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WIADOMOŚCI
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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tradycja od 1995 r.

Basen za pasem � Szkoła z historią � Przez błoto na Rżąkę  
Pamięć o korzeniach � Niby łabędź � Na co idą pieniądze 

� Plac Targowy „MANHATTAN”,  Wola Duchacka, 
ul. Białoruska 7, I p., pok. 75, tel./fax 012 655 72 45

� Hurtownia parapetów – Zabłocie
ul. Romanowicza 17, tel./fax 012 296 00 58

649,−

tel. 012 642 65 50
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Ceny brutto z montażem

1350,−
RATY 1%

�� stomatologia zachowawcza �� ortodoncja
�� protetyka

40 lat tradycji Kontrakt z NFZ
PRZYCHODNIA

STOMATOLOGICZNA

Pon. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 18

ul. Kalwaryjska 92 (przy Matecznym)
tel. 012 656 47 73

ZATRUDNIMY DO PRAC
porządkowo-czystościowych

Przyjęcia: 
os. Kurdwanów, ul. Wysłouchów 40/2a

012 413 89 92, 511 393 728

STUDIO FOTOGRAFICZNE

Kozłówek, ul. Spółdzielców 3, pawilon − piętro, sklep tel. 012 655 34 60, studio tel. 0501 696 789

Zdjęcia: ślubne i okolicznościowe, techniczne i do dokumentów
Realizujemy zlecenia cyfrowe i tradycyjne
Możliwość wynajęcia studia – zapraszamy do współpracy
Fotoreportaże i zlecenia w terenie

KSERO, BINDOWANIE, LAMINOWANIE
ARTYKUŁY FOTOGRAFICZNE I BIUROWE

OPRAWA OBRAZÓW

Barbara Bujakowska – zdobywczyni I nagrody
w konkursie „Doliny Kreatywnej”, w kategorii taniec
2007/2008, organizowanym przez TVP. Jury nagrodziło
jej pracę pt. „Swan Like”. Mieszka i pracuje na Woli
Duchackiej. 

Rozmowa na str. 7

Są tacy, którym obojętne, czy i co rośnie pod ich
oknem i przez blokiem, są tacy którzy zieleń niszczą
i tacy, którzy jej strzegą. Ci ostatni to najczęściej spo-
łecznicy, osoby wrażliwe i uświadomione ekologicznie. 

Im właśnie zawdzięczamy sygnały o wandalizmie.
Ostatnio właśnie dzięki temu Straż Miejska przydybała
na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy na Kur-
dwanowie cięli drzewo na kawałki nie mając odpowied-
niego zezwolenia. 

Ale wycinka drzewa lub przycięcie jego korony czy
gałęzi, może także oznaczać profesjonalną pielęgnację
zieleni. Tak się stało w ostatnim czasie na os. Kozłówek. 

Najpierw zadzwonił do nas mieszkaniec bloku przy
ul. Na Kozłówce 31. Twierdził, że sprzed jego okna
zniknęły dwa buki odmiany purpurowej. Drzewa były
wyjątkowo ozdobne, miały już średnice ok. 40 cm. Czy-
telnik podejrzewał, że Spółdzielnia w ten sposób pro-
buje przeforsować budowę oprotestowanego parkingu
w tym miejscu. Wkrótce jednak wyjaśniło się, że wycin-
ka odbyła się w „majestacie prawa”, zgodę dał Wydział
Ochrony Środowiska UMK. A parkingu w tym miejscu
i tak nie da się zrobić – takie zapewnienie usłyszeliśmy
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”. 

Cd. na str. 2

Przez ostatni rok punktem orientacyjnym dla osie-
dla Kurdwanów Nowy był budujący się basen przy ul.
Wysłouchów 34. Krajobraz tej części osiedla powoli się
przeobraża. Wraz z zakończeniem prac budowlanych
zniknął górujący nad wzniesieniem żuraw. Trwają pra-
ce wykończeniowe wewnątrz
obiektu. 

Przedwcześnie wiosenny spa-
cer po terenie niedawnej budo-
wy i samym obiekcie odbyłam
w towarzystwie inżyniera Toma-
sza Nowaka. Plac wokół budyn-
ku został zgodnie z projektem
zagospodarowany. Na planie
owalu powstało 50 – 60 miejsc
parkingowych dla przyszłych
użytkowników basenu z dojaz-
dem od ulicy Bojki. 

