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Sztuka dobrego druku

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi ... 

www.leyko.pl, Kraków, ul. Romanowicza 11, tel. 012 656 44 87

opony, haki hol., hamulce, amortyzatory 
012 657 23 75, 0513 096 771

PIOMAR, Kozłówek, ul. Polonijna 1
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Zarządzanie Nieruchomościami
Licencja Państwowa

Zapraszamy do współpracy 
DeweLoPerów, wsPóLNoty MiesZkaNiowe,  

osoby PrywatNe.

„tbs Małopolska” sp. z o.o.  
ul. bujaka 4

tel. (12) 659-90-35, 659-90-36

Autorem jest znany rzeźbiarz prof. Stefan Dousa. 
Pomnik wielkiego Polaka jest zwieńczeniem starań 
Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, w tym szczegól-
nie radnej Grażyny Fijałkowskiej i prezesa Romana 
 Rozlachowskiego. Wsparcia udzielała aż do skutku 
także była przewodnicząca Rady Miasta Krakowa 
 Małgorzata Radwan-Ballada. Wielu, którzy przyczynili 
się do całorocznych obchodów Roku Jerzmanowskiego, 
nagrodzono okolicznościowymi medalami.

Cd. str. 7

Podczas siarczystych mrozów, jakie w styczniu opa-
nowały nasze miasto, zanotowano   przekroczenie norm 
stężenia pyłu zawieszonego, przekroczony został nawet 
poziom alarmowy. Broniliśmy się przed 20 stopnio-
wymi mrozami dogrzewaniem mieszkań i domów na 
wszelkie – dopuszczalne i niedopuszczalne – sposoby. 
Najwięcej palenisk typu piece i lokalne kotłownie jest 
jeszcze na obrzeżach miasta, w tym w Podgórzu; to one 
oraz to, czym się w nich pali – stanowią źródło tzw.  
niskiej emisji zanieczyszczeń.

Jednak zalegający często nad Krakowem smog „nie 
musi się obawiać”, że krakowianie zaczną z nim sta-
nowczo walczyć w najbliższych tygodniach. Nie ma bo-
wiem żadnych zachęt skłaniających do takich działań, 
a strażnicy miejscy nie są w stanie zajrzeć do każdego 
pieca.

Cd. na str. 3

Nagłośnione spotkanie w siedzibie Rady Dzielnicy 
XI, które odbyło się 28 stycznia br. w sprawie działań na 
rzecz Parku Duchackiego - nie przyniosło przełomu. 

Zaproszony na nie wiceprezydent Kazimierz 
 Bujakowski w imieniu swoim oraz dyrektor Wydziału 
Skarbu UMK Marty Witkowicz – przesłał list na ręce 
przewodniczącej Dzielnicy XI Bożeny Piekarczyk, 
w którym powtórzył to, co już powszechnie wiadomo: 
że Wydział Skarbu zlecił wycenę działek zaoferowanych 
przez rodzinę Bemów do sprzedaży Miastu z przezna-
czeniem na Park Duchacki. I to zlecenie wyceny dzia-
łek trwa... Słowem: Gmina potrzebuje potwierdzenia, 
że ich wartość rynkowa odpowiada ofercie. Ryzyko 
takiej procedury polega na tym, że w wycenie szacun-
kowej nie bierze się pod uwagę walorów krajobrazo-
wych, przyrodniczych etc., w które park podworski jest 
bogaty. W kuluarowej opinii zaoferowana cena nie jest 
wygórowana (w sumie 9 mln zł, rozłożone na dwie raty, 
za ok. 3 ha terenu, z zabytkowym starym dworem, drze-
wostanem, w tym pomnikami przyrody, stawem etc). 
Przypomnijmy, że teren ten, między ulicami Malbor-
ską, Albańską, Białoruską i Laszczki, z ulicą Estońską 
jako przyszłą aleją o statusie ciągu pieszo-jezdnego 
(dojazd do przedszkola) – stanowi historyczno-kultu-
rowy fundament Woli Duchackiej.

Obecni na spotkaniu przedstawiciel właścicieli 
 Stanisław Bem oraz ich pełnomocnik mec. Jacek Wcze-
lik – nie kryli rozczarowania postawą władz miasta, któ-
re zamiast szukać rozwiązań wychodzących naprzeciw 
złożonej ofercie lub przynajmniej je sygnalizować po-
przez prowadzenie rozmów, piętrzą problemy procedu-
ralne w formie dalekiej od dyplomatycznej. Tak jakby 
nikomu na Parku Duchackim nie zależało, choć podob-
no (kogo nie zapytać) jest wprost przeciwnie.

Na dobitkę wiceprezydent przypomniał w przysłanym 
liście, że w budżecie na rok 2010 nie zapisano środków 
finansowych na pozyskanie terenu pod Park Duchacki. 
I wreszcie, że wykupienie terenu jest możliwe dopiero 
w końcu br., gdy zostaną do rozdziału wolne środki z in-
nych zadań. Mecenas Wczelik zapytał retorycznie, czy 
jego klientom starczy cierpliwości, aby wciąż czekać w nie-
pewności, gdy nie brakuje im poważnych zachęt ze strony 
deweloperów do zbycia tych działek pod zabudowę.

Na spotkanie prowadzone przez radnych dzielnicy 
(z niżej podpisanym), stawili się radni miasta: Marta 
Suter i Włodzimierz Pietrus (z zaproszonych innych 
radnych, tylko Małgorzata Radwan-Ballada i Grażyna 
Fijałkowska usprawiedliwiły się telefonicznie, zazna-
czając, że „całym sercem” są za  Parkiem Duchackim). 

 Cd. na str. 6

Czy taka zima już za nami?

Wszyscy za Parkiem Duchackim Pomnik 
polskiego Nobla

W niedzielę 7 lutego, 
w 101. rocznicę śmierci Era-
zma Józefa Jerzmanowskie-
go odsłonięto i poświęcono 
jego pomnik. Uroczystość 
ta zgromadziła przed-
stawicieli władzy róż-
nego szczebla oraz 
społeczność Proko-
cimia, która pamię-
ta o swoim dobro-
czyńcy.

Niska emisja
Zjazd z górki  
w Parku Kurdwanowskim
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AUTOBUS PRZEZ KURDWANÓW. Po długotrwa-
łych perturbacjach – spowodowanych m.in. lokalizacją 
przystanków, wymianą pism urzędowych między MPK 
a ZIKiT, a niewykluczone, że także protestami części 
mieszkańców – 13 lutego uruchomiono linię autobu-
sową 133 przez ulicę Wysłouchów. To zadanie zlecone 
przez Dzielnicę XI na wniosek tych mieszkańców Kur-
dwanowa, którzy ze względu na swój wiek lub stan zdro-
wia mieli problemy z dotarciem do odległych przystan-
ków autobusowych przy ul. Stojałowskiego lub Halszki. 

WYBORCZY TRAMWAJ. Rozpoczęto budowę linii 
tramwajowej łączącej rondo Grzegórzeckie z Płaszo-
wem. Dzięki temu powstanie w całości linia KTS z Kur-

dwanowa na Krowodrza Górka. W tym (wyborczym) 
roku planuje się także rozpoczęcie oczekiwanej budowy 
linii na os. Ruczaj, która połączy Kapelankę z Pychowi-
cami (kampus UJ). Poza tym mówi się także o moder-
nizacji linii z ronda Mogilskiego do palcu Centralnego 
pod kątem szybkiego tramwaju.

SKA. Za 2 lata (jak dobrze pójdzie) ma ruszyć szybka 
kolej aglomeracyjna na trasie Wieliczka –  Balice, m.in. 
przez Bieżanów oczywiście. Ma to być kolej szybsza na-
wet od szybkiego tramwaju (skrót KTS). SKA ma obej-

mować także odcinek Zabłocie – Krzemionki, a także 
włączyć do sieci m.in. Skawinę i Zakopane.

GRZEBOWISKO NA REDUTY. Oprotestowany 
w dzielnicy XI plan budowy grzebowiska dla zwierząt 
przy ul. Hallera, zostanie przypuszczalnie zrealizowany 
w dzielnicy IV, między torowiskiem przy ul. Reduty.

FORUM „PIASKI NOWE”. Poinformowano nas, że 
funkcjonuje strona internetowa mieszkańców osiedla 
„Piaski Nowe”: http://osiedlepiaskinowe.pl.tl

TEATR W BCC. Bonarka City Center zadbała 
o ofertę kulturalną. Jest nią Teatr Małego Widza, któ-
ry zaprasza na bezpłatne spektakle w każdą niedzielę 
o godz. 11.

