekraczające  możliwości  Rady  Dzielnicy,  dlatego  bę-
dziemy się usilnie starać o pozyskanie środków z budżetu 
miasta.
W  przypadku  inwestycji  o  charakterze  oświatowym, 

będą to głównie remonty szkół – najbardziej istotne z nich 
to naprawa dachu w szkole w Swoszowicach, zakup pieca 
i remont kotłowni w tejże szkole, oraz odbudowa zniszczo-
nego boiska przy szkole na Klinach (chcemy, aby 1 wrze-
śnia  2011  r.  zostało  ono  już  oddane do użytku). Zamie-
rzamy  też  poważnie  lobbować  w  sprawie  budowy  szkoły 
na  Klinach.  Analiza  Urzędu  Miasta  Krakowa  wyraźnie 
wskazuje, iż w tej okolicy jest zapotrzebowanie zarówno na 
dodatkową szkołę podstawową, jak i gimnazjum; co więcej 
w całej Dzielnicy X  istnieje  tylko  jedno gimnazjum, a  to 
zdecydowanie za mało.

– Czy przy realizowaniu wymienionych zadań mogą po
jawić się jakieś problemy, poza finansowymi?

MN:  –  Największy  problem  pojawia  się  w  związku 
z przebudową ul. Myślenickiej; chodzi o protesty miesz-
kańców, którzy czują, że ich interesy mogą być zagrożone 
na dwa sposoby: po pierwsze, że powiększony rów odwad-
niający może  okazać  się  niebezpieczny  dla  ich  domów, 
a po drugie, że z powodu tej inwestycji zmniejszy się war-
tość  ich działek. Na  szczęście  podobnych protestów nie 
spodziewamy się np. w przypadku ul. Borkowskiej,  którą 
chcemy  uczynić  znacznie  bardziej  funkcjonalną  niż  do 
tej pory (m.in. poszerzyć jezdnię o pas do skrętu w pra-
wo w ul. Zawiłą). 

DZIELNICA XI
(Podgórze Duchackie: Kurdwanów,  

Piaski Wielkie, Wola Duchacka)
Siedziba: 30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 34  
tel. 12 654 57 74, e-mail: dzielnica11@um.krakow.pl 
www.dzielnica11.krakow.pl

Rozmowa z przewodniczącym  Dzielnicy XI  
Krzysztofem Sułowskim:

– Jakie są priorytety na najbliższą kadencję?
Krzysztof Sułowski:  –  Pierwsza  sprawa  to  podjęcie 

działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, przez co należy 
rozumieć współpracę z policją (na zasadzie porozumienia 
– pieniądze na zakup nowego  sprzętu w zamian za pod-
jęcie  realnych  działań,  takich  jak  zwiększenie  liczby  pa-
troli, doprowadzenie do spadku przestępczości w najbar-
dziej niebezpiecznych rejonach dzielnicy)  i dalszy rozwój 
dzielnicowego monitoringu wizyjnego, m.in. na os. Piaski 
Nowe, jak również zapewnienie dzieciom i młodzieży al-
ternatywnych  możliwości  spędzania  wolnego  czasu  np. 
poprzez  wspieranie  dzielnicowych  klubów  sportowych 
oraz zwiększenie środków na zajęcia pozalekcyjne.
Z tym wiąże się kolejna kwestia, czyli rozwój infrastruk-

tury sportowej – przede wszystkim będziemy wnioskować 
u władz miasta o jak najszybsze dokończenie budowy hali 
sportowej KS „Orzeł” w Piaskach Wielkich.
Nie możemy zapominać o kulturze i ochronie dziedzic-

twa  historycznego  naszej  dzielnicy,  dlatego  zamierzamy 
wspierać  związki  lokalnych  twórców  (jak  Stowarzysze-
nie  Poetów)  i  istniejące  domy  kultury,  a  także  społecz-
ność  Piasków  Nowych  w  stworzeniu  domu  kultury  przy  
ul. Łużyckiej (w dawnym klubie „Piaskownica”). Poza tym 
planujemy  wydać  monografię  o  kapliczkach  na  terenie 
dzielnicy i sfinansować iluminację świetlną tych kapliczek.
Jeśli  chodzi  o  infrastrukturę,  potrzeby  przewyższają 

możliwości Rady Dzielnicy; zamierzamy jednak aktywnie 
domagać się od władz miasta, aby zatwierdziły środki na 
remont ul. Witosa, Łużyckiej i Cechowej. Również u władz 
miasta wnioskować będziemy o stworzenie nowych miejsc 
dla dzieci w przedszkolach. Chcemy też zadbać o przebu-
dowę ul.  Tarnobrzeskiej  (zwłaszcza  o  budowę  chodnika 
w kierunku sanktuarium).

Dobrą  wiadomość  mogę  za  to  przekazać  w  sprawie 
obszarów zielonych – udało nam się  już pozyskać  środki 
z  budżetu miasta  na wykup  terenów pod  budowę Parku 
Duchackiego. 

– Czy są z tym jakieś problemy?
KS: – Niestety już się pojawiają, oczywiście chodzi głów-

nie o kwestie finansowe...
A wracając  jeszcze  do  priorytetów,  chciałbym wspo-

mnieć  o  pomocy  społecznej  dla  osób  najbiedniejszych 
– mam tu na myśli  takie działania,  jak chociażby orga-
nizowanie  wigilii  dla  ubogich  i  samotnych,  zapewnie-
nie  środków  na  letni  i  zimowy  wypoczynek  dla  dzieci 
i młodzieży czy też powrócenie do akcji „Św. Mikołaja”, 
dzięki której dzieci z rodzin o najmniejszych dochodach 
mogłyby otrzymać świąteczne paczki.