I tutaj pojawia się jedno z pierwszych pytań. Na par-
kingu prawdopodobnie nie będą mogły parkować ani
nawet wykonać nawrotki autokary dowożące dzieci na
lekcje pływania. Wizja wielu przeziębień rysuje się aż
nazbyt realnie. Problemem jest także niewielka prze-

pustowość Bojki, dotąd uliczki
dojazdowej dla mieszkańców
okolicznych bloków. W projek-
cie przyjętym do realizacji nie
przewidziano wybudowania
dróg dojazdowych do basenu. 

Krakowski Zarząd Komu-
nalny i Urząd Miasta znają to
zagadnienie i według oświad-
czenia wiceprezydenta Tade-
usza Trzmiela zostanie posze-
rzona ulica Bojki (boczna).

Cd. na str. 3

Taniec z wnętrza

Dewastacja czy pielęgnacja

Ju¿ w tym roku ok. 90 osób równoczeœnie bêdzie mog³o regenerowaæ swoje si³y 
na kurdwanowskim basenie

Nurtujące pytania
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Telefon od mieszkanki os. Rżąka, że dojście na skróty
do ul. Wielickiej z os. Rżąka wciąż przypomina wieś, a nie
miasto. – Chodzi o odcinek wzdłuż ogrodzenia Domu
Starców, tamtędy chodzi większość mieszkańców z przy-
stanku autobusowego na Wielickiej, bo to najkrótsza dro-

ga. Ale jest to droga
po niewysychających
kałużach i po kosz-
marnym błocie. Do-
datkową przeszkodą,
szczególnie po ciem-
ku i dla osób star-
szych, jest karkołom-
ny krawężnik wyżej
położonego chodni-
ka. Kiedy tu się coś
zmieni? – pyta zde-
sperowana Czytel-
niczka. 

O wyjaśnienie
zwróciliśmy się do
Rady Dzielnicy XII. 

- Chodnik jest pla-
nowany wzdłuż pierwszego przedeptu obok ogrodzenia.
Jest problem ze względu na stan własności; jedna z działek,
po której ma przebiegać inwestycja, stanowi własność Za-
konu Augustianów. Obecnie Wydział Skarbu UMK nego-
cjuje warunki odkupienia w/w działki – powiedział nam
przewodniczący Dzielnicy XII Zbigniew Kożuch. 

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że sprawa mogłaby już
zostać zakończona w końcu ub. r., gdyby nie błąd popeł-
niony przy wycenie działki. Zakwalifikowano ją jako teren
inwestycyjny, podczas gdy ma on kwalifikację terenu zielo-
nego; różnica w kosztach jest prawie10-krotna. Trzeba by-
ło wznowić procedury wykupu terenu przez Gminę.
A tymczasem projekt i środki na jego realizację są już
przygotowane w ramach zadań Dzielnicy XII na rok 2008. 

Tekst i foto: (Kaj) 
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Od 28 stycznia 2008 r. MPK zlikwidowało bezpłatne li-
nie autobusowe T3, T4 i T5 i T6, a w dalszej kolejności li-
nie T1 i T2. Informacja tej treści rozwieszona na przystan-
kach autobusowych w naszych dzielnicach – wywołała
zdziwienie i rozczarowanie mieszkańców, szczególnie
osób starszych. Autobusy kursowały do hipermarketów
Tesco przy ul. Wielickiej oraz przy Kapelance. 

O wyjaśnienie tej sprawy zwróciliśmy się do MPK: 
– Umowa została rozwiązana jednostronnie przez Tesco.

MPK jest tylko przewoźnikiem, co sprowadza się do wykony-
wania zamówionej usługi. O szczegóły jej zawieszenia proszę
pytać przedstawicieli Tesco – powiedział nam rzecznik
MPK Marek Gancarczyk. 

Rzecznik prasowy Tesco Polska Przemysław Skory tłu-
maczy: 

– Cyklicznie przeprowadzamy badania, pokazujące skalę
zainteresowania bezpłatnym transportem wśród klientów,
przyjeżdżających na zakupy do Tesco. Wyniki badań od pew-
nego czasu wskazywały na spadek zainteresowania dojaz-
dem tymi liniami na zakupy do Tesco, autobusy były nato-
miast wykorzystywane jako alternatywa dla transportu miej-
skiego. Z roku na rok coraz więcej klientów przyjeżdża na za-
kupy własnymi samochodami, co w połączeniu z rozwijają-
cą się w Krakowie komunikacją miejską spowodowało, że
zrezygnowaliśmy z utrzymywania tych linii.

W nawiązaniu do
rozmowy telefonicznej
przesyłamy zdjęcia
kota znalezionego
w zawiązanych dwóch
workach z tworzywa
sztucznego. Kot został
znaleziony na łąkach,
znajdujących się za
autostradą pomiędzy
ulicami Myślenicką

a Wyrwa w niedzielę 3 lutego. Prawdopodobnie leżał tam co
najmniej dwa dni. Kot przeżył, bo został przypadkowo znale-
ziony w ostatniej chwili. Teraz wraca do sił. 