 ■ Lo kal ne Fo rum ■ 
email: wiadomosci.krakow@wp.pl Plany spółdzielni mieszkaniowych na 2010 rok

Budują, remontują, wymieniają część II

www.okradli.pl
Kupując w Polsce mieszkanie od dewelopera, grasz w rosyj-

ską ruletkę. Wydaje Ci się, że jesteś ostrożny. Przeanalizowa-
łeś kilkadziesiąt ofert. Rozmawiałeś ze specjalistami z branży 
budowlanej. Przeczytałeś wnikliwie umowę, poprosiłeś o opi-
nię prawnika lub sam jesteś prawnikiem. Wreszcie poprosiłeś 
Twój bank o pożyczkę. Wydawać by się mogło, że bank po-
winien rozpoznać sytuację i unikać ryzykownych inwestycji. 
Bank jednak nie ponosi żadnego ryzyka i zawsze znajdzie 
sposób, by odzyskać swoje pieniądze. Za to ty zostaniesz bez 
mieszkania i będziesz spłacał zaciągnięty dług w banku przez 
najbliższe 30 lat. Przekonali się o tym wcześniej mieszkańcy 
Osiedla Młodych na Kurdwanowie. Oni, podobnie jak my, 
swoje problemy zawdzięczają Grzegorzowi A.

Ile razy można sprzedać tę samą rzecz? Zastanawia się 
nasz sąsiad, autor “Bloga na Wierzbowej” - www.anto-
niorzech.friko.pl.  Raz? Dwa? Niby do trzech razy sztuka. 
Nasze mieszkania, za które zapłaciliśmy co do złotówki, 
próbują sprzedać czwarty raz. 

A było to tak. W 2006 r., zawarliśmy umowy z krakow-
skim deweloperem Leopard SA (nie wiedzieliśmy wtedy, że 
Leopard to Grzegorz A.), w celu zakupu mieszkań we wzno-
szonym budynku przy ul. Wierzbowej. Leopard zobowiązał 
się wydać nam mieszkania w stanie wolnym od obciążeń, 
praw i roszczeń osób trzecich, do końca 2007 r. przenieść na 
nas własność lokali objętych umową. W chwili zawierania 
umów Wierzbowa była wolna od obciążeń z tytułu hipoteki.  

Bez naszej wiedzy, 2 listopada 2006 r. Leopard zawarł 
z Manchester Securities Corp., z Nowego Jorku, umowę 
o współpracy w zakresie emisji obligacji (w sumie na  
37,5 mln PLN, na 25% w stosunku rocznym), na pod-
stawie której Leopard ustanowił w 2007 r. hipoteki na 
nieruchomości, na której wznoszono budynki, czyli za 
naszymi plecami sprzedał nasze mieszkania po raz drugi. 
Manchester znał treść naszych umów, gdyż  przeprowadził 
szczegółowy audyt spółki. Nie mógł więc nie wiedzieć, że 
bierze w zastaw sprzedane już mieszkania. 

Jesienią 2008 r. wybuchła bomba. Manchester i Leopard 
zażądali dopłat, uzależniając od nich przeniesienie własno-
ści wolnych od obciążeń lokali. Trzeci raz zaproponowano 
nam sprzedaż naszych mieszkań, jako dopłatę - 3 000 zł za 
metr kwadratowy, „bo jak nie, to stracicie wszystko”.

W maju 2009 r. deweloper ogłosił upadłość likwidacyj-
ną. Teraz, czwarty raz, chce sprzedać nasze mieszkania 
pani syndyk, aby zwrócić pieniądze Manchesterowi. Skoro 
ludzie z Manchestera doradzali Leopardowi, musieli wie-
dzieć, że mieszkania są już sprzedane. Wiedzą też zapew-
ne, że nabywanie cudzych rzeczy, pochodzących z kradzie-
ży jest paserstwem. 

A my? Najpierw kupiliśmy mieszkania. Potem nic nie 
wiedząc o „sprzedaży” naszych mieszkań Manchesterowi, 
nie mogliśmy temu zapobiec. Na ponowną ich sprzedaż 
nam (dopłata), nie zgodziliśmy się.

Czwartą sprzedaż próbujemy zablokować dowodząc, 
że handel z Manchesterem był przestępstwem. Złożyliśmy 
w tej sprawie pismo w prokuraturze. Nie wolno sprzedawać 
rzeczy, co do których jest podejrzenie paserstwa. Pani syn-
dyk jest innego zdania i twierdzi, że prokuratura nie powin-
na się mieszać do jej zadań. Ona działa zgodnie z prawem. 
Komu służy nasze prawo? Kogo ma chronić? Czy musimy 
się pokornie godzić na to, że prawo ma niewiele wspólne-
go ze sprawiedliwością? Co jeszcze musi się wydarzyć, aby 
opłacało się być uczciwym? I co musi się stać, aby stano-
wiący prawo zadbali o to, aby nie było w nim niebezpiecz-
nych luk? Co musimy zrobić my, zwykli ludzie, których usi-
łuje się pozbawić domu, aby osoby stojące na straży prawa 
zainteresowali się nami stając w naszej obronie? Założy-
liśmy stowarzyszenie, szukamy innych poszkodowanych, 
aby zjednoczyć nasze siły w walce o nasze prawa. Może 
jesteś w podobnej sytuacji? Dołącz do nas. Naszą historię 
możesz poznać, wchodząc na stronę: www.okradli.pl

(nazwisko i imię do wiadomości redakcji)

W skró cie

W styczniowych „Wiadomościach” przedstawiliśmy 
plany SM „Kurdwanów Nowy”, SM „Nowy Prokocim” 
i SM „Rżąka”. W tym numerze prezentujemy plany 
remontowe i inwestycyjne kolejnych spółdzielni miesz-
kaniowych na ten rok. Niestety nie wszystkie z nich zgo-
dziły się udzielić takich informacji.

SM „Podgórze”
Spółdzielnia ma w przygotowaniu budowę nowego 

budynku przy ul. Dauna. Będzie tam 57 mieszkań, 13 lo-
kali użytkowych i do tego garaże. Rozpoczęcie budowy 
planowane jest na kwiecień lub maj tego roku. Oprócz 
tego zamierza się przeprowadzić wiele remontów. 

Osiedle Wola Duchacka–Wschód
■ Remont wiatrołapów w budynkach przy ul. Biało-

ruska 4, Czarnogórska 6, 8, 15, Estońska 10 i 12, Serb-
ska 2 i 3, Włoska 7, 13 i 15;

■ Wymiana dźwigu przy ul. Włoskiej 17 i 19;
■ Malowanie klatek schodowych w budynkach przy 

ul. Czarnogórskiej 1, Trybuny Ludów 42, Włoskiej 3, 
9 i 13;

■ Remont instalacji elektrycznej przy ul. Czarnogór-
skiej 2, 3, 5 i 7, Estońskiej 4 oraz Włoskiej 1, 3 i 5;

■ Ocieplenie cokołów budynków przy ul. Białoru-
skiej 6, Czarnogórskiej 4, 7 i 8, Estońskiej 4, 6, 8, Serb-
skiej 4 oraz Trybuny Ludów 46;

■ Budowa parkingu przy ul. Czarnogórskiej 5 oraz 
na ul. Macedońskiej.

Osiedle Wola Duchacka–Zachód
■ Remont instalacji elektrycznej na ul. Beskidzkiej 

24 i 26, Gołaśka 3 i 29, Sas-Zubrzyckiego 2, 4 i 8;
■ Wymiana wiatrołapów przy ul. Beskidzkiej 24, 26, 

28 i 41 oraz Gołaśka 13;
■ Modernizacja nadbudowy kominów przy ul. Be-

skidzkiej 35, Gołaśka 1, 8, 10 i 15 oraz Sas-Zubrzyckiego 
4;

■ Remont instalacji gazowej na ul. Beskidzkiej 39, 
Gołaśka 5, 6, 13, 17 i 27 oraz Heila 9;

■ Malowanie klatek schodowych w blokach przy ul. 
Beskidzkiej 41, Gołaśka 13 i Sanockiej 9;

■ Układanie płytek na klatkach schodowych 
przy ul. Gołaśka 3, 12, 15 i 29, Tarnobrzeska 3 i Sas-
Zubrzyckiego 3;

■ Planowana jest budowa placu zabaw przy budyn-
kach na ul. Sanockiej 9 - 11 oraz parkingów przy ul. Sa-
nockiej 7 i Sas-Zubrzyckiego 2.

Osiedle Górników 
■ Przy ul. Bieżanowskiej 78, 84, 86 oraz Nad Poto-

kiem 6 i 8 zostaną wymienione wodomierze wody hy-
droforowej;

■ W budynku przy ul. Bieżanowskiej 86 ma być wyre-
montowany system centralnej ciepłej wody oraz odpro-
wadzenie wody opadowej;

■ Przy ul. Nad Potokiem 6 w klatce B wymieniony 
zostanie dźwig.

Na osiedlu Rżąka ocieplony zostanie budynek przy 
ul. Schweitzera 9. Natomiast na osiedlu Dauna przy ul. 
Dauna 57, 59, 68 i 72 nastąpi wymiana rynien, remont 
okapów i ofasowań.

– Dodatkowo w budynkach w, których będą malowane 
klatki schodowe, wymienione zostaną również uszkodzo-
ne okna – dodaje Maria Santora, prezes spółdzielni.