DZIELNICA XII 
(Bieżanów, Prokocim, Kozłówka, Rżąka)

Siedziba: 30-868 Kraków, ul. Kurczaba 3  
tel. 12 658 26 11, e-mail: dzielnica12@um.krakow.pl 
www.dzielnica12.krakow.pl

Rozmowa z przewodniczącym Dzielnicy XII  
Zbigniewem Kożuchem:

– Jakie są priorytety  na najbliższą kadencję?
Zbigniew Kożuch: – Pierwsza  sprawa  to dopilnowanie 

zakończenia budowy basenu przy ul. Kurczaba – głównie 
poprzez lobbowanie w Radzie Miasta, żeby jak najszybciej 
zapewnić niezbędne środki finansowe. 
Następnie kwestia  infrastruktury  sportowej  – budowa 

sali  gimnastycznej w Gimnazjum nr 29,  rozpoczęcie bu-
dowy kompleksu sportowego w Starym Bieżanowie oraz 
wybudowanie „Orlika” dla osiedla Bieżanów. 
Kolejna istotna sprawa to zapewnienie pomocy miesz-

kańcom  Starego  Bieżanowa  w  walce  z  uregulowaniem 
Serafy. 
Jeśli chodzi o tereny zielone, ważnym zadaniem jest bu-

dowa Parku Aleksandry. 
I w końcu poprawa infrastruktury technicznej – mię-

dzy innymi poprzez remont ul. Bieżanowskiej – tutaj po-
dobnie jak w przypadku basenu mam na myśli wpływa-
nie na radnych miasta, gdyż środki Rady Dzielnicy nie 
pozwalają jej na samodzielne wykonywanie takich inwe-
stycji.  Zamierzamy  natomiast  wnioskować,  aby  wpro-
wadzić do budżetu miasta remont ulic, które posiadają 
już  pozwolenie  na  budowę  (np.  Lipowskiego,  Prosta,  
Ściegiennego,  przygotowanie  do  remontu  ul.  Mała 
Góra); zadbamy też o drobniejsze kwestie, takie jak na-
prawa chodników.

– Czy przy wprowadzaniu tych planów w życie mogą się 
pojawić się jakieś dodatkowe problemy, poza finansowymi?

ZK:  –  W  przypadku  Parku  Aleksandry  problemem 
może okazać się uregulowanie własności, gdyż nadal część 
obszaru to tereny prywatne – trzeba więc dojść do konsen-
susu z właścicielami. 
A poza tym, oczywiście podstawowym problemem jest 

zawsze źródło finansowania.
Rozmawiała: 

BarBara Bączek 

Co rady dzielnic planują na VI kadencję?
W styczniowym numerze „Wiadomości” podaliśmy wyniki wyborów  

do czterech z sześciu rad dzielnic na terenie podgórza, gdzie ukazuje się nasz miesięcznik.  
Teraz sprawdziliśmy, jak wyglądają plany nowych władz na najbliższą kadencję.

18 rad dzielnic otrzymuje z budżetu miasta środki prze
znaczone na realizację zadań priorytetowych i powierzonych. 
Do  tych pierwszych  –  na  które w  2011  r.  przeznaczono 

446 tys zł na każdą dzielnicę, z tym że uchwałą Rady Miasta 
z 16 lutego br. kwota ta została zwiększona o 555,5 tys zł, czy-
li wynosi 1mln 15 tys. zł – zalicza się  m.in. dofinansowanie 
działalności domów kultury, zakup wyposażenia oraz nowo-
ści czytelniczych dla bibliotek, łączność z mieszkańcami po-
przez wydawanie gazetek, dofinansowanie imprez szkolnych, 
kolonii letnich, zajęć sportowych, badań profilaktycznych.
Do  tych  drugich  –  które  dzielone  są  według  parytetu, 

uwzględniającego m.in. liczbę mieszkańców - zalicza się m.in. 
prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia (w 2011 r. 
do podziału ponad 17,5 mln zł dla wszystkich 18 dzielnic), 
modernizacja ogródków jordanowskich (do podziału blisko 
2,3  mln  dla  wszystkich  18  dzielnic),  tworzenie  zieleńców 
i  skwerów (jak wyżej), prace remontowe szkół, przedszko-
li  i żłobków (do podziału blisko 9 mln zł dla wszystkich 18 
dzielnic),  budowę,  remonty  i modernizację  szkolnej  infra-
struktury sportowej (do podziału 0,9 mln zł dla wszystkich 
18 dzielnic), problematykę osób niepełnosprawnych (do po-
działu ponad 1,6 mln zł dla wszystkich 18 dzielnic), poprawę 
bezpieczeństwa (11, 2 tys. zł dla każdej z 18 dzielnic).

W kwietniowym numerze „Wiadomości” opubliku
jemy rozmowę z prezydentem Krakowa prof. Jackiem 
Majchrowskim oraz przedstawimy w skrócie budżet 
miasta na rok 2011. 

Budżet w miniaturze
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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, sob. 9 - 11

tel. 12 657 54 40, 606 957 723
l  Bezbolesne i bezstresowe  

pobieranie krwi z palca.
l  Pełny zakres badań  

krwi, moczu i kału.
l  Najnowsze testy wykrywające 

objawy chorób jelita grubego

NZOZ „Spółka lekarska na Kozłówce”
ul. Na Kozłówce 29

Poradnie: PSYCHOLOG, LOGOPEDA,  
OKULISTA, DIABETOLOG

tel. 12 658 16 11, 12 658 89 01
LEKARZ RODZINNY, DERMATOLOG, 

REUMATOLOG tel. 12 265 70 68
ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej)

KARDIOLOG, PSYCHIATRA, DERMATOLOG  
– wizyty płatne

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

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

Pon. − pt. w godz. 13 − 19
os. Kozłówek, ul. Spółdzielców 3, pawilon I piętro

tel. 12 425 51 79

RVG

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

tel. 12 357 50 84

renata Pipper 
wraz z Zespołem

wola duchacka, ul. Gołaśka 4/5,       pon. – pt. 9 – 19, sob. 9 – 14
w w w . f r y z u r y k o s m e t y k a . p l

NOWOŚĆ!
kwas migdałowyPromocja na zabiegi kosmetyczne!

(naprzeciwko sklepu snc)

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.)

Informacje: tel. 500 574 013
www.gongi.krakow.prv.pl

Jest to wspaniała metoda relaksacji polegająca 
na działaniu fali czystego dźwięku. 
Pomaga w oczyszczeniu emocji, odstresowaniu, 
poprawia samopoczucie. Sesje grupowe

Grota Solna „HALIT”, os. Ruczaj, ul. Szuwarowa 4 – każda środa, godz. 20.00  
Centrum „CUD”, Mały Rynek 4 – każdy czwartek, godz. 18.30 

Centrum Jogi "Kundalini", Stradom 17/4 – każdy piątek, godz. 20.00
Szkoła Jogi na Dębnikach, ul. Bałuckiego 9, każda sobota, godz. 19.00 

SESJE DŹWIĘKOWE: 
gongi i misy tybetańskie

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 FryzjerskoKosmetyczny
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 
NOWOŚĆ: PIERCING (przekłuwanie ciała)

Przedłużanie, zagęszczanie rzęs 
Manicure, pedicure, tipsy żelowe i akrylowe

U NAS WIOSNA NA CAłEGO!!!  ZAPRASZAMY :)