Kocura nazywamy „Gucio”, na razie mieszka w zamknię-
tym ciepłym pomieszczeniu, ma wilczy apetyt i wraca do for-
my. Obejrzałem go dokładnie i nie zauważyłem w jego zacho-
waniu żadnych objawów chorobowych ani defektów fizycz-
nych, oprócz braku futerka na ogonie i tylnej części tułowia. 

Zależy mi na nagłośnieniu tej sprawy, bo jest to szczególny
przypadek sadyzmu (zgodnie z prawem karany) i myślę, że
przed człowiekiem, który to zrobił, powinni się strzec również
ludzie. 

Pozdrawiam, 
Marek Frejek 

Informujemy PT. Czytelników, że protest przeciwko zli-
kwidowaniu jedynego zestawu pojemników do segregacji
surowców wtórnych koło Szkoły Podstawowej nr 27 na os.
Piaski Nowe (zobacz styczniowy numer – www. wiadomo-
sci. krakow. pl) – przyniósł pozytywny efekt. To zasługa
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe”Adama
Górskiego, który dopilnował, aby Krakowski Zarząd Ko-
munalny miał nowe lokalizacje do postawienia tzw. dzwo-
nów; pierwszy zestaw jest już przy pawilonie przy ul. Łu-
życkiej 55, koło poczty. Na zdjęciu przykładna wielopoko-
leniowa współpraca przy recyklingu... W międzyczasie
dzwony te zostały przeniesione w jeszcze lepsze miejsce,
przy śmietniku koło pawilonu. 

Prezes Górski powiedział nam, że wskazał KZK w su-
mie 4 lokalizacje, w tym 3 na obrzeżach osiedla. 

Tekst i foto: (Kaj) 

W budżecie Krakowa na rok 2008 zaplanowano w naszym
rejonie m. in.: przebudowę ulicy Myślenickiej, Niewodni-
czańskiego i Krzyżańskiego – 700 tys. zł, � przebudowę ul.
Prostej – 100 tys. zł, � przebudowę ul. Udzieli – 16 tys. zł, �
prace związane z projektowaniem Trasy Łagiewnickiej – 167
tys. zł, � przebudowę traktu pieszego przy ul. Mączyńskiego
– 100 tys. zł, � zagospodarowanie terenów pod dawnym obo-
zie hitlerowskim w Płaszowie – 700 tys. zł, � budowę parku
Płaszów-Ogrody – 500 tys. zł,  �  inwestycje w parku Alek-
sandry – 100 tys. zł, �  wieloletnią budowę Zintegrowanego
Centrum Bezpieczeństwa (m.in. Komisariat Policji) przy ul.
Aleksandry – 9,47 mln zł (na lata 2008-2010), � rozbudowę
SP 164 przy ul. Wysłouchów – 2,5 mln zł, � budowę boiska
do koszykówki w SP 55 przy ul. Dobczyckiej – 103 tys. zł, �
modernizację boisk w SP 61 przy ul. Popławskiego – 100 tys.
zł, � budowę boisk w ZSOI 14 przy ul. Żabiej – 100 tys. zł, �
budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z halą sportową KS
„Orzeł” Piaski Wielkie – 500 tys. zł, � na ośrodek sportowo-
-rekreacyjny przy ul. Wysłouchów – 400 tys. zł, � na Centrum
Sportu i Rekreacji w parku Lilii Wenedy – 100 tys. zł, � mo-
dernizację MDK przy ul. Na Wrzosach – 190 tys. zł, � prze-
budowę Rynku Podgórskiego – 400 tys. zł, � wieloletnią bu-
dowę kładki pieszo-rowerowej z Podgórza na Kazimierz – 19
mln 175 tys. zł � oraz budowę podobnej kładki nad Wisłą łą-
czącej Ludwinów z Kazimierzem – 15, 3 mln zł (obie inwe-
stycje w latach 2008-2010). 

To są przykłady inwestycji miejskich, ale sporo lokal-
nych inwestycji realizowanych jest ze środków poszczegól-
nych Rad Dzielnic. 

Cd. ze str. 1
Następnie za-

dzwoniła miesz-
kanka bloku przy
ul. Okólnej 10, że
wycięto sprzed jej
okna 5 modrzewi.
Były to drzewa
zdrowe i bardzo
piękne – podkre-
śla nasza Czytel-
niczka. Zaczęto
„po sąsiedzku”
podejrzewać, że ktoś wyciął te modrzewie na boazerię lub
na podpałkę w kominku... 