SM „Nowy Bieżanów”
Spółdzielnia postanowiła skupić się głównie na pra-

cach poprawiających bezpieczeństwo zamieszkiwania. 
Prace dotyczące poprawy estetyki musiały, wobec bra-

ku środków, zejść na drugi plan. Spółdzielnia nie ma 
też w planach budowy nowych budynków ze względu na 
brak odpowiednich terenów. Planuje się następujące 
remonty:

■ Remont częściowy dźwigów osobowych przy ul. 
Heleny 8 i Aleksandry 23;

■ Wymiana dźwigu, zgodnie z zaleceniem UDT, przy 
ul. Aleksandry 24 klatka IV;

■ Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej, połączo-
na z wyniesieniem liczników na klatki schodowe przy 
ul. Heleny 4, 6 i 8.  Tym samym zakończy się proces 
remontów tej instalacji w budynkach wysokich, którymi 
zarządza spółdzielnia;

■ Remont balkonów przy ul. Aleksandry 23;
■ Modernizacja instalacji odgromowej przy ul. 

 Heleny 14;
■ Renowacja elewacji, wymiana okien na klatkach 

schodowych i parapetów w budynku przy ul. Barbary 
14;

■ Wymiana ofasowania dachu budynku przy ul. 
 Heleny 6;

■ Wymiana bram wejściowych do klatek schodowych 
w budynkach na ul. Barbary 10a, Aleksandry 7 i 9;

■ Wykonanie tzw. „zielonego parkingu” przy ul. 
Mała Góra 16.

– Chcielibyśmy zrobić dużo więcej, ale niestety w tym 
roku nie mamy już na to pieniędzy – mówi prezes spół-
dzielni Krzysztof Szmigiel. W planach na kolejne lata 
jest wymiana bram wejściowych na całym osiedlu. Spół-
dzielnia potrzebowałaby jeszcze 1 584 000 zł na fundusz 
remontowy, by wykonać także inne prace, które są 
w planach. Trzeba je przełożyć na następne lata.

* * *
Niestety, nie prezentujemy planów SM „Dom dla 

Młodych”, gdyż ta odmówiła nam udzielenia takich in-
formacji. W wiadomości mailowej, jaką otrzymaliśmy, 
czytamy jedynie, że: „Skoro Spółdzielnia nie przekazała 
Panu żadnych informacji na temat planów inwestycyjnych 
i remontowych – widocznie nie widzi takiej potrzeby”. 
Również SM „Na Kozłówce” nie podała nam informa-
cji na ten temat. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że nie ma 
się kto zająć przygotowaniem odpowiedzi na nasze py-
tania, a pani sekretarka „nie łączy” z prezesem. 

Zebrał i opracował: Bartłomiej Bartoszek

Foto: (Kaj)

Nazwa spółdzielni
Liczba
mieszkańców

Liczba
budynków 

Podgórze 15 000 98

Bieżanów Nowy 9 200 35

Podane liczby mieszkańców poszczególnych spół-
dzielni mieszkaniowych są danymi przybliżonymi ze 
względu na zmienność liczby osób mieszkających na 
osiedlach.
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Przychodnia dla dzieci przy ul. Łużyckiej 65 na 
os. Piaski Nowe istnieje prawie 30 lat, jej pacjenta-
mi jest już kolejne pokolenie mieszkańców nie tylko 
z osiedla, ale także z Piasków Wielkich. Prowadzą-
ca przychodnię pani dr Maria Ambroży to legenda 
w białym kitlu. W rejestrze jest obecnie ok. 760 ma-
łych pacjentów.

Tym większe zdumienie i niedowierzanie wywołała 
wiadomość o planach likwidacji tej placówki (przypo-
mnijmy, że nie po raz pierwszy; gdy „Wiadomości” 
powstawały jako pismo samorządowe, jedną z pierw-
szych batalii stoczyliśmy też wraz z radnymi dzielnicy 
w obronie tej przychodni).

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków 
– Południe z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 27 pis-
mem z dn. 10 grudnia ub.r. powiadomił Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Piaski Nowe”, w zasobach których 
znajduje się wynajmowany lokal, że wypowiada umo-
wę najmu ze skutkiem na dzień 31 marca br. Przyczyn 
nie podano. Z kolei władze spółdzielni bezdyskusyj-
nie przyjęły to do wiadomości wyznaczając od razu 
termin przejęcia lokalu.

W końcu zareagowali radni Dzielnicy XI, w tym  
mieszkający na osiedlu Michał Święć, których pomi-
nięto przy wymianie pism, choć dotyczą jakże istotnej 
kwestii w życiu społeczności lokalnej. Powiadomiono 
media, rozpoczęto szukanie przyczyn tak kontrower-
syjnych działań. Udało się dotrzeć do wymienionych 
pism, zwrócono się do władz spółdzielni i dyrekcji 
NZOZ Kraków - Południe z prośbą o wyjaśnienie.

Prezes SM „Piaski Nowe” Krzysztof Stanek wytłu-
maczył, że powodem tej niełatwej decyzji jest to, że 
obarczono by spółdzielnię znacznymi kosztami, prze-
kraczającymi jej możliwości finansowe. A przez to, że 
przychodnia znajduje się w zasobach mieszkaniowych 
spółdzielni, nie byłoby możliwości uzyskać pomocy 
od samorządu. Z kolei dyrektor NZOZ Kraków – Po-
łudnie dr Tomasz Walasek podał prasie, że decyzję 
podjęto z powodu raportu sanepidu, który nakazał 
m.in. wykonanie podjazdu dla wózków, w tym dla 
osób niepełnosprawnych. Podjazd taki według norm 
musi mieć odpowiednie nachylenie, co w przypadku 
tego osiedla kolidowałoby z pobliską piaskownicą. 
Poza tym – uspokajano w NZOZ na Szwedzkiej – 
przychodnie dla dzieci znajdują się także na sąsied-
nich osiedlach, np. Woli Duchackiej przy ul. Białoru-
skiej i na Kurdwanowie przy ul. Wysłouchów.

Trudno przyjąć 
taką argumentację 
rodzicom, którzy 
chociażby w obec-
nych warunkach 
pogodowych mieli-
by z chorym dziec-
kiem na wózku 
tarabanić się na 
znaczne odległości. 
Poza tym przyjęcie 
ponad 700 nowych 
pacjentów przez 
wymienione przy-
chodnie nie pozo-
stałoby bez wpływu 
na jakość pomocy 
lekarskiej.

Dotarliśmy do raportu sanepidu. Inspekcje odbyły 
się w maju 2008 i w lutym 2009 r. Nakazano w nich 
m.in. wymienić kontakty elektryczne na bezpieczne 
dla dzieci, zmodernizować toalety dla niepełnospraw-
nych, oraz wykonać podjazd. Termin wykonania – do 
końca 2012 r.

Jak z tego wynika, ktoś pospieszył się z likwidacją 
placówki, nie szukał żadnych rozwiązań (jak np. to, 
że zamiast budowania kosztownego podjazdu, można 
zakupić podnośnik). Koszty niewydolności polskiej 
służby zdrowia próbuje się przenieść na dzieci. Mamy 
nadzieję, że będziemy mogli poinformować wkrótce 
o zmianie tej decyzji.

Tekst i foto: jarosław kajdański

Z ostatniej chwili:
Jak nas poinformował radny dzielnicy Michał Święć, 

w poniedziałek 15 lutego ma się odbyć spotkanie 
w sprawie przychodni w gabinecie dyrektora NZOZ 
Kraków-Południe z udziałem władz spółdzielni.

Cd. ze str. 1
1 stycznia 2010 r. zlikwidowano gminne i powiatowe 

fundusze ekologiczne. Odtąd wpływy z tytułu kar i opłat 
środowiskowych zamiast do gminnych funduszy ochro-
ny środowiska trafiają do budżetów gmin. Będzie z nich 
można wspierać zmianę systemu ogrzewania dopiero 
po uchwaleniu przez rady gmin programów likwidacji 
niskiej emisji opartych na nowych regulacjach prawa 
z zakresu ochrony środowiska oraz nowej ustawie o fi-
nansach publicznych.

Tym samym, obecnie samorządy nie mają możliwości 
wspierania proekologicznych działań osób fizycznych 
chcących walczyć ze smogiem poprzez instalowanie 
odnawialnych źródeł energii, zmianę systemy ogrze-
wania na proekologiczne czy poprzez podłączenie się 
do ciepłej wody użytkowej. Ile trzeba będzie czekać na 
uchwalenie programu likwidacji niskiej emisji w Krako-
wie? Tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Raczej nie 
będą to tygodnie, lecz miesiące.

Trudno oddychać
Problem zanieczyszczonego powietrza nad naszym 

miastem jest poważny. W okresie od 1 stycznia do 
30 listopada 2009 r. w województwie małopolskim wie-
lokrotnie wystąpiło w przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu pyłu zawieszonego PM10. Zgodnie z przepi-
sami, przekroczenie dobowej wartości dopuszczalnej 
(50 μg/m3) może wystąpić maksymalnie 35 dni w roku 
kalendarzowym. Tymczasem na terenie aglomeracji 
krakowskiej zdarzało się to znacznie częściej: na stacji 
pomiarowej Krowodrza – 124 razy, Nowa Huta – 128 
razy, Aleja Krasińskiego – 203 razy. Kilka razy odnoto-
wano też przekroczenie poziomu alarmowego wynoszą-
cego 200 μg/m3. Przykładowo, urządzenia na al. Kra-
sińskiego wskazały 209 μg/m3 (16 listopada), 220 μg/m3  
(20 listopada) i 252 μg/m3 (27 listopada).