❑  Spokojny, pracujący mężczyzna po 
50-tce poszukuje niedrogich noclegów 
(14 x w m-cu) w rejonie Wola 
Duchacka Zachód – 518 221 350

❑  Sprzedam tanio biurko komputerowe 
w b. dobrym stanie i tv sanyo 21 cali 
– 506 591 196

❑  Sprzedam tanio górski rower 
młodzieżowy, męski, oraz łózko 
młodzieżowe białe, z materacem 
i skrzynią na pościel – 510 236 373

❑  Syntezator fortepian lekcje 
indywidualne – 502 921 465

❑  Zamienię własnościowe 3 pokoje 
z kuchnią na mniejsze (N. Huta 
wykluczona) – 506 357 497

❑  Sprzedam własnościowe, 3-pokojowe, 
superkomfortowe w dobrym miejscu, 
naprzeciwko Tesco – 721 027 560

❑  Sprzedam mieszkanie 63 m kw., 
3 pokoje, I p., na Kurdwanowie –  
515 459 896

❑  Podejmę opiekę nad starszą osobą, 
chałupnictwo, posprzątam –  
511 416 168

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

NASZA SZKOŁA GWARANTUJE:
 Indywidualne podejście do uczniów, żaden uczeń nie jest anoni-	
mowy w MAŁEJ, KAMERALNEJ szkole.
Rzetelną naukę 	 NA JEDNĄ ZMIANĘ (do godz. 1500).
Pełny 	 MONITORING wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły.
 Naukę  dwóch  języków  nowożytnych:  kontynuowany  język  	
ANGIELSKI,  drugi  język  nauczany  od  podstaw  (do  wy-
boru:  WŁOSKI,  NIEMIECKI.  Istnieje  możliwość  języka  
HISZPAŃSKIEGO, jeżeli zbierze się grupa).
 Zróżnicowany poziom nauczania dopasowany do możliwości per-	
cepcyjnych uczniów.
 Opiekę psychologiczno-pedagogiczną, pracę  z uczniem o  specy-	
ficznych potrzebach edukacyjnych.
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje dla uczniów i ro-	
dziców, zajęcia fakultatywne dla uczniów klas trzecich przygoto-
wujące do egzaminów.
 Możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez uczestnictwo 	
w zajęciach artystycznych (np. plastyczne, dziennikarskie) i tech-
nicznych (np. grafika komputerowa).
 Doskonale przygotowaną, kompetentną kadrę (nauczyciele miano-	
wani, dyplomowani, egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjne.
 Dobrą bazę dydaktyczną - nowoczesną pracownię komputerową, 	
sale multimedialne, laboratorium językowe.
 Edukację kulturalną - wyjścia do filharmonii, teatrów, kin i muze-	
ów oraz plenery malarskie.
Udział w akcjach charytatywnych (wolontariat)	

W roku szkolnym 2011/2012 
prowadzimy nabór do klas o profilu:

n HUMANISTyCZNO-DZIENNIKARSKIM
n INFORMATyCZNO-MATEMATyCZNyM
n  BIOLOGICZNO-EKOLOGICZNyM lub OGóLNyM
n możliwość dostosowania profili klas do preferencji uczniów

ZaPRaSZaMY Na DZIEŃ oTWaRTY:
7 kwietnia (czwartek) w godz. 1700-1900

Szanowni Rodzice Uczniów klas VI!
Niebawem Wasze dzieci zakończą pierwszy etap edukacji i wspólnie za-
czniecie się zastanawiać nad wyborem kolejnej szkoły. Oferta krakow-
skich gimnazjów jest bogata, dlatego podjęcie tak ważnej decyzji nie jest 
łatwym zadaniem. Macie świadomość, że następne trzy lata efektywnej 
pracy dydaktyczno–wychowawczej może otworzyć przed Waszym dziec-
kiem drzwi najlepszych szkół średnich w naszym mieście.
Jako dyrektor tego gimnazjum chciałabym zwrócić Państwu uwagę na 
kilka istotnych szczegółów, które – mam nadzieję - ułatwią podjęcie decy-
zji i przekonają do wyboru naszej szkoły. 
Od wielu już lat konsekwentnie realizujemy działania podjęte w projek-
cie „BEZPIECZNE GIMNAZJUM”  i  staramy  się  robić wszystko,  aby 
nasi uczniowie czuli się dobrze na terenie szkoły, a Rodzice byli pewni, 
że  ich dzieci otoczone są profesjonalną opieką. Zapewnienie młodzie-
ży całkowitego bezpieczeństwa jest możliwe, dzięki kameralnemu cha-
rakterowi naszej  placówki,  która  liczy  zaledwie 250 uczniów. Przy  tak 
niewielkiej  ilości  młodych  ludzi  zapewniamy  indywidualne  podejście 
do każdego z nich, a to z kolei daje nam możliwość przewidywania ich 
różnych reakcji oraz przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom. Ofe-
rujemy także fachową pomoc pedagoga i psychologa szkolnego. Budy-
nek jest objęty pełnym monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym, a na 
teren gimnazjum mają wstęp tylko jego uczniowie. 
Dzięki dobrze przygotowanej i kompetentnej kadrze, gwarantujemy zdoby-
wanie wiedzy na wysokim poziomie, wszechstronny rozwój każdego dziec-
ka  oraz  zróżnicowany  poziom  nauczania  dostosowany  do  możliwości 
percepcyjnych ucznia. Jesteśmy szkołą, która stara się dawać szansę przy-
bywającej do nas młodzieży - tej pragnącej rozwijać swoje umiejętności na 
zajęciach pozalekcyjnych, jak i tej o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
wprowadzając zindywidualizowaną pracę w zespołach klasowych.
Dbając o dobro Państwa dziecka, polecam nasze gimnazjum!

Bożena Skowronek
Dyrektor Gimnazjum nr 35

Więcej informacji o naszym gimnazjum znajdziecie Państwo 
na szkolnej stronie internetowej.