O wyjaśnienie niepokojącej fali wycinek zwróciliśmy się
bezpośrednio do Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłów-
ce”. Okazuje się, że wszystkie te działania ujęte są w rocz-
nym planie pielęgnacji osiedlowej zieleni. Zajmuje się tym
znany mieszkańcom z widzenia pan Wit Szczepankiewicz
z tzw. brygady zieleni. 

Według tego planu w rejonie ul. Na Kozłówce 31 i ul.
Wlotowej 8 wycięto: akację z naderwanym systemem korze-
niowym, zagrzybioną śliwę-ałyczę oraz uschnięty czarny bez. 

Z kolei powodem wycinki modrzewi przy ul. Okólnej 10
była zbyt bliska odległość (tj. 5 metrów) od elewacji budyn-
ku. Nie było możliwości bezpiecznego obniżenia wysokości
drzew przerastających wysokość budynku – czytamy w na-
desłanym wyjaśnieniu. A w rozmowie dodano: – Gdyby
przycięto gałęzie, drzewa zatraciłyby stabilność, a jest to
wymóg tym ostrzejszy, że w naszej strefie klimatycznej po-
jawiły się niespotykane dotąd wichury. Ta, która przeszła
nad Podgórzem w sierpniu ub. r. poczyniła na Kozłówce
wyjątkowe straty i uczuliła władze Spółdzielni na działania
zapobiegawcze. Stąd m. in. seryjna wycinka starych i naj-
bardziej łamliwych topoli. 

Co roku, a bywa i częściej inspektorzy z Wydziału

Ochrony Środo-
wiska UMK oce-
niają stan zieleni
na naszych osie-
dlach. Do wycin-
ki kwalifikują
drzewa: 
� zagrażające ży-
ciu i mieniu
mieszkańców; �

powodujące ko-
rzeniami uszko-
dzenia infra-

struktury podziemnej, śmietników oraz chodników; �

drzewa martwe, chore, rosnące w zagęszczeniu, mające
nieprawidłowy pokrój lub rosnące zbyt blisko budynku. 

Na tej podstawie zakwalifikowano do wycinki: 
� przy ul. Okólnej 10 – 1 lipę i szpaler 5 modrzewi; � przy
ul. Nowosądeckiej 17 – topolę włoską; � przy ul. Sewery-
na 12 – 2 jarzębiny, wierzbę i ałyczę; � przy ul. Na Kozłów-
ce 31 – akację; � przy ul. Wlotowej 4, 8 i 10 – brzozę i klon,
ałyczę i bez czarny, oraz jarzębinę. 

Ale inspektorzy Wydziału Ochrony Środowiska z drugiej
strony nakazują zarządcy terenu uzupełnianie zieleni. I tak
w latach 2005 – 2007 „Na Kozłówce” posadzono łącznie: 90
drzew ozdobnych różnego gatunku, 5 311 krzewów ozdob-
nych, w tym żywopłotów, wykonano 54 rabaty kwiatowe. 

W tym roku Dział Zieleni SM „Na Kozłówce” ma w pla-
nie: wycinkę 50 drzew i nasadzenie 50 drzew, przycięcie
ok. 122 drzew, nasadzenia ok. 3 tys. krzewów i ok. 2 tys.
kwiatów jednorocznych, wykonanie 8 nowych rabat i oczy-
wiście pielęgnację dotychczasowych 54. 

Tak więc dbałość o zieleń osiedlową jest zauważalnym
atutem SM „Na Kozłówce”. I nie można jej tego odmówić. 

A przed blokiem przy Okólnej 10 ma być zasadzony
szpaler ozdobnych jabłoni... 

Tekst i foto: (Kaj) 

Na co idą pieniądze

Œladem naszej interwencji

Powrót dzwonów

Uratowany „Gucio”!
Lokalne Forum � email: wiadomosci.krakow@wp.pl 

Dewastacja czy pielęgnacja

Wycinka szpaleru modrzewi przed blokiem przy ul. Okólnej 10. 
Wzorowy miniogródek jordanowski na rogu ul. Nowos¹deckiej i Na Koz³ówce. 

Likwidacja T−busów

Po błocie
Dojœcie do os. R¿¹ka

Projekt terenów zielonych na os. R¿¹ka z zaznaczo-
nymi terenami do wybrukowania. &ród³o: R. Dz. XII 
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Cd. ze str. 1
Najbardziej poprawiłaby sytuację bezpośrednia droga

dojazdowa od ulicy Stojałowskiego. Lecz jest to zasadniczo
plan nierealny. Najpoważniejszą przeszkodą – według rad-
nego Stanisława Jaworskiego – jest 18% wzniesienie tere-
nu. Przy takiej pochyłości gruntu niemożliwe jest poprowa-
dzenie bezpiecznej drogi dojazdowej. Z tą opinią nie zga-
dza się kierownik Chemobudowy Maciej Marszałek. Przy

planie częściowym, tj. parkingu dla autokarów przy ul. Sto-
jałowskiego, przeszkodą jest sprawa własności gruntu i pla-
ny jego zabudowy. Mowa o samych przeszkodach, a jakie
są możliwości? 