Prawdą jest, że pomiary na al. Krasińskiego związane 
są w dużej mierze z zanieczyszczeniami komunikacyj-
nymi. Obserwacja nieba nad Krakowem w pogodne, 
bezwietrzne zimowe dni nie pozostawia jednak wątpli-
wości, że w dużej mierze za wiszący nad miastem smog 
odpowiadają domowe piece i lokalne kotłownie. Ile ich 
jest w naszym mieście, nikt nie wie.

Wiadomo jedynie, że w 2009 r. zlikwidowano 661 
pieców i 13 kotłowni, rok wcześniej – 443 piece i 12 kot-
łowni, a w 2007 r. – ponad 1300 pieców i 29 kotłowni. 
Do przechodzenia na ekologiczne sposoby ogrzewania 
pomieszczeń przez wiele lat zachęcały dotacje z Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (w 2009 r. na dofinansowanie zmiany systemu 
ogrzewania lub pozyskiwania ciepłej wody przeznaczo-
no 2,5 mln zł). Można było otrzymać do 40 proc. wy-
danej kwoty, maksymalnie 40 tys. zł (na terenie uzdro-
wiska Swoszowice do 50 proc, maksymalnie 50 tys. zł). 
Ogółem, od 1995 r. w Krakowie zlikwidowano blisko  
20 tys. pieców i ponad 300 kotłowni.

Do pieca co padnie
Przeprowadzone przez inspektorów Wydziału Kształ-

towania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w latach 
2007 – 2009 kontrole osób, które zmieniły system ogrze-
wania na proekologiczny i otrzymały z tego tytułu dofi-
nansowanie z GFOŚiGW nie wykazały powrotu przez 
te osoby do ogrzewania wnętrz paliwem stałym (węg-
lem, koksem) co wiązałoby się z koniecznością zwrotu 
otrzymanego wsparcia wraz z odsetkami.

Rosnące ceny gazu oraz prądu przy braku jakichkol-
wiek zachęt ekonomicznych do stosowania ekologicz-
nych paliw czy odnawialnych źródeł energii, sprawiają, 
że wielu mieszkańców, nie mających żadnych „zobowią-
zań”, powraca do tradycyjnych pieców. Tajemnicą po-
liszynela jest, że ląduje w nich wszystko, co da się spa-

lić – opakowania tekturowe, buty, odzież, stare meble, 
a nawet plastikowe butelki.

W większości pieców temperatura spalania jest zbyt 
niska i w efekcie w emitowanych spalinach powstają bar-
dzo szkodliwe zanieczyszczenia. Szczególne zagrożenie 
dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu, dwutle-
nek siarki, tlenek węgla, a także drobny pył zawierający 
związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu 
i kadmu). Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym 
się z domowych kominów dymie może sięgać 100 nano-
gramów/m3, podczas gdy ich dopuszczalne stężenie wy-
nosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla spalarni śmieci)!

W przypadku przyjęcia przez organizm człowieka 
wysokich dawek dioksyn, ich toksyczny wpływ na zdro-
wie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. 
Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

Palenisko pod kontrolą
Przed rokiem miejscy urzędnicy uznali, że trzeba od-

uczyć ludzi palenia śmieciami. Rozpoczęły się kontrole 
tego, co jest spalane w piecach. W pierwszym kwartale 
2009 r. skontrolowano 113 posesji, ujawniając 61 wy-
kroczeń. Na terenie 24 nieruchomości strażnicy wy-
kazali spalanie odpadów w piecach i w związku z tym 
wykroczeniem nałożyli 14 mandatów karnych na kwotę 
– 2.450 zł oraz pouczyli 10 osób. W trzech przypadkach 
pobrano do analizy próbki z pieców.

W tym sezonie grzewczym skontrolowano już ponad 
sto nieruchomości, ujawniając 9 przypadków palenia 
śmieciami. W efekcie nałożono 8 mandatów na łączną 
kwotę 1.500 zł oraz pobrano kilka próbek do analizy. 
W grudniu rozdano też na peryferyjnych pętlach komu-
nikacji miejskiej 30 tys. ulotek informujących o szkodli-
wości spalania odpadów w domowych piecach.

Inspektorzy i strażnicy nie mogą jednak pilnować 
każdego pieca. Niewiele dadzą też jednorazowo rozda-
ne ulotki. Bez szerszych kampanii społecznych uwrażli-
wiających na problem trucizn emitowanych w powietrze 
z domowych palenisk, a przede wszystkich bez zachęt 
ekonomicznych do stosowania ekologicznych paliw 
i źródeł energii, długo jeszcze nad Krakowem i innymi 
polskimi miastami w zimowe dni można będzie oglądać 
„czapę” pyłów i innych zanieczyszczeń.

krzysztof duliński

Foto: (Kaj)

Niska emisja

Pył zawieszony w powietrzu (PM10 i PM2,5) to mieszanina 
stałych i ciekłych drobnych cząstek pochodzenia naturalnego, 
np. znad Sahary lub pochodzenia antropogenicznego, np. z 
gospodarstw domowych lub powstających wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych.

Najbardziej wrażliwe na wysokie stężenia pyłu zawieszone-
go PM10 są osoby z chorobami serca lub płuc, osoby starsze 
oraz dzieci. Osoby z chorobami serca mogą odczuwać ból w 
klatce piersiowej, palpitacje serca, skrócenie oddechu, nad-
mierne zmęczenie. Wysokie stężenie PM10 może się także 
przyczyniać do zwiększonej liczby przypadków arytmii i za-
wałów. Osoby z chorobami dróg oddechowych mogą mieć 
trudności z oddychaniem, ataki kaszlu. Ludzie zdrowi także 
mogą odczuwać podobne objawy, ale o mniejszym natężeniu. 
Wysokie stężenia PM10 mogą również przyczyniać się do 
wzrostu liczby infekcji dróg oddechowych.

Nie wolno palić w paleniskach domowych:
tworzyw sztucznych, opakowań po sokach, mleku itp., 

gumy, opon, lakierowanego drewna, mebli.

Kontrole Straży Miejskiej i inspektorów Wydziału Kształto-
wania Środowiska UMK prowadzone są zgodnie z artykułem 
379. ustawy Prawo ochrony środowiska. W myśl tego artyku-
łu kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren nierucho-
mości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, 
przez całą dobę oraz od 6.00 – 22.00 na inne posesje. 

„Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza 
spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów, podle-
ga karze aresztu lub karze grzywny”.

Artykuł 71. ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli (polegające 

m.in. na nie wpuszczeniu strażników miejskich i inspektorów 
Wydziału Kształtowania Środowiska na teren posesji), na 
mocy artykułu 225. Kodeksu Karnego, stanowi przestępstwo 
i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do trzech lat.

Dzieci z Piasków 
bez przychodni?
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Gabinet weterynaryjny

„PAROTKA”
lek. wet. Agnieszka Drohobycka

www.parotka.pl 
Pon.-pt. 10–13 i 16–19, czw. 14–19, sob. 10-14

os. Rżąka, ul. Rydygiera 25 tel. 012 346 37 76
l  profilaktyka i leczenie ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH  

(ptaki, gady, króliki, gryzonie, fretki) oraz psów i kotów
l zabiegi chirurgiczne – kastracja, sterylizacja
l narkoza wziewna
l  diagnostyka laboratoryjna, m.in. badania biochemiczne krwi  

(w 20 min.)

BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

A-4 ➔ A-0

A-3 A-4
K S E R O
K O L O R

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

tel. 0502 34 86 84

Jest to metoda masażu opracowana przez niemieckiego fizyka 
Petera Hessa. Działa mocno rozluźniająco i odprężająco.  
Zalecana szczególnie osobom przeciążonym obowiązkami.  
Sesje indywidualne

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

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

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

– każda środa, godz. 20.00, każdy piątek godz. 19.00 
Szkoła Jogi na Dębnikach, ul. Bałuckiego 9,  

sobota 27 lutego, godz. 18

MASAŻ MISAMI  
TYBETAŃSKIMI

KĄPIEL W DŹWIĘ-
KACH GONGÓW  
I MIS GRAJĄ-
CYCH

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. 012 292 48 22 

NOWOŚĆ: PIERCING (przekłuwanie ciała)
Przedłużanie, zagęszczanie rzęs 

Zapraszamy do GABINETU KOSMETYCZNEGO  
na pełną kosmetykę ciała!