GIMNAZJUM NR 35
im. Zofii Chrzanowskiej

30−551 Kra ków, ul. Li ma now skie go 60−62, tel./fax 012 656 17 34
e-mail: gim35krakow@szkola.wp.pl, www.gim35krakow.edu.pl

reKLaMa
w

WIADOMOŚCIACH

kom. 504 853 960
wiadomosci.krakow@wp.pl

„To jest bardzo dobra szkoła,  
w której poziom bezpieczeństwa jest wysoki…”

Opinia pani wizytator z krakowskiego Kuratorium Oświaty
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ŻAlUZJe
PIONOWe 

POZIOMe 

ROletKI 
teKStylNe

Produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

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
pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

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

PRAlNIA – MAGIel
– CZYSZCZENIE DYWaNóW
– uprawnienia do prania: dla hoteli, restauracji i zakładów pracy

– uprawnienia do prania z  barierą higieniczną:  dla przychodni  
i gabinetów lekarskich

czynne od pon do sob: 7 – 20

Wystawiamy faktury VAT  Zapraszamy klientów indywidualnych

BIURO RACHUNKOWE
(świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów)

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

OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Czynne: pon. − pt. w godz. 11 − 19

Kurdwanów Nowy, ul. Halszki 1 (wieżowiec)
tel. 12 654 32 63, www.infomm.pl, e−mail: biuro@infomm.pl

AkumulAtory
motocyklowe

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

Poliss f.p. 
wolA duchAckA, 
ul. klonowica 15c  

tel. 012 425 64 61 
www.poliss.krak.pl

Oferujemy:
u oleje – filtry
u akumulatory
u klocki hamulcowe
u akcesoria samochodowe

SKLep MoTorYzacYJnY

sPrawdź nasZe ceny!

czĘści Do SaMochoDów oSobowYch  
wSzYSTKich MareK

PrOMOcja 
tylko do końca 

marca
10% raBatu 

na aKuMulutOry

planując budowę mieszkań w skawinie  
(przy granicy Krakowa) TBs małopolska poszukuje:  

pracodawców, działających w celu uzyskania
lokali mieszkalnych dla swoich pracowników,  

osoby prawne mające interes w uzyskaniu lokali  
mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby fizyczne,  

w celu zawarcia z TBs-em umowy.
informacje: www.tbsmalopolska.pl
TBs małopolska sp. z o.o. Kraków, ul. Bujaka 4 tel.(12) 659-90-37

Mieszkania w systemie tBs

BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

os. Kurdwanów Nowy, ul. Witosa 39 (koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

KSero 

DużY forMaT

a-0 
i więcej

Kraków, ul. Nowosądecka 66 
(przed przychodnią na Białoruskiej)

tel. 12 622 71 99

witosa

nowosądecka

uSŁugi 
przewozowe

grupy 
zorgaNizowaNe

taniO!!! 

503 942 376
www.contrabus.zaprasza.net

kom. 0504 853 960

e−
ma

il: 
wi

ad
om

os
ci.

kr
ak

ow
@

wp
.pl Reklama na 

Wielkanoc!



WIADOMOŚCI6 Nr 3  marzec 2011

SzczYciMY SiĘ:
v  certyfikatem „szkoła promująca Bezpieczeństwo”,
v  laureatami konkursów przedmiotowych  

i sportowych,
v   przyjazną atmosferą,
v    indywidualizacją nauczania,
v    bogatą ofertą programu wychowania kulturalnego.

zapewniaMY:
    możliwość kształcenia przez okres 10 lat, 
począwszy od oddziału przedszkolnego aż 
do ukończenia gimnazjum,

    pełny monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku,
   opiekę świetlicową dla oddziału przedszkolnego 
i uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej,

   naukę języka angielskiego od 1 klasy  
szkoły podstawowej,

  naukę języka angielskiego i języka niemieckiego 
w Gimnazjum,

   kameralny charakter, co sprawia, że żaden uczeń 
nie jest anonimowy,

  wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
    rzetelną naukę na jedną zmianę (do godz. 15.00),
  nieustanną dbałość o jak najlepsze  
efekty kształcenia,

   dodatkowe zajęcia dla uczniów wymagających 
pomocy w nauce,

  możliwość rozwijania swoich umiejętności 
poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych,

  bogatą i ciągle rozbudowywaną bazę dydaktyczną 
- pracownia komputerowa z szerokopasmowym 
dostępem do internetu, sala multimedialna, sale 
z rzutnikami multimedialnymi, tablica interaktyw-
na, pracownia językowa, nowe boiska sportowe,

  opiekę psychologiczno – pedagogiczną, 
  wyjazdy na zielone szkoły oraz wycieczki 
edukacyjno – rekreacyjne,
  możliwość spożywania domowych obiadów 
w stołówce szkolnej,

  dziennik elektroniczny.

giMnazJuM nr 81
zapraszamy do naszej szkoły!

SzKoŁa poDSTawowa nr 56
 zapraszamy na dni Otwarte: 

21 Marca i 16 Maja (poniedziałki)
o godz. 1800

zeSpóŁ SzKóŁ  
ogóLnoKSzTaŁcĄcYch nr 17 

Kraków - Łagiewniki, ul. fredry 65/71
tel/fax: 12 266-48-61, www.zso17.edupage.org

e-mail: sp56.krakow@wp.pl, zso17.krakow@wp.pl
Cd. ze str. 1

działania zabezpieczające
Ubiegłoroczne  długotrwałe  deszcze  przyniosły  dia-

metralną zmianę sytuacji. Uaktywniły  się  już zdiagno-
zowane osuwiska, pojawiły się nowe. Najbardziej uciąż-
liwe było obsunięcie się ul. Sawiczewskich i konieczność 
zmiany  tras  autobusów.  Kłopotów  przysporzyły  też 
i  inne osuwiska – m.in. przy ulicach Gościnnej, Mate-
matyków Krakowskich, Gen. Hallera, Żelazowskiego.
W Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transpor-

tu trwają przygotowania do likwidacji szkód. – Na ulicy 
Sawiczewskich  zabezpieczyliśmy  zwężenie  i  odprowa-
dziliśmy wodę,  przygotowujemy projekt  inżynieryjno-
geologiczny  ustabilizowania  i  wzmocnienia  osuwiska. 
Wystąpiliśmy  do  wojewody  o  2  mln  zł  na  niezbędne 
prace.  Na  ulicy Gościnnej  wykonaliśmy  odwodnienie 
korpusu drogi, by wyeliminować nawadnianie tego te-
renu. Udrożnienie rowu kosztowało 62 tys. zł – tłuma-
czy Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy ZIKiT. Wśród 
innych działań w tym rejonie wymienia udrożnienie ro-
wów przy ul. Pytlasińskiego (800 m - koszt 320 tys. zł) 
i w rejonie ul. Myślenickiej (80 m - 6 tys. zł) oraz napra-
wy rowów przy ul. Moszczyńskiego (90 m - 60 tys. zł) 
i ul. Krzemienieckiej (300 m - 40 tys. zł).
Wspomniane  działania  przy  ulicy  Gościnnej  mają 

charakter prewencyjny, gdyż infrastruktura gminna na 
razie tu nie ucierpiała. Kolejna fala deszczów może jed-
nak zmyć ulicę i dlatego ZIKiT przygotował zgłoszenie 
ul. Gościnnej do programu osuwiskowego realizowane-
go przez wojewodę. Konieczne jest bowiem wykonanie 
kompleksowego odwodnienia terenu nad drogą.