Dzięki łagodnej zimie zasadzono zgodnie z dokumenta-
cją brzozy i ostrokrzewy. Niestety w ilości dość ograniczo-
nej. Ta strona elewacji ma zostać wyłożona aquapanelami
– 12 mm, systemowymi, betonowymi, mocowanymi do żel-
betonowej konstrukcji ścian. Od strony ulicy Bojki najle-
piej widoczne są także zamontowane na dachu solary.
Pierwotnie solary zostały zaprojektowane tak, by podgrze-
wały tylko nieckę basenową. Ten system ich wykorzystania
nie jest jednak do końca ekonomiczny. Mogą one bowiem
ogrzewać wodę bieżącą, czyli cały obiekt i wodę użytkową,
a dopiero nadmiar energii powinien być skierowany do
ogrzewania wody basenowej. 

Tu miejsce na kolejne pytanie. Na tym etapie prac możli-
we jest jeszcze przeprojektowanie. Ze względu na ograni-
czone fundusze Krakowski Zarząd Komunalny jako inwe-
stor z ramienia Gminy Kraków podjął 30 stycznia br. decy-
zję o pozostaniu przy pierwotnym projekcie. Gdy radni
Dzielnicy XI uzyskali od kierownictwa Chemobudowy –
Kraków SA informację o możliwości wprowadzenia zmian,

podjęli uchwałę i wystosowali do prezydenta Jacka Maj-
chrowskiego i dyrekcji KZK pismo z prośbą o znalezienie
pieniędzy na przeprojektowanie wykorzystania solarów. Ta-
kie wyzwanie warto było podjąć. Najbardziej obrazowe by-
wają w takich przedsięwzięciach liczby. Według obliczeń in-
żyniera Wojciecha Wadowskiego, kierownika obiektu, koszt
przeprojektowania wynosi 10 tys. zł, jego realizacja 70 – 80
tys. zł, co stanowi zaledwie ok. 1 – 1,5% kosztów budowy ba-
senu. Czas, w którym zwrócą się te nakłady wynosi 2 lata,
a po nim wszystkie niewydane na ogrzewanie pieniądze są
już tylko zyskiem. Na decyzję trzeba jeszcze poczekać. 

Wnętrze budynku jest terenem pracy wielu ekip wyko-
nawców i podwykonawców. Szum, kurz i ciągły pośpiech są
tu codziennością. Zarówno właściwa, jak i awaryjna klatka
schodowa są w trakcie robót wykończeniowych. Nieckę ba-
senu (25 m x 12,5 m x 1,8 m) można oglądać z parteru i bal-
konu. W świetle załamanych kolorowych promieni słońca,
przedostających się przez barwne szyby jednej z elewacji,
mimo niewykończenia – wygląda optymistycznie. W tej
przestrzeni znalazły także miejsce dwa baseny jacuzzi i je-
den basen rekreacyjny. Na terenie obiektu zaprojektowa-
no i wykonano także grotę solną, saunę fińską i kriosaunę
(jednoosobowa kabina służąca do zabiegów krioterapii,
polegająca na krótkotrwałym przebywaniu w bardzo ni-
skiej temperaturze, ok. minus 160 st. C przez 90 sekund).
Poza tym przewidziano miejsce na barek, salę fitness, gale-

rię i pomieszczenia biuro-
we dla przeszłego użyt-
kownika. I znowu pyta-
nie. Kto będzie zarządca
tego obiektu? Prawdopo-
dobnie będzie to Klub
Sportowy „Grzegórzec-
ki”, dla którego powstały
pierwsze plany związane
z budowa basenu i który
zawiaduje pobliską Strefą
Fit. Prawdopodobnie,
lecz nie na pewno. O tym
ma rozstrzygnąć konkurs.
Brak jednak użytkownika

na tym etapie prac stanowi, wbrew pozorom, już pewien
problem. Bowiem okres przystosowania obiektu do użyt-
kowania wynosi jeden miesiąc. Im później zatem wyłonio-
ny zostanie użytkownik, tym później cały obiekt zostanie
oddany do użytku. 