CITO−TEST
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)
Czynne: pon.− pt. 7.30 − 15.30

tel. 012 657 54 40, 0606 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. 012 658 16 11, 012 658 89 01
LEKARZ RODZINNY tel. 012 265 70 68

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej)

KARDIOLOG, PSYCHIATRA - wizyty płatne

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ

Wykonujemy okulary  
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

oPtyk
Od pon. do pt. w godz. 9−18 

tel. 0501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

pełny zakres szkieł 
okularowych,

bezpieczne okulary  
dla dzieci, 

lekkie soczewki 
plastikowe

bezpłatne komputerowe 
badanie wzroku

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. 012 425 51 79

RVG

Zapraszamy do uczestnictwa w nowym konkursie 
„APTEKA SPEŁNIA MARZENIA”. Szczegóły w aptece

APTEKA „GAMA”
ul. Morawiañskiego 2 (przy ul. Bie¿anowskiej)

tel. 012 657 99 64
•  Bezp³atny pomiar ciœnienia, 

wzrostu, wagi  
i tkanki t³uszczowej

• Apteczki dla firm
• Fachowe porady
• Mi³a i ¿yczliwa obs³uga

Zapraszamy: pn.−pt. 9−19, sob. 9−14

ALERGIE
pokarmy, pyłki, sierści

bezbolesne, komputerowe
testy i odczulania

Najnowocześniejszy, najskuteczniejszy w Krakowie BIOREZONANS
ul. Białoruska 15 (przychodnia), NH, os. Na Skarpie 27  

(obok Szp. Żeromskiego). Rejestracja tel.: 0609 805 797

www.biomax.krakow.pl

aparat obsługuje lekarz (atest ISo9002)

RZUĆ PALENIE!
JEDNYM ZABIEGIEM! 99% skuteczności
Terapie: otyłość, trądzik, astma, autyzm, ADHD, SM, zgaga,  
choroby żołądka i jelit, tarczyca, nerwica, depresja, miażdżyca, 
zaburzenia rytmu serca, reumatyzm, terapie p/bólowe i inne

niskie ceny

(certyfikaty)

rewelacyjne 
efekty

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. 012 357 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., śr., czw.  
godz. 15 – 18

tel. 012 658 60 28  
kom. 503 67 21 83

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

❑  Zaopiekuję się starszą osobą 
z okolic Bieżanowa, Prokocimia 
lub Kurdwanowa  
– 515 43 25 20

❑  Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczo-przemysłowego 
w Nowym Bieżanowie  
– 505 713 747

❑  Sprzedam strój komunijny dla 
chłopca – 518 092 915

❑  Oddam za darmo wózek 
dziecięcy, zniszczony, ale do 
naprawy – 506 790 230

❑  Para szuka pokoju lub taniego 

mieszkania do wynajęcia  

– 665 263 480

❑  Pracujący, spokojny mężczyzna, 

bez nałogów, szuka 

1-osobowego pokoju do 

wynajęcia (do 450 zł)  

– 791 699 609

❑  Zamienię mieszkanie wł., 2 pok. 
z kuchnią na Kozłówku, na 
pokój i jasną kuchnię za dopłatą  
– 012 658 28 72

❑  Sprzedam mieszkanie 38 m kw., 
2 pokoje, IV p., ks. wieczysta, 
ul. Jerzmanowskiego, wolne od 
marca 2010 – 012 657 08 98

❑  Sprzedam lub wydzierżawię 
działki pod uprawy  
– 691 024 949

❑  Wynajmę garaż, Podłęska 14  
– 601 16 17 32

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

kom. 0504 853 960

e−
ma

il: 
wi
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@

wp
.pl Reklama na 

Wielkanoc!
Bieżanów Nowy i Stary, 
Kozłówek, Kurdwanów, 

 Łagiewniki,  
os. Cegielniana, 

Piaski Nowe i Wielkie, 
Prokocim Nowy i Stary, 

Rżąka, Swoszowice, 
Wola Duchacka 

Wschód  
i Zachód
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PROSTOWANIE – SPAWANIE – ŚRUTOWANIE
MALOWANIE PROSZKOWE

Wola Duchacka, ul. Dauna 36
(między ul. Kamieńskiego a Malborską)

tel. 012 655 09 65, zapraszamy: pon. - pt. od 9 do 17

czynne: pon. - pt. 9 – 17
inż. M. ZAMIAR

Poliss f.p.
AkumulAtory

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

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

www.poliss.krak.plŻALUZjE
PIONOWE 

POZIOME 

ROLETKI 
TEKSTYLNE

Produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
012 655 74 74

www.zalmax.pl

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
BAGAŻNIKI DACHOWE

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

tel. 012 265 32 30, 012 265 32 31
www.robin.krakow.pl      e-mail: robin@robin.krakow.pl

pon. - pt. 8 – 17, sob. 10 - 14

GABINET KOSmETYCZNY  
ul. Nowosądecka 31 tel. 012 425 67 13 „OD−NOVA”

SOLARIUm TURBO  
Tel. 012 425 67 13

PEŁNA KOSmETYKA TRADYCYJNA
mASAŻE CIAŁA I TWARZY – już od 35 zł!

ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE:
l agyptos, parafango – wyjątkowa „kąpiel” w błocie i parafinie

l  elektroterapia: elektrostymulacja, elektroskultur, elektrolipoza,  
drenaż limfatyczny, ultradźwięki

mIKRODERmABRAZJA DIAmENTOWA 
(przebarwienia, blizny, trądzik, łojotok, rozszerzone pory, rozstępy, zmarszczki)

NEODERmA – leczniczy zabieg głęboko złuszczający

PEELEING KAWITACYJNY 
TERmAGE –  nowość na rynku kosmetycznym! Zabieg odmładzający z zastoso-

waniem fal radiowych. Odnowa włókien  kolagenowych,  poprawa 
napięcia i kondycji skóry, lifting i poprawa owalu twarzy

Zaprasza kosmetolog
Joanna Ciotek

KUPON RABATOWY
z tym kuponem mikrodermabrazja diamentowa – 20%

promocja ważna do końca lutego 2010 r.

Przyjemne ciepło w Twoim domu 

BRYKIET DĘBOWY
i inne rodzaje brykietów
DO KOMINKÓW I PIECÓW

510 671 147; 12/6551962
Wola Duchacka ul. Karpińskiego 16A

www.brykiety-krakow.pl

tel. 012 265 23 60 

kom. 602 32 18 10 

SZAfY
WNęTRZA

gARDEROBY

e-mail: bel_meb@op.pl, www.bel-meb.pl

Wola Duchacka, ul. Nowosądecka 78
(przed przychodnią na ul.Białoruskiej)

Ruczaj, ul. Kobierzyńska 54

CZYSZCZENIE  

dywanów i tapicerek
Odbiór u Klienta

MAGIEL
tel. 012 655 90 89  

0885 216 231
Pon. - pt. w godz. 9 – 18

Wola Duchacka,  
ul. Łużycka 26
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NASZA SZKOŁA GWARANTUJE:
l  Indywidualne podejście do uczniów, żaden uczeń nie jest ano-

nimowy w MAŁEJ, KAMERALNEJ szkole;
l Rzetelną naukę NA JEDNĄ ZMIANĘ (do godz. 1500);
l  Pełny MONITORING wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły;
l  Naukę dwóch języków nowożytnych: kontynuowany język 

ANGIELSKI, drugi język nauczany od podstaw (do wyboru: 
WŁOSKI, NIEMIECKI);

l  Zróżnicowany poziom nauczania dopasowany do możliwości 
percepcyjnych uczniów;

l  Opiekę psychologiczno-pedagogiczną, pracę z uczniem o spe-
cyficznych potrzebach edukacyjnych;

l  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje dla uczniów 
i rodziców, zajęcia fakultatywne dla uczniów klas trzecich 
przygotowujące do egzaminów;

l  Możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez uczestnic-
two w przedmiotowych kołach olimpijskich, kole plastycznym, 
kole informatycznym, zajęciach muzycznych i sportowych;

l  Doskonale przygotowaną, kompetentną kadrę (nauczyciele 
mianowani, dyplomowani, egzaminatorzy Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej);

l  Coroczne wyjazdy na zielone szkoły (dofinansowanie) oraz 
 wycieczki edukacyjno-rekreacyjne;

l  Dobrą bazę dydaktyczną - nowoczesną pracownię komputero-
wą i sale multimedialne!

l  Edukację kulturalną - wyjścia do filharmonii, teatrów, kin 
i muzeów oraz plenery malarskie;

l  Udział w akcjach charytatywnych (wolontariat).

W roku szkolnym 2010/2011 
prowadzimy nabór do klas o profilu:

■ Humanistyczno-dziennikarskim
■ Informatyczno-matematycznym
■  Biologiczno-ekologicznym, ogólnym
■ możliwość dostosowania profili do preferencji uczniów

ZaPRaSZaMY Na DZIEŃ oTWaRTY:
18 marca (czwartek) w godz. 1700-1900

Szanowni Rodzice Uczniów klas VI!
Od kilku miesięcy zastanawiacie się, które z gimnazjów wybrać dla swo-
jego dziecka. Z przerażeniem słuchacie informacji o szerzącej się agresji, 
o dealerach, którzy w świecie gimnazjalistów znaleźli chłonny rynek.
W związku z tym mam dla Państwa propozycję. Za waszym po-
średnictwem zapraszam szóstoklasistów do naszego gimnazjum, 
w którym JEST BEZPIECZNIE - nie ma przemocy, nie spotyka się 
dealerów narkotykowych. Zapraszam do szkoły opartej na szeroko 
rozumianym dialogu: nauczyciel - uczeń - rodzice.
W opinii Pani wizytator z krakowskiego Kuratorium Oświaty dla 
Gazety Krakowskiej:  „…To jest bardzo dobra szkoła i po przeglądzie 
stwierdzam, że poziom bezpieczeństwa jest wysoki….”. 
W podobnym tonie jest wypowiedź policjantki uczestniczącej w wi-
zytacji naszej szkoły:  „…Szkoła jest bezpieczna…, nie dochodzi do 
fali”.  
Potwierdzeniem powyższych opinii jest zdobycie przez nasze gimna-
zjum Dyplomu Uznania za działania podjęte w projekcie „Bezpiecz-
ne Gimnazjum”- (edycja 2005-2007).
Pragnę jeszcze dodać, że konsekwentne działania zmierzające do 
zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, są możliwe także dlatego, że 
szkoła jest mała (około 250 uczniów) i nikt nie jest w niej anoni-
mowy. Znamy wszystkich uczniów, możemy przewidzieć ich różne 
reakcje i przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom.
Budynek jest całkowicie objęty monitoringiem. Staramy się robić 
wszystko, aby nasi uczniowie czuli się dobrze na terenie szkoły, 
 a  rodzice i opiekunowie mieli świadomość, że ich dzieci są w szkole 
bezpieczne. Ponadto stwarzamy możliwość zdobywania wiedzy na 
wysokim poziomie oraz dbamy o wszechstronny rozwój każdego 
dziecka. 
Dlatego też, mając na uwadze dobro Państwa Dziecka, polecam 
nasze gimnazjum!