Świadomość inwestorów
Przepisy  obowiązującego  prawa  nie  zabraniają  bu-

dowy nowych domów na terenach osuwiskowych. Przez 
wiele  lat  geolodzy  zalecali  jedynie  porzucenie  myśli 
o wznoszeniu obiektów na takich obszarach. Od pewne-
go czasu takie pomysły są opiniowane negatywnie. Tyle 
tylko,  że  inwestor może  się  od  takiej  decyzji  odwołać 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a gdy to 
podtrzyma  decyzję  gminnych  urzędników,  do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego. Nieoficjalnie urzędnicy 
przyznają,  że  liczą nieco na niechęć potencjalnych  in-
westorów do długotrwałych procedur i odstąpienie od 
pomysłów  zabudowy  osuwisk. Zwracają  też  uwagę  na 
konieczność  aktywnego  korzystania  z  mapy  osuwisk 
przez ubezpieczycieli, gdyż jeśli ludzie będą mieli świa-
domość, że budując dom na osuwisku nie mogą liczyć 
na jego ubezpieczenie, to poważnie się zastanowią nad 
swoim pomysłem.

W Urzędzie Miasta Krakowa  trwają przygotowania 
do wykonania nowych analiz geologicznych, aktualiza-
cji mapy osuwisk, które uwzględnią zmianę sytuacji po 
ubiegłorocznych  opadach.  Zdaniem  Krystyny  Śmiłek, 
to szalenie ważne przedsięwzięcie, które powinno roz-
wiać wiele wątpliwości, ukrócić wiele dyskusji. Wyniki 
badań geologów powinny być znane w III kwartale br.

krzysztof DULiński

Od redakcji:
Uchwały  osuwiskowe  mają  jeszcze  w  marcu  trafić 

pod obrady Rady Miasta. Ich przyjęcie będzie istotnym 
wskazaniem  przy  opracowywaniu  miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencją mogą 
być  odmowy  wydawania  "wuzetek",  ale  też  wypłacanie 
odszkodowań obecnym mieszkańcom.
Mapy osuwisk mają objąć 12 rejonów miasta. Szcze-

gółowych informacji udzielają: Krystyna Śmiłek – geo-
log  powiatowy w Wydziale Kształtowania  Środowiska 
UMK,  os.  Zgody  2,  pok.  424,  tel. 12 616 88 78  oraz  
Marek Czernek – główny specjalista w Wydziale Kształ-
towania  Środowiska  UMK,  os.  Zgody  2,  pok.  407,  
tel. 12 616 88 88.

Uaktywnione osuwiska

ŻOŁNIERZE NIEPODLEGŁOŚCI. Po raz pierwszy 
obchodzony  był w  tym  roku Narodowy Dzień Pamię-
ci  „Żołnierzy  Wyklętych”,  ustanowiony  jako  święto 
państwowe dla upamiętnienia zamordowania 1 marca 
1951 r. w mokotowskich kazamatach UB siedmiu człon-
ków  IV Zarządu  Zrzeszenia Wolność  i  Niezawisłość. 
„Żołnierze wyklęci” to określenie żołnierzy podziemia 
niepodległościowego  i  antykomunistycznego, w  latach 
1944-1963 stawiających czynny opór sowietyzacji Polski 
i podporządkowania jej ZSRR. Komunistyczna propa-
ganda mówiła, że  to „bandyci”  i „faszyści”  i usiłowała 
wymazać  wszelkie  o  nich  ślady.  Żołnierze  ci  wierni 
przysiędze Bóg – Honor - Ojczyzna bohatersko walczyli 
od  1939  r.  tak  z  okupantem  hitlerowskim,  jak  i  stali-
nowskim.

DYŻURY MEDYCZNE. Od 1 marca  br., w  ramach 
kontraktu  z  NFZ,  Scanmed  Multimedis  realizuje 
świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla 
mieszkańców  dzielnicy  IX  Łagiewniki,  X  Swoszowice 
i XI Podgórze Duchackie. Ambulatorium znajduje  się 
w budynku Szpitala Św. Rafała przy ul. Bochenka 12, 
tel. 12 631 94 20. Pacjenci mają zagwarantowany dostęp 
do ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, wi-
zyt domowych,  rtg  i badań analitycznych  - od pon. do 
pt. w godz. 18  - 8 dnia następnego oraz w sob., niedz. 
i  święta od godz. 8 do godz. 8 dnia następnego. Wizy-
ty  domowe  lekarskie  i  pielęgniarskie  można  zgłaszać 
pod  nr.  tel. 12 37 02 700.  Dla mieszkańców  dzielnicy 
XII  (Bieżanów-Prokocim)  taką  opiekę ma  zakontrak-
towany NZOZ KrakówPołudnie, przy ul. Kutrzeby 4,  
tel. 12 656 34 84.

PODARUJ 1%.  Rusza  akcja  odpisów  podatkowych 
na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Do-
tacje otrzymują wybrane przez nas fundacje czy stowa-
rzyszenia. W tym roku ułatwiono procedury, wystarczy 
w odpowiedniej  rubryce formularza PIT wpisać numer 
KRS i wyliczoną kwotę 1 proc. podatku dochodowego. 
Na  stronie  www.mpips.gov.pl/bip  można  znaleźć  listę 
uprawionych.

DLA MŁODZIEŻY. Streetworkerzy zapraszają mło-
dzież na zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbywają 
się raz w tygodniu w salach gimnastycznych: Gimnazjum 
nr 29, ul. Aleksandry 17, we wtorki o godz. 19, kontakt 
Karolina:  607  808  431,  Jacek:  607  809  507;  SP nr  41, 
ul. Jerzmanowskiego 6, we wtorki o godz. 18, kontakt 
Justyna: 780 511 832, Maciek: 780 511 831;  SP nr 55, 
ul. Dobczycka 20, w środy godz. 17.15, kontakt Łukasz: 
697 509 368.

ZBRODNIA SPRZED 6 LAT. Makabryczna  zbrod-
nia odkryta w parku Jerzmanowskich w grudniu 2005 r. 
wstrząsnęła Krakowem. Znaleziono  kadłub  człowieka 
bez głowy, rąk i nóg. Specjalny zespół dochodzeniowy 
Archiwum X pracował nad tym 6 lat. Ustalono, że za-
mordowana  była  prostytutką  pochodzącą  z  Rosji  lub 
Ukrainy, zabili ją koledzy z półświatka w trakcie alko-
holowej sprzeczki. Podejrzanych jest 7 osób.