I pytanie, które wszystkich nurtuje nabardziej – o ter-
min zakończenia prac. Przed kilkoma miesiącami termi-
nem realnym, pojawiającym się w rozmowach z inwesto-
rem i wykonawcą, była wiosna 2008 r. Zamknięcie prac wy-
kończeniowych jest realne do końca lutego br. (pisaliśmy
o tym we wrześniowym wydaniu: www. wiadomosci. kra-
kow. pl). Wykonawca w aneksie do umowy ma określony
termin oddania na koniec marca. Czasochłonne bywa po
wybudowaniu basenu sprawdzanie obiektu przez zespoły
inspektorów. A do tego poprawki i wspomniane prace
przystosowawcze, prowadzone pod kątem konkretnego
użytkownika. Do tej pory nie ma aktualnej planszy ZUDP
(Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej – chodzi
o wszystkie przyłącza). Nierzadko praktykowany wariant
podwójnego oddania obiektu, w przypadku basenu nie jest
możliwy z uwagi na wodę basenową. Spekulując jesteśmy
zatem chyba w maju... O tych kilka miesięcy może nie war-

to już toczyć bojów. Istotne jest to, że ok. 90 osób równo-
cześnie będzie mogło regenerować swoje siły na kurdwa-
nowskim obiekcie. 

BEATA ANNA SYMOŁON
fot. Jarosław Kajdański
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PRZYJD�!  ZOBACZ!  ZAPRASZAMY!

prowadzą zapisy do klasy „zerowej”
i 1 szkoły podstawowej oraz 1 gimnazjum

na rok szkolny 2008/2009
W ramach czesnego oferujemy:

❏ j. angielski od zerówki 
(5 godz. tygodniowo w każdej klasie)

❏ j. niemiecki od klasy 4 (3 godz. tygodniowo)
❏ informatykę od zerówki
❏ plastykę i muzykę od zerówki
❏ rytmikę i gimnastykę korekcyjną od zerówki
❏ zajęcia na basenie (raz w tygodniu)
❏ poszerzoną liczbę godzin z matematyki i j. polskiego
❏ zajęcia wyrównawcze dla potrzebujących
❏ zajęcia z logopedą i psychologiem szkolnym
❏ zielone i białe szkoły
❏ liczne koła zainteresowań
❏ klasy liczą do 15 osób.

Szkoła kameralna, zamykana, bezpieczna
Zajęcia obowiązkowe od 8.00 do 15.05
Świetlica szkolna czynna do godz. 17

Tel.: 012 658 44 72 (sekretariat)
e-mail: szkola@gimnazjum5.krakow.pl

www.gimnazjum5.krakow.pl
www.szkolapodstawowa5.krakow.pl

Posiadamy także pojedyncze miejsca 
w innych klasach

Zapisy w sekretariacie szkoły

Prokocim Nowy, ul. Kurczaba 5, w budynku
parafialnym kościoła pw. Miłosierdzia Bożego

Spo³eczna 
Szko³a Podstawowa nr 5 
i Spo³eczne Gimnazjum nr 5 STO

@ komputery i akcesoria
@ materiały eksploatacyjne 

do drukarek: tusze, tonery, papiery
@ materiały biurowe
@ serwis komputerowy
@ serwis drukarek

www.imnet.pl         e-mail: sklep@imnet.pl

Zaopatrzenie biur, 
firm i przedsiębiorstw
Dostawy na telefon:
w Krakowie GRATIS

os. Piaski Nowe, pawilon, I p. ul. Łużycka 55
tel. 012 650 03 90, kom. 0501 422 272

fax: 012 650 03 91
Pon. − pt. 9 − 17

ul. Wielicka 79 (obok McDonald’s)
Pon. − pt. 10 − 18, sob. 10 − 14

@@ wydruki
@@ bindowanie
@@ laminowanie
@@ xero

Nurtujące pytania

Widok od strony ul. ks. Stoja³owskiego, gdzie powinien
powstaæ parking dla autokarów 

Dno pod misê jacuzzi Element groty solnej
– podœwietlone 

oczko wodne

Niecka basenu (25 m x 12,5 m x 1,8 m) spoczywa
na filarach

Solary na dachu obiektu

Prace wykoñczeniowe
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www.kosmetyka.malopolska.pl

GABINET KOSMETYCZNY
SOLARIUM TURBO

ul. Nowosądecka 31 (012) 425 67 13

❖❖ MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Wskazania: trądzik, łojotok, suchość skóry, zaskórniki,
rogowacenie okołomieszkowe, rozszerzone pory, przebarwienia,
uszkodzenia posłoneczne skóry, rozstępy, odmłodzenie skóry
i likwidacja delikatnych zmarszczek. 