Dyrektor Gimnazjum nr 35
Bożena Skowronek

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

Cd. ze str. 1
Obecni byli także: Elżbieta Firlet, kustosz Muzeum 

Historycznego Miasta Krakowa, autorka monografii 
o Woli Duchackiej, dr Przemysław Szwałko z Wydziału 
Kształtowania Środowiska UMK, który opracował za-
rys parku, Jerzy Zbiegień – miejski konserwator zabyt-
ków, a także Włodzimierz Kozioł z ZIKiT.

Stronę społeczną reprezentowali: kpt. Włodzimierz 
Wolny, Beata Anna Symołon, Marta i Wojciech Przego-
nowie – ze Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej, 
także Paweł Kurek ze Stowarzyszenia Podgorze.pl, Ewa 
Gaj – autorka monografii Dzielnicy XI, Maksymilian 
Szelęgiewicz z Klubu Osiedlowego Wola  Duchacka, 
młodzież reprezentował m.in.  przedstawiciel 13. szcze-
pu Swarożyca. Media reprezentowali: Paulina Polak 
z „Dziennika Polskiego”, Jan Bińczycki z dwutygodni-
ka Krakow.pl oraz niżej podpisany Jarosław  Kajdański 
z „Wiadomości”.

Spotkanie pokazało, że bardzo wiele osiągnięto w cią-
gu prawie 3,5 lat wspólnego działania, inspirowanego 
od początku kadencji przez Radę Dzielnicy XI. Dys-
kutowano nad tym, jak pokonać kolejny impas. Radny 
Pietrus z Komisji Planowania Przestrzennego stwierdził, 
że uchwała Rady Miasta ma sens dopiero wówczas, gdy 
pierwszy konkretny ruch zostanie wykonany ze stro-
ny prezydenta. Wydaje się jednak, że w takiej sytuacji 
„czekania”, zostawia mu się w ręku pretekst i wymówkę 
(oby było inaczej!), że Rada Miasta w żadnej formie nie 
wypowiedziała się dotąd na temat Parku Duchackiego, 
ponieważ wnioski Komisji Planowania etc. nie są wystar-
czającym, obligatoryjnym głosem całej rady. A wydaje 
się, że większość radnych jest za za parkiem bez względu 
na przynależność partyjną. Impas dotyczy zatem relacji 
między Radą Miasta a urzędującym prezydentem.

W toku dyskusji Ewa Gaj zaproponowała szukanie 
środków unijnych w odpowiednich programach euro-
pejskich, aby szlakiem dziedzictwa połączyć Park Du-
chacki z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewni-
kach. Z kolei prof. Wojciech Przegon z Uniwersytetu 
Rolniczego zadeklarował, że w ramach praktyk stu-
denckich można by przeprowadzić bezpłatnie najpierw 
inwentaryzację zasobów Parku Duchackiego, a następ-
nie opracować jego koncepcję.

Uzgodniono, że niezbędna jest działanie bezpośred-
nie, czego wyrazem będzie wizyta u prezydenta prof. 
Jacka Majchrowskiego. W najbliższym czasie wybiorą 
się na nią wraz z radnymi dzielnicy i miasta liczni przed-
stawiciele strony społecznej.

jarosław kajdański

foto: Feliks Woźniak
Od autora:
Poparcie dla działań na rzecz Parku Duchackiego 

można wyrazić podpisem. Listy dostępne są: w szko-

łach i przedszkolach, domach kultury i bibliotekach na 
terenie Woli Duchackiej, także u księży zmartwych-
wstańców oraz w biurze Rady Dzielnicy XI. Polecamy 
także stronę Parku Duchackiego w serwisie Facebook: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=275088210201&ref=mf

Z ostatniej chwili: 
Radny Włodzimierz Pietrus wniósł poprawkę do bu-

dżetu w brzmieniu: 
„Nazwa programu/Nazwa zadania - po słowach: „Re-

gulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości 
do zasobu Miasta” dopisuje się po przecinku: „w tym 
wykupy gruntów i nieruchomości dla utworzenia Parku 
Duchackiego”. 

W uzasadnieniu podano:
„Park miejski na Woli Duchackiej planowany jest 

w miejscu części zespołu parkowo- dworskiego, który sta-
nowi fundament dziedzictwa Woli Duchackiej i świadczy 
o jej tożsamości historyczno-kulturowej. Tereny te mają 
ponadto udokumentowane walory przyrodnicze i krajo-
brazowe, w tym pomniki przyrody. Jest to obszar prak-
tycznie pokryty już w całości zielenią parkową. Tereny te 
należą do właścicieli prywatnych, z których część zgodziła 
się na ich sprzedanie Gminie Miejskiej Kraków na wa-
runkach podlegającym trwającym negocjacjom. Park 
Duchacki to efekt długotrwałych działań radnych dzielni-
cy i miasta, posłów na Sejm RP, działaczy stowarzyszeń 
lokalnych, urzędników magistratu, wspieranych przez 
społeczność lokalną. Działania te są opisywane na bieżą-
co przez krakowską prasę. Poparcia udziela nieustannie 
społeczność lokalna (na listach poparcia jest ok. 600 pod-
pisów i zbierane są nadal), która protestuje w ten sposób 
przeciwko realnej groźbie zabudowy tych terenów. A jest 
to jedyny teren zielony między blokowiskami dzielnicy XI.  
W przyszłości może służyć jako park miejski mieszkańcom 
znacznej części Podgórza. Park Duchacki został wpisany 
na listę rankingową zieleni parkowej w poz. 28”.

Głosowanie podczas sesji w środę 17 lutego.

Wszyscy za Parkiem Duchackim

Rozpędzona ulica Bochenka
Myślę, iż dobrym pomysłem byłoby poruszenie na ła-

mach Państwa gazety problemu ul. Bochenka i koniecz-
ności zainstalowania na niej progów zwalniających. Jest 
to długi, prosty odcinek drogi i samochody pędza tam 
naprawdę z ogromną prędkością, a ponadto w okresie 
wiosenno-letnim urządzane są tam rajdy na motocyklach. 
Mieszkańców bloków 67 i 69 znajdujących się najbliżej 
tej ulicy naprawdę mają utrudnione życie. Ulica znajdu-
je się w pobliżu bloków, placu zabaw, szkoły i szpitala 
Scanmedu. Progi zwalniające są tam konieczne. Co moż-
na zrobić w tej sprawie? czy to kwestia dla rady dzielni-
cy? Ze swojej strony będę poruszać te sprawę w ZIKiT. 
 Z góry dziękuję za pomoc.

 B. E.
Od redakcji:
Sprawa uspokojenia ru-

chu na ul. Bochenka (na 
zdjęciu), która stała się 
ulicą przelotową i skró-
tem dla jadących od stro-
ny Kurdwanowa i Piasków 
na Kozłówek i Prokocim, 
była poruszana w pismach 
Rady Dzielnicy XI do 
Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu 
już na początku kadencji. 
Ostatnio wniosek ten zo-
stał powtórzony kolejnym 
pismem. Może tym razem 

inspektorzy ZIKiT (którzy od czasu wprowadzenia cięć 
w wydatkach miejskich mają jak gdyby za zadanie tylko 
pisemnie uzasadniać odmowy), łaskawiej spojrzą na ten 
problem. Pana/Pani (brak podpisu) dodatkowa inter-
wencja w ZIKiT na pewno też się przyda.

Do autora z Rżąki
Uprzejmie proszę o przekazanie autorowi artykułu „522 

zamiast 502” zamieszczonego na Lokalnym Forum gazety 
„Wiadomości” nr 1 (168) poniższej informacji.

Niesłusznym jest moim zdaniem obwinianie MPK 
za decyzje dotyczące linii 502 oraz 304 czy w przyszłości 
jakiejkolwiek innej, ponieważ od sierpnia 2006 r. MPK jest 
tylko operatorem, a nie organizatorem komunikacji (jak 
było to przed 2006 r.). Wszelkie decyzje na jakich liniach 
jeździć, które zlikwidować, które skrócić lub wydłużyć po-
dejmuje ZIKiT, a nie MPK, i nie ma to nic wspólnego z 
sytuacją ekonomiczną MPK.