LINOSKOCZEK. Najpierw  wspinaczka  na  dach, 
potem  wyłamanie  włazu  i  zjazd  na  linie  do  wnętrza 
sklepu.  Kolejny  punkt  scenariusza  to  zabranie  łupu 
– pieniędzy, alkoholu, sprzętu agd itp. W taki sposób 
działał przez kilka miesięcy na terenie Bieżanowa pe-
wien 25-latek. Wpadł w ręce policjantów z VI komisa-
riatu, gdy odwiedził kolejny osiedlowy market. W su-
mie postanowiono mu kilkanaście zarzutów kradzieży 
z włamaniem.

W skró cie

Osuwisko na ul. Sawiczewskich – latem ub.r.  
Foto: Elżbieta Ćwik
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Gimnazjum nr 28 to szkoła…

giMnazJuM nr 28 
im. Marszałka józefa Piłsudskiego

Kraków, ul. Bujaka 15 

… sukcesu 
p  Wysoki stopień skuteczności nauczania w naszej 

szkole potwierdziły badania Edukacyjnej Wartości  
Dodanej. Ich wyniki umieściły naszą szkołę w kate-
gorii krakowskich „szkół sukcesu”. 

p  Jesteśmy w elitarnej grupie 11% gimnazjów w polsce 
z najwyższymi wynikami egzaminu gimnazjalnego.

p  Co roku zdobywamy laury w prestiżowych Konkur-
sach przedmiotowych pod patronatem Kuratora 
Oświaty. Do tej pory odnotowaliśmy aż 278 finali-
stów, a wśród nich 51 laureatów - zdobywców naj-
wyższych miejsc. Jesteśmy szkołą ćwiczeń Uniwersy-
tetu pedagogicznego. 

 … z tradycjami
Współtworzymy specyficzną obrzędowość szkolną związa-
ną z uroczystościami oraz działaniami na rzecz środowiska 
lokalnego:
ü Święto szkoły i sztafetowy Bieg Niepodległości; 
ü	szkolny Festiwal Kultury;
ü	„puls Gimnazjum” – gazetka szkolna;
ü		popołudnia ze sztuką - wyjścia do muzeów, galerii,  

teatrów, kin;
ü	Wymiany edukacyjne z młodzieżą z belgijskich szkół;
ü	Współpraca ze szkołami Unii Europejskiej.

… bezpieczna
u  Jako szkoła spełniająca wymogi bezpieczeństwa 

legitymujemy się certyfikatem „szkoła promująca 
bezpieczeństwo”, przyznanym przez Komendę  
Wojewódzką policji w Krakowie.

u  W uznaniu dla podejmowanych przez nas działań 
profilaktycznych otrzymaliśmy też certyfikat akcji 
„zachowaj trzeźwy umysł”.

u 	Obszar szkoły objęty jest stałym monitoringiem.  
Na teren placówki nie wchodzą osoby postronne.

u 	pomoc uczniom w nauce oraz  w rozwiązywaniu 
problemów szkolnych i rodzinnych oferuje Świetlica 
Terapeutyczna „Ikar”.

do dyspozycji uczniów posiadamy:
l  3 pracownie komputerowe ze stałym łączem  

internetowym,
l  bogato wyposażone pracownie przedmiotowe – 

w tym 5 tablic interaktywnych, umożliwiających 
atrakcyjne prowadzenie zajęć,

l  bibliotekę i czytelnię z bazą multimedialną,
l  kompleks nowoczesnych boisk sportowych  

z programu „moje boisko - Orlik 2012”,
l  5 sal gimnastycznych i siłownię,
l  aulę ze sceną i miejscem do zajęć baletowych,
l  stołówkę, sklepik i bar małej gastronomii.

OferujeMy:
»  naukę dwóch języków obcych: angielskiego  

i – do wyboru - niemieckiego lub francuskiego,
»  atrakcyjne metody nauczania, w tym metodę  

e-learningu,
»  ponad 30 rodzajów zajęć pozalekcyjnych, 
»  stałą opiekę pedagoga i psychologa szkolnego,
»  basen, wyjazdy na narty z instruktorem, 
»  naukę na jedną zmianę w godzinach 8:00 – 15:20, 
» Internetowy Dzienniczek Ucznia.

10 listopada 2010 r. prezydent Republiki Chorwacji Ivo 
Josipović mianował PAWŁA WŁODARCZYKA, miesz
kańca Bieżanowa, działacza sportowego, w latach 1994 
2006 prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, preze
sa firmy inżynieryjnej Polteron  konsulem honorowym  
Republiki Chorwacji w RP na obszar województw: mało
polskiego, podkarpackiego i śląskiego z siedzibą w Krako
wie. To pierwszy polski konsul honorowy Chorwacji w na
szym kraju. Jego biuro znajduje się w Dworze Czeczów przy  
ul. ks. J. Popiełuszki w Starym Bieżanowie.

– Proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach zaintere
sował się pan Chorwacją?
– Pierwsze spotkania z Chorwacją to turystyczne wyjaz-

dy. Następnie, prowadząc działalność biznesową zastana-
wiałem się, czy nie da się nawiązać kontaktu z firmami tego 
kraju. Nie mogłem od razu trafić na firmy, instytucje, które 
ułatwiłyby współpracę. Wtedy pojawiła  się  idea założenia 
izby  przemysłowo–handlowej,  która  pomogłaby  takim 
firmom  jak  nasza,  chcącym współpracować  z  Chorwacją. 
Trafiłem na dobry grunt. Dwa lata temu Ivan Del Vechio 
został  nowym  ambasadorem  Chorwacji  w  naszym  kraju. 
Spotkałem go na okolicznościowym przyjęciu. Zostały na-
wiązane kontakty. Mój pomysł zainteresował pana amba-
sadora, który  stwierdził,  że  też o  tym myślał  i  zaoferował 
pomoc. Efektem  tej  współpracy  było  powołanie  do  życia 
w  Krakowie  w  lutym  zeszłego  roku  Polsko-Chorwackiej 
Izby Przemysłowo–Handlowej. 