❖❖ NEODERMA Leczniczy zabieg głęboko złuszczający
niweluje trądzik − ropny, grudkowy, krostkowy, zaskórnikowy,
przebarwienia i rozstępy, wygładza zmarszczki, zmniejsza pory
skóry. Efekt po jednym zabiegu!

Peeling kawitacyjny − bezbolesny zabieg oczyszczania skóry
ultradźwiękami.
➢ Depilacja, henna ➢ Manicure, pedicure, tipsy, zdobienie
paznokci ➢ Zabiegi wyszczuplające: agyptos, parafango, 
elektroterapia; regenerujące, liftingujące, nawilżające;
lecznicze: jonoforeza, galwanizacja.

MIKROPERFORACJA  NASKÓRKA !!!
HIT na rynku kosmetycznym!!!! 

Alternatywa dla mezoterapii − wprowadzanie aktywnych substancji
w głąb skóry: * kwas hialuronowy i Syn−Ake − minimalizuje skurcze
mięśni i rozluźnia je, wygładza, zwiększa nawilżenie, redukuje
zmarszczki, pobudza syntezę kolagenu.

„OD−NOVA”

NAJTAŃSZE POKROWCE
na fotele samochodowe
BAGAŻNIKI dachowe

NARZĘDZIA
dla warsztatów i sklepów metalowych

HURT − DETAL

" R O B I N "
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

Pn. − pt. 8−17, sob. 10−14

KKoommpplleekkssoowwee lleecczzeenniiee sscchhoorrzzeeññ kkrrêêggooss³³uuppaa,, 
ssttaannóóww ppoo uurraazzaacchh ii kkoonnttuuzzjjaacchh

FFIIZZYYKKOOTTEERRAAPPIIAA - PPEE££NNYY ZZAAKKRREESS

✦ Masa¿ leczniczy, relaksacyjny, terapia manualna

✦ Fitness rehabilitacyjny

✦ Gimnastyka z elementami tañca

✦ Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (indywidualna)

WWIIZZYYTTYY DDOOMMOOWWEE
ZZaappeewwnniiaammyy mmii³³¹¹,, kkaammeerraallnn¹¹ aattmmoossffeerrêê 

wwwwww..ffiizzyykkootteerraappiiaa-bbuutttteerrffllyy..ppll

GABINET REHABILITACJI

"Butterfly"

RReejjeessttrraaccjjaa:: 
tteell.. 001122 665555 8899 4499,, kkoomm.. 00660099 667733 559922

profesjonalizm - doœwiadczenie - 17 lat tradycji

WWoollaa DDuucchhaacckkaa - ZZaacchhóódd,, uull.. BBeesskkiiddzzkkaa 3300 BB ((ppaawwiilloonn,, II pp..))

Zapraszamy: pn.-pt. 9-20, sob. 10-14

U nas wiosna przez cały rok!!!
NOWOŚCI: �� Trwała na rzęsy. 

�� Prostowanie chemiczne włosów − już od 150 zł
Tipsy, zdobienie pod żelem (3D), zabiegi parafinowe na dłonie

manicure, pedicure, przekłuwanie uszu i nosa, makijaże ślubne
SOLARIUM: Promocja − 1 zł za 1 min. NOWE LAMPY!!!

Marzeny Repelewicz

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
ul. Włoska 2A (naprzeciwko hipermarketu TESCO)

Zapraszamy pn.−pt. w godz. 8−20, sob. 8−15,  Rezerwacja tel. 012 292 48 22 

CCCC IIII TTTTOOOO−−TTTTEEEESSSSTTTT
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)
Czynne: pon.− pt. 7.30−15.30, sob. 9−11
tel. 012 657 54 40, 0606 957 723

� Bezbolesne i bezstresowe 
pobieranie krwi z palca.

� Pełny zakres badań 
krwi, moczu i kału.

� Testy na zawartość
narkotyków w moczu.
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Usługi 
transportowe 

peugeot partner 

604 526 493

GIMNAZJUM NR 35
im. Zofii Chrzanowskiej

30−551 Kraków, ul. Limanowskiego 60−62, tel./fax 012 656 17 34
e-mail: gim35krakow@szkola.wp.pl

www.gim35krakow.webpark.pl

JESTEŚMY MAŁĄ SZKOŁĄ!
POZNAJ NASZĄ OFERTĘ!

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 pośrednic-
twem zapraszam szóstoklasistów do naszego gimnazjum, w którym JEST
BEZPIECZNIE – nie ma przemocy, nie spotyka się dealerów narkotyko-
wych. Zapraszam do szkoły opartej na szeroko rozumianym dialogu: na-
uczyciel – uczeń – rodzice.