Pozdrawiam,
Pracownik MPK

Kozłówek czy Kozłówka
Jaka jest prawidłowa nazwa osiedla? Os. Kozłówek czy 

os. Na Kozłówce. Pozdrawiam. 
Rafał 

Od redakcji:
Osiedle powstało na wzgórzu o nazwie Kozłówka. 

Stąd prawidłowa nazwa „osiedle Na Kozłówce”. Ale 
w potocznym używaniu jest „Kozłówek”, bo łatwiej się 
wymawia.
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Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
30−644 Kraków, ul. Kamieńskiego 49

tel. 012 655 12 93, 012 655 17 85 
fax: 012 655 60 09, e−mail: szkola@zsel1.krakow.pl

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamień-
skiego 49 już od ponad pół wieku kształci elektryków, 
elektroników i informatyków.

Placówka umożliwia kształcenie młodzieży w: 
 czteroletnim technikum (w zawodach: technik in-
formatyk o specjalności systemy zarządzania bazami 
danych, technik elektronik o specjalnościach: systemy 
i sieci komputerowe, elektroniczne systemy zabezpieczeń 
oraz automatyka, jak również technik elektryk o spe-
cjalności budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł 
energii), trzyletnim liceum profilowanym (w profi-
lach: ekonomiczno-administracyjnym, socjalnym, za-
rządzanie informacją), trzyletniej szkole zasadniczej 
(w zawodach: elektryk, monter elektronik), trzyletnim 
technikum uzupełniającym na podbudowie szkoły za-
sadniczej w systemie dziennym i zaocznym (w zawo-
dach: technik elektronik, technik elektryk), rocznej 
szkole policealnej (w zawodzie: technik elektryk o spe-
cjalności budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł 
energii) oraz dwuletniej szkole policealnej (w zawodzie 
technik informatyk). 

Ogromny postęp technologiczny przejawiający się 
we wszystkich sferach życia i nauki wpływa na modyfi-
kację obecnej oferty edukacyjnej.

W roku szkolnym 2009/10 została otwarta klasa 
w 4-letnim technikum o nowej specjalności: elektro-
niczne systemy zabezpieczeń. Nasza Szkoła jest drugą 
w Polsce - po Zespole Szkół Łączności w Gdańsku - 
kształcącą specjalistów w zakresie projektowania, in-
stalowania i monitorowania inteligentnych systemów 
alarmowych oraz prowadzenia ich serwisu, a także 
dystrybucji. Kierunek ten powstał we współpracy z fir-
mą Satel, będącą liderem w branży systemów zabez-
pieczeń. Realizacji zamierzonych zadań edukacyjnych 
sprzyja istniejące u nas laboratorium, które wyposażo-
ne zostało w specjalistyczne urządzenia.

W dobie szybkiego rozwoju gospodarczego istnieje 
również potrzeba przybliżenia młodemu człowiekowi 
zagadnień z zakresu edukacji ekonomicznej - od ra-
chunkowości poprzez pracę biurową, marketing aż po 
zarządzanie firmą.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, ZSE wprowadza 
w trzyletnim liceum nowy profil kształcenia: ekono-
miczno-administracyjny. Uczniowie podejmujący 
naukę na tym kierunku przygotowani zostaną do pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy 
w następujących komórkach funkcjonalnych firm: se-
kretariat, dział ogólnoekonomiczny, dział finansowy, 
dział marketingu, dział zaopatrzenia lub zbytu, dział 
administracyjno-organizacyjny. 

Propozycje edukacyjne Zespołu Szkół Elektrycznych 
nr 1 skierowane są do tych wszystkich absolwentów, 
którzy pragną zapewnić sobie lepsze funkcjonowanie 
w zmieniających się warunkach ekonomicznych i spo-
łecznych.

W dniach 20 i 27 marca 2010 r. (soboty)
w godz. od 9.00 do 14.00 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne zaprasza 
Gimnazjalistów i ich Rodziców  

na Dzień Otwarty, 
podczas którego można będzie zapoznać się  
z bogatą ofertą dydaktyczno-wychowawczą  

placówki. 
Informacje o szkole można uzyskać codziennie 

w godz. od 8.00 do 15.00
pod nr tel.: (12) 655-12-93, (12) 655-17-85 

oraz na stronie: www.zsel1.krakow.pl

SZKOŁA Z PRZySZŁOŚCIą

Cd. ze str. 1
Odsłonięcia pomnika dokonał prezydent Krakowa 

prof. Jacek Majchrowski, obecny był także wojewoda 
małopolski Stanisław Kracik, senator Janusz Sepioł 
i poseł Łukasz Gibała, wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Stanisław Rachwał, członek Zarządu Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego Wojciech Kozak, prezes PAU 
prof. Andrzej Białas, a także konsul generalny USA 
Allen Greenberg. Obecni byli także przedstawiciele 
Dzielnicy XII, poczty sztandarowe  oraz licznie zapro-
szeni goście, w tym potomek Erazma Jerzmanowskiego 
Erazm Mieszczański.

Uroczystość prowadził prowincjał OO.Augustianów 
o. Jan Biernat. Wcześniej w kościele rektoralnym pw.  
Św. Mikołaja z Tolentino odprawiono intencyjną mszę 
św.

Zakończenie Roku Jerzmanowskiego rozpoczęto już 
6 lutego promocją książki Grażyny Fijałkowskiej pt. „Tyle 
życia, ile w czynie”, której tytuł trafnie oddaje motto życia 
Jerzmanowskiego (książkę można nabyć w siedzibie To-
warzystwa Przyjaciół Prokocimia, przy ul. Górników 29 
lub w bibliotece przy ul gen. Jasińskiego 32). Autorka po 
raz kolejny zgłębiła wiedzę na temat wielkiego filantropa 
i udokumentowała wiele faktów poprzez żmudną kweren-
dę w materiałach źródłowych tak w Polsce, jak i w USA. 
Postarała się przy okazji, aby pamięć o Jerzmanowskim 
wróciła także do jego rodzinnych Tomisławic.

Warto dodać, że 101. rocznica śmierci „polskiego 
Nobla” zbiegła się z XX-leciem Towarzystwa Przyja-
ciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, 
które stanowi wzór nie tylko na miarę Krakowa, jak 
powinna organizować się i funkcjonować społeczność 
lokalna – wobec swojej historii, z realizowaniem zadań 
współczesnych. Przykładem spektakularna i skuteczna 
obrona starego Prokocimia z zespołem pałacowo-par-
kowym przed ponawianymi planami budowy Trasy 
Bagrowej. Z zadań najbliższych jest zebranie fundu-
szy na renowację i uruchomienie pałacowej fontanny.  
W kwietniu br. zostanie przyznana II edycja Nagro-
dy im Erazma i Anny Jerzmanowskich (pierwszą 
otrzymała Janina Ochojska-Okońska z Polskiej Akcji 
 Humanitarnej). Funduje je Sejmik Województwa Ma-
łopolskiego, a wręczana jest w salach Polskiej Akademii 
Umiejętności, której Jerzmanowski powierzył hojnie 
swój „noblowski” testament.

„Wiadomości” od stycznia ub.r. patronowały Rocz-
nicom Jerzmanowskiego poprzez liczne publikacje, do 
lektury których zapraszamy na stronę: www.wiadomo-
sci.krakow.pl

Tekst i foto: jarosław kajdański

Pomnik polskiego Nobla

Erazm Józef Jerzmanowski 
(1844 – 1909)

Urodził się 2 czerwca 1844 r. w Tomisławicach w Ka-
liskiem, w rodzinie ziemiańskiej. Był prawnukiem Fran-
ciszka Jerzmanowskiego, posła na Sejm Czteroletni, 
oraz stryjecznym wnukiem barona Pawła Jerzmanow-
skiego, adiutanta cesarza Napoleona I. Po ukończeniu 
szkoły średniej w Warszawie studiował przez rok w In-
stytucie  Politechnicznym w Puławach. Wziął udział 
w powstaniu styczniowym. Po jego upadku w 1864 r. 
został internowany przez władze austriackie w Oło-
muńcu. Zmuszony do emigracji, wyjechał do Paryża 
i rozpoczął studia w Szkole Wyższej Polskiej na Mont-
parnasse, a następnie w Ecole des Mines i w Szkole 
Inżynierii w Metz.

W r. 1870 jako oficer walczył w wojnie francu-
sko-pruskiej. W 1873 r. został wysłany do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej przez francuskie 
przedsiębiorstwo prowadzące tam eksploatację gazu 
świetlnego według nowego sposobu, wynalezionego przez  
J. de Moteya. W tym też roku ożenił się z Amerykan-
ką Anną Koester, a w 1879 otrzymał obywatelstwo 
amerykańskie. W czasie pobytu w USA opatentował 
17 wynalazków w dziedzinie gazownictwa. Mówiło się 
o nim, że to „Polak, który oświetlił Amerykę”. Jako 
specjalista zdobył ogromny majątek, posiadał trzecią co 
do wielkości fortunę w USA, a pierwszą wśród Polonii. 
Przeznaczał duże sumy na finansowanie jej działalności 
naukowej, kulturalnej i oświatowej. Opiekował się emi-
grantami, zbudował dwa kościoły, utrzymywał Czytelnię 
Polską oraz kierował utworzonym w 1886 r. Komitetem 
Centralnym Dobroczynności. W dowód uznania, w r. 
1889 został odznaczony przez papieża Leona XIII Ko-
mandorią Krzyża św. Sylwestra, czyli Orderem Złotej 
Ostrogi, za zasługi dla Kościoła katolickiego.