– Został pan jej prezesem. A jak doszło do powołania  
instytucji konsula honorowego Chorwacji w naszym kraju? 
– W związku z zaistnieniem izby moje kontakty z amba-

sadą Chorwacji w Polsce siłą rzeczy były częstsze. Nowy am-
basador pragnął bliżej poznać Polskę. Starałem się, w miarę 
możliwości, w tym pomagać. Zrodził się pomysł powołania 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko–Chorwackiej, które powsta-
ło w Warszawie, a w Krakowie jest jego oddział. I w trak-
cie zapoznawania się z naszym krajem ambasador doszedł 
do wniosku, że byłoby dobrze powołać w Polsce konsulów 
honorowych. Jesteśmy zbyt dużym krajem, żeby ambasada 
mogła objąć swoim zasięgiem działania cały obszar. Toteż 
ambasador wystąpił  z  wnioskiem do  rządu  chorwackiego 
o powołanie  czterech konsulatów honorowych: w Krako-
wie, Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku.

 – Czym się różni konsul zawodowy od konsula  
honorowego?
– Konsulat to agenda ambasady. Działa w danym mie-

ście, obejmuje konkretny  region. Na czele konsulatu  stoi 
konsul. Może on pełnić  tę  funkcję zawodowo albo hono-
rowo. Ten pierwszy występuje, gdy jest bardzo dużo spraw 
związanych  z  relacjami  pomiędzy  danymi  krajami,  nato-
miast konsula honorowego powołuje się wówczas, gdy ta-
kie sprawy występują sporadycznie. I właśnie dlatego pełni 
on tę funkcję honorowo i społecznie. 

– Co należy do obowiązków konsula honorowego?
–  Moim  zadaniem  jest  reprezentować  Chorwację,  jej 

rząd  i  ambasadę  na  terenie  Polski  południowej.  Mam 
nieść  pomoc  obywatelom  Chorwacji,  którzy  mieszkają 
w tej części kraju, pracują tu albo przybywają jako turyści. 
Są to wszelkiego rodzaju sytuacje losowe, choroby, wypad-
ki,  zgubienie  dokumentów,  pieniędzy.  Wtedy  Chorwaci 
szukają ze mną kontaktu. Innym obowiązkiem jest inspiro-
wanie stron do rozwoju stosunków gospodarczych, kultu-
ralnych, naukowych i politycznych. Te ostatnie świadomie 
wymieniam na końcu, bo wiem, że nie mogę tu być osobą 
inspirującą ten zakres stosunków. Generalnie powinienem 
się dostosować do polityki chorwackiej. Ale nawiązywanie 
współpracy,  inicjowanie,  zachęcanie  do  organizowania 
bądź współorganizowania  imprez, wydarzeń  jest wskaza-
ne. Na  przykład  pracuję  nad  rozwojem współpracy mię-
dzyuczelnianej AGH i PK z uniwersytetem w Zagrzebiu. 

– Honorowym konsulem Chorwacji został pan niedaw
no, czy dużo Chorwatów poprosiło o pomoc?
– 27 stycznia oficjalnie konsulat został otwarty. Od tego 

czasu (dane z końca lutego – przyp. aut.) miałem kilkana-
ście telefonów, kiedy zgłaszano różne problemy, z który-
mi  borykają  się  Chorwaci  na  naszym  terenie.  Były  więc 
zapytania o możliwość przyjazdu do Polski, o prowadze-
nie  na  naszym  terenie  działalności  gospodarczej.  Są  też 
telefony z prośbą o pomoc w kontaktowaniu się z różny-
mi  instytucjami,  dalej  od  Chorwatów,  którzy  na  terenie 
Małopolski  rozpoczęli  działalność  biznesową.  Osobną 
grupę  i  problematykę  stanowią  sprawy  społeczne, w  tym 
spadkowe wynikające z zawierania związków małżeńskich 
polsko–chorwackich. Ta ilość i różnorodność mnie zasko-
czyły, ale ambasador ostrzegał, że Chorwaci są blisko zwią-
zani z Krakowem, Małopolską i Śląskiem. Toteż cieszę się, 
że mogę pomagać, że mam możliwość wykonywania tego 
typu pracy.   

–  A skąd pomysł, żeby placówka powstała w Dworze 
Czeczów, miejscu bez wątpienia reprezentacyjnym, ale 
bardzo odległym do centrum Krakowa?
– Gdy ambasador zaproponował mi objęcie tej funkcji, 

sprawdziłem,  gdzie  mają  swoje  siedziby  inni  konsulowie 
honorowi. Okazało się, że niektóre znajdują się na obrze-
żach  miast.  Nawet  w  prywatnych  domach.  Pomyślałem 
więc, że tu, w Bieżanowie jest piękny, niedawno odrestau-
rowany dwór. Oprócz tego w 2012 roku czeka nas 800-lecie 
Bieżanowa. Wyprzedzając więc  nieznacznie  jubileuszowe 
wydarzenia, uznałem, że dobrym, wstępnym akcentem bę-
dzie otwarcie siedziby konsulatu. Jest jeszcze drugi powód, 
który wynika z zamierzchłej przeszłości. Po zapoznaniu się 
z  historią  Chorwacji  nie  wykluczam,  że  w  mieszkańcach 
Bieżanowa i w ogóle Krakowa płynie również cząstka krwi 
chorwackiej…

– ???
–  Chorwaci  pojawili  się  na  terenach  dzisiejszej  po-

łudniowo–wschodniej  Polski  i  południowo–zachodniej 
Ukrainy w IV, V w. naszej ery. Można powiedzieć, że do 
VIII,  IX w.  ta  ludność  na  tym  terenie  się  organizowała. 
Następnie  część  z  nich  wyemigrowała  na  południe,  do 
dzisiejszej Chorwacji, natomiast  inni pozostali  tu  i utwo-
rzyli  Białą  Chorwację.  Różne  źródła  historyczne,  m.in. 
niemieckie,  austriackie,  amerykańskie,  tureckie,  włoskie 
podkreślają, że Biała Chorwacja leżała w przybliżeniu na 
terenie dzisiejszej Małopolski. Temat jest rozległy i nie ma 
miejsca, aby go tu w całości przybliżyć, ale istnieją związki 
między  krajem Wiślan  a Białą Chorwacją. Do dziś  pew-
ne ślady wpływów chorwackich znajdziemy w nazwach, na 
przykład Rybnik, Chrobot  czy  nazwiskach,  np. Chrobak. 
Z  kolei  po  stronie  chorwackiej  spotyka  się  nazewnictwo 
związane z Krakowem. My mówimy Kraków, Krak i wywo-
dzimy to od krakania, od kruka, ale te elementy pojawiają 
się również w nazewnictwie zbliżonym do nazwy Kraków 
w  samej  Chorwacji.  Biała  Chorwacja  przetrwała  wieki. 
Proszę sobie wyobrazić, że pod koniec XIX i na początku 
XX w., gdy z Małopolski, ze Śląska uboga ludność masowo 
wyjeżdżała do Stanów Zjednoczonych, bardzo wielu emi-
grantów podając swoje pochodzenie, wskazywało na Białą 
Chorwację.  Są  to  fakty  potwierdzone  w  amerykańskich 
źródłach.

– Często spotyka się pan z Chorwatami. Jacy oni są?
– Gdy ich bliżej poznamy, to można stwierdzić, że są po-

dobni do nas. Przyjaźnie nastawieni do innych, weseli. Są 
ludźmi  otwartego  serca.  Ponadto  spontaniczni.  To  cecha 
narodów z południa Europy. Tu trochę mogą przypominać 
Włochów, chociaż nie są tacy rozkrzyczani.

Rozmawiała:  
maria fortUna-sUDor

Foto: (Kaj)

Konsul w Starym Bieżanowie

Ambasador Chorwacji w Polsce Ivan Del Vechio  
z konsulem Pawłem Włodarczykiem.  

Zdjęcie: z archiwum konsulatu.     
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przedszkole  tradycja  
od 16 lat

zaprasza dzieci w wieku 2,5 – 6 lat
od pon. do pt. w godz. 7 – 17.30

oferujemy:
realizacje podstawy programowej,  

zajęcia dodatkowe, takie jak: 
taniec, j. angielski, rytmika,  

gimnastyka rozwojowo-korekcyjna, 
religia, warsztaty plastyczne.

„radoŚĆ” dom 
z ogrodem

zapraszamy również dzieci 2 – 3 letnie
na zajęcia adaptacyjne 2 x w tygodniu

wola duchacka, ul. klonowica 17c
tel. 12 68 55 223

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI
Do SZKoŁY PoDSTaWoWEJ 
IM. BŁ. CELINY BoRZęCKIEJ 

Do klas pierwszych od 1 września 2011
Przy ul. Malborskiej 98 w Krakowie

Naszym uczniom oferujemy:
l bezpłatną naukę w szkole publicznej
l naukę w kameralnych klasach
l opiekę przyjaznych nauczycieli
l rodzinną atmosferę
l szeroką ofertę edukacyjną
l koła zainteresowań, koła językowe, taniec

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Szkoły przy ul. Malborskiej w Krakowie

kontakt: 784 453 342; szkolaprzymalborskiej@o2.pl
www.szkolaprzymalborskiej.pl; www.facebook.com

Sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej

Naprawy i usługi  
z powierzonego materiału

wykonanie obrączek  
już od 150 pLN za parę

firma Jubilerska „froarT”

pracownia  
zŁoTnicza

wola duchacka, ul. Gołaśka 4
tel. 12 655 67 66

www.froart.pl  e-mail: froart@froart.pl

Proponowane szkoły:
n na podbudowie gimnazjum:
3-letnie liceum profilowane:
profile: zarządzanie informacją (informatyka); socjalny;  
ekonomiczno-administracyjny; 
4-letnie technikum dla młodzieży
zawody: technik elektronik (systemy i sieci komputerowe; elektro-
niczne systemy zabezpieczeń); technik elektronik (automatyka); 
technik elektryk (odnawialne źródła energii); technik informatyk 
(systemy zarządzania bazami danych);
3-letnia szkoła zasadnicza:
zawody: elektryk; monter elektronik; 

n na podbudowie szkoły zasadniczej:
3-letnie technikum uzupełniające:
zawody: technik elektryk; technik elektronik;
3-letnie technikum uzupełniające w systemie zaocznym:
zawody: technik elektryk; technik elektronik; 

n na podbudowie szkoły średniej:
1-roczna szkoła policealna:
zawód: technik elektryk (specjalność: odnawialne źródła energii);
2-letnia szkoła policealna:
zawód: technik informatyk.

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1
30-644 Kraków ul. Kamieńskiego 49
telefon: (12) 655 17 85, (12) 655 12 93
e-mail: szkola@zsel1.krakow.pl, www.zsel1.krakow.pl
Dyrektor szkoły: mgr Antoni Juszczyk

im. Bogdana Jańskiego
30-612 Kraków, ul. Witosa 9

tel. 12 654-57-82 wew. 112, 106;
664-455-402

http://www.lokrakow.janski.edu.pl

OGŁASZA NABÓR
DO KLASY I

na rok szkolny 2011/2012
CHCESZ UCZYĆ SIĘ W PRZYJAZNEJ,

ŻYCZLIWEJ ATMOSFERZE – 
PRZYJDŹ DO NAS!

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

– czesne TYLKO 250 PLN
–  o przyjęciu decyduje TYLKO rozmowa 

kwalifikacyjna

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCąCE

OPtIMAl-MeD
tel. 12 268 05 05

ul. Zakopiańska 166
(skrzyżowanie z ul. Kąpielową)

www.optimal-med.pl

Stomatologia

Ginekologia

Laryngologia

Interna

Chirurgia naczyniowa 
(żylaki)

Chirurgia ogólna

Pediatria

Psychiatria

Psychologia

Hepatologia

Kardiologia  
Echo serca, EKG

USG - 60 zł
Medycyna podróży

Nasze specjalizacje:

ogłasza nabór  
do klas „0” i „1”  

na rok szkolny 2011/2012
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  

do naszej Szkoły na DNI OTWArTe -  

10 marca i 14 kwietnia 2011 roku, od godz. 1730.

Szczegółowe informacje na temat  

Dnia Otwartego są dostępne

na naszej stronie internetowej: 

zso15.krakow.pl/SP157/

zeSpóŁ SzKóŁ ogóLnoKSzTaŁcĄcYch nr 15
Gimnazjum nr 33
ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków 
12 657 75 62, 12 657 05 88

Szkoła Podstawowa nr 157
ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków 

12 657 75 62, 12 657 05 88

www: zso15.krakow.pl

ogłasza nabór do klas pierwszych gimnazjum  

na rok szkolny 2011/2012
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej Szkoły 

na DZIeń OTWArTy organizowany 17 marca 2011 roku:

grupy zorganizowane: godz. 1000-1400 

(prosimy o potwierdzenie przybycia najpóźniej do dnia 15 marca)

rodzice i Uczniowie: godz. 1700-1900

Program imprezy oraz „Informator dla Kandydatów”  

(zawierający szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji) 

jest dostępny na naszej stronie internetowej: zso15.krakow.pl.