W 1896 r. powrócił ze znaczną fortuną do kraju, do 
którego często przyjeżdżał. Miał tu wielu przyjaciół, 
zamieszkał w tzw. Galicji (jako powstaniec do zaboru 
rosyjskiego miał zakaz wjazdu), gdzie zakupił majątek 
w podkrakowskiej wsi Prokocim. Był fundatorem szkół 
ludowych w Prokocimiu i w Krzyszkowicach koło Wie-
liczki. Dalej prowadził działalność charytatywną. Ufun-
dował witraże autorstwa Józefa Mehoffera w kaplicy 
Szafrańców w katedrze królewskiej na Wawelu oraz 
w kościele parafialnym w Bieżanowie. Wspierał akcje 
dobroczynne, m.in. na rzecz Zakładu ks. Siemaszki ze 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy (dzisiejsze „U Sie-
machy”) i na rzecz Adama Chmielowskiego – brata 
 Alberta, oraz na ręce Adama Asnyka w celu sprowa-
dzenia zwłok Teofila Lenartowicza. 

Erazm hr. Jerzmanowski zmarł w swoim majątku 
w Prokocimiu 7 lutego 1909 r., pochowany został na 
cmentarzu Rakowickim w grobowcu, którego autorem 
był rzeźbiarz Wacław Szymanowski.

W swoim testamencie uczynił na rzecz Akademii 
Umiejętności zapis 1 200 000 koron (ok. 365 kg zło-
ta) z przeznaczeniem na utworzenie Fundacji im. śp. 
 Erazma i Anny małżonków Jerzmanowskich, przyznają-
cej nagrody za działalność literacką, naukową i humani-
tarną. Nagrody te otrzymali m.in. kardynał Adam Stefan 
Sapieha, Henryk Sienkiewicz, Jan Kasprowicz, siostra 
Samuela – felicjanka, Ignacy Paderewski, Benedykt 
 Dybowski, Tadeusz Browicz, Aleksander Brückner. Na-
groda była nazywana „polskim Noblem”.

W latach komunizmu postać tego wybitnego Polaka 
została całkowicie wykreślona z kart naszej historii. 
Jerzmanowski był bowiem zadeklarowanym przeciw-
nikiem utopii i doktryny socjalistycznej, czemu wielo-
krotnie dawał wyraz w swoich wystąpieniach publicz-
nych.

Oprac. (Kaj)

Prezes TPP Roman Rozlachowski oraz autorka monografii  
Grażyna Fijałkowska.

Zwieńczenie Roku Erazma Jerzmanowskiego w „Wiadomościach”
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l Tegoroczna zima rozbiła miejski budżet przeznaczony 
na odśnieżanie. Mamy przykłady ulic, gdzie odśnieżono 
tylko raz, a na poboczu został ślad w postaci tafli lodu (na 
zdjęciu ul. Kijanki). Nie wiadomo co gorsze dla kierow-
ców. Jeszcze gorzej mają piesi, można ślizgać się bez uży-
cia łyżew (na zdjęciu pokrywa lodowa na ul. Kordiana).
l „Uwaga: śliskie schody!” Ten znak ostrzega prawie 

wszędzie. Pytanie, kto te propoślizgowe schody wyko-
nał? Obok pokazujemy schody prowadzące do przy-
chodni w Swoszowicach, które nie dawno wyremonto-
wano... także z poślizgowym skutkiem.
l Dzwony koło kościo-
ła w Starym Bieżanowie 
służą niektórym za dzikie 
wysypisko. Czy robią to 
mieszkańcy najbliższych 
okolic, którzy następnie 
w niedzielę przechodzą 
tędy na mszę?
l Czytelniczka (pozdra-
wiamy) poinformowa-
ła nas, że dojazd na os. 
Rżąka z ul. Kosocickiej 
doczekał się zasypania 
(gruzem) karkołomnych 
dziur, przed którymi ostrzegaliśmy wielokrotnie. Uczynili 
to przypuszczalnie właściciele pobliskich garaży. To do-
raźne działanie, zanim urzędy dogadają się z właścicielem 
tego odcinka drogi.
l Mimo trzaskających mrozów w Starym Bieżanowie 
rozpoczęto budowę kanalizacji. Bohaterska ekipa god-
na podziwu...
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wszystkie przysługujące jej prawa, w tym do skracania tekstów i zmiany ich tytułów oraz nieponoszenia odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. PL ISSN 1507-6105

Twoja reklama  
w „Wiadomościach”

Bieżanów Nowy i Stary, Kozłówek, Kurdwanów, 
 Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wiel-
kie, Prokocim Nowy i Stary, Rżąka, Swoszowice, 

Wola Duchacka Wschód i Zachód

tel. 012 654 54 19, kom. 0504 853 960
e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

APEL: 
Uprzejmie proszę o prze-
kazanie 1% podatku do-
chodowego za rok 2009 
na moją rehabilitację.  
W PIT proszę wpisać: Funda-
cja Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”, KRS 0000037904. 
W rubryce inne informacje: 
SZROM DOMINIK zaczyna-
jąc od nazwiska.

Wpłaty można też dokonać  
bezpośrednio na konto:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,  
PeKaO SA Oddział 1 w Warszawie, 
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362, 

z dopiskiem: darowizna na leczenie  
i rehabilitację Dominika Szroma.

Serdecznie dziękuję za szansę na lepsze życie!
Dominik Szrom

www.powiat.mielec.pl/dominik
e-mail: dominik788@interia.pl

kom. 501 747 114

OPTIMAL-MED
tel. 12/2680505
www.optimal-med.pl

ul. Zakopiańska 166
30-434 Kraków

Stomatologia

Ginekologia

Laryngologia

Interna

Chirurgia naczyniowa 
(żylaki)

Chirurgia ogólna

Pediatria

Neurologia

Psychiatria

Psychologia

Hepatologia

Kardiologia(ekg)

Medycyna  
podróży

USG 

Badania analityczne 
- szeroki zakres

Nasze specjalizacje:

ogłasza nabór 
do klas „0” i „1” 

na rok szkolny 2010/2011

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do naszej Szkoły 

na Dzień Otwarty 
organizowany 25 lutego 2010 roku, 

od godz. 17.30.

Szczegółowe informacje na temat Dnia Otwartego 
są dostępne na naszej stronie internetowej.

SZCZYCIMY SIĘ:
 od września 2010 r. najnowocześniejszym 
 przedszkolem w Krakowie  bardzo dobrymi, bezpiecz-
nymi i przyjaznymi warunkami do nauki  różnorodną, 
bogatą i atrakcyjną ofertą edukacyjną  jesteśmy szkołą 
ćwiczeń Akademii Pedagogicznej w Krakowie  certyfika-
tem „Szkoły wyróżnionej za wychowanie” przez Małopol-
skiego Kuratora Oświaty  współpracą ze szkołami Unii 
Europejskiej w ramach narodowego programu Socrates 
Comenius  najwyższymi wynikami sprawdzianów i eg-
zaminów gimnazjalnych w gminie Kraków  realizacją 
idei szkoły bez korepetycji  usytuowaniem budynku 
z dala od wielkomiejskich wpływów.

oFERUJEMY:
 indywidualną pracę z uczniem zdolnym i nie tylko 
  naukę jęz. angielskiego i niemieckiego  dwie sale 
gimnastyczne i siłownię  tradycyjne szkolne imprezy 
i uroczystości  wyjazdy i wycieczki nie tylko naukowe 
 szeroką ofertę kół zainteresowań  dodatkowe zajęcia 
sportowe: SKS, judo, UKS, gry zespołowe  pracownie 
przedmiotowe: chemiczna, fizyczna, biologiczna, humani-
styczna, dwie sale informatyczne z dostępem do Internetu.

DZIEŃ oTWaRTY – ZaPRaSZaMY
4 MaRCa CZWaRTEK W GoDZ. 9 - 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Krakowie
Gimnazjum nr 33
ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków 
012-657-7562, 012-657-0588

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

012-657-7562, 012-657-0588

www: zso15.krakow.pl

ogłasza nabór 
do klas pierwszych gimnazjum 
na rok szkolny 2010/2011

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do naszej Szkoły na Dzień Otwarty 
organizowany 24 lutego 2010 r.:
grupy zorganizowane: godz. 10 -14

(prosimy o potwierdzenie przybycia najpóźniej  
do dnia 22 lutego)

Rodzice i Uczniowie: godz. 17 -19
Program imprezy oraz „Informator dla Kandydatów” 

(zawierający szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji) 
jest dostępny na naszej stronie internetowej

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
oGÓLNoKSZTaŁCĄCYCH NR 35
im. J. Tischnera

Przedszkole, 
Szkoła Podstawowa nr 135, 
Gimnazjum nr 26
os. Wróblowice, ul. Mirtowa 2, 30-698 Kraków

tel. 12 654 90 77

Sygnały
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