W opinii pani wizytator z krakowskiego Kuratorium Oświaty dla „Ga-
zety Krakowskiej” (12 XII 06): „...To jest bardzo dobra szkoła i po prze-
glądzie stwierdzam, że poziom bezpieczeństwa jest wysoki…”. W podob-
nym tonie jest wypowiedź policjantki uczestniczącej w wizytacji 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 „Bezpieczne
Gimnazjum” (edycja 2005-2007). 

Pragnę jeszcze dodać, że konsekwentne działania zmierzające do za-
pewnienia uczniom bezpieczeństwa, są możliwe także dlatego, że szkoła
jest mała (około 200 uczniów) i nikt nie jest w niej anonimowy. Znamy
wszystkich uczniów, możemy przewidzieć ich różne reakcje i przeciwdzia-
łać ewentualnym zagrożeniom. 

Ponadto budynek jest całkowicie objęty monitoringiem. Staramy się ro-
bić wszystko, aby nasi uczniowie czuli się dobrze na terenie szkoły, a rodzi-
ce i opiekunowie mieli świadomość, że ich dzieci są w szkole bezpieczne. 

Dlatego też, mając na uwadze dobro Państwa Dziecka, polecam na-
sze gimnazjum! 

Dyrektor Gimnazjum nr 35
Bożena Skowronek

Tak o naszej szkole wypowiadają się rodzice uczniów i nasi absolwenci: 

❑ Gimnazjum 35 to szkoła przyjazna uczniom, spełniająca ich oczekiwania. Wia-
domo, że zadowoleni uczniowie, to spokojni rodzice. Pani Elżbieta Łącka

❑ Dzięki doskonale przygotowanej kadrze pedagogicznej, równolegle do procesu
nauczania przeprowadzany jest proces wychowywania naszych dzieci. Dla mnie ja-
ko rodzica ma to kolosalne znaczenie. Kontakt z nauczycielami i ich reakcje na
wszelkiego rodzaju problemy dziecka są wzorcowe. Pan Piotr Środa

❑ Gimnazjum 35 to rodzinna, niezapomniana atmosfera oraz wspaniali nauczy-
ciele, dzięki którym wyniosłam miłe wspomnienia, a także wiedzę, która umożliwi-
ła mi bardzo dobry start w liceum. Anna Dubiel (VIII LO) 

❑ Pomimo tego, że Gimnazjum 35 jest małe, znajduje się w nim dużo ciepła i przy-
jaznej atmosfery. Wszyscy się w nim znają, nikt nie jest anonimowy, każdy jest trak-
towany indywidualnie. Żaneta Kurleto (XV LO) 

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

NASZA SZKO£A GWARANTUJE
� Indywidualne podejœcie do uczniów, ¿aden uczeñ nie jest anonimo-

wy w MA£EJ, KAMERALNEJ szkole
� Naukê na jedn¹ zmianê (do godz. 15.00) 
� Pe³ny MONITORING wewn¹trz i na zewn¹trz budynku szko³y
� Bardzo efektywne, potwierdzone wysokimi lokatami, przygotowanie

do udzia³u w konkursach pozaszkolnych
� Zró¿nicowany poziom nauczania, dopasowany do mo¿liwoœci

percepcyjnych uczniów
� Doskonale przygotowan¹, kompetentn¹ kadrê (nauczyciele mianowa-

ni, dyplomowani, egzaminatorzy Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej) 
� Coroczne wyjazdy na ZIELONE SZKO£Y (dofinansowanie) 
� Nowoczesna pracownia komputerowa, ko³o informatyczne
� Przedmiotowe ko³a olimpijskie, ko³o plastyczne, chór, SKS
� Wyjœcia do filharmonii, teatrów i muzeów
W roku szk. 2008/2009 prowadzimy nabór do klas o profilu:

� humanistyczno - dziennikarskim

� informatyczno - matematycznym

� biologiczno - ekologicznym

� MO¯LIWOŒÆ dostosowania profili klas
do preferencji uczniów

ZAPRASZAMY NA DZIEÑ OTWARTY:
6 marca (czwartek) od godz. 17.00 - 19.00
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Wykonujemy okulary 
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

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

wwwwww..zzaallmmaaxx..ppll

ŻALUZJE
PIONOWE * POZIOME * ROLETKI TEKSTYLNE

Produkcja * Montaż * Serwis
Kraków, ul. Szczęśliwa 10, tel. 012 655 74 74

MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wieliczce 

CENTRALA: 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2 
tel. 012 278 14 66, 012 278 13 95, fax: 012 289 44 40, 012 278 17 50

e-mail: info@bs-wieliczka.com.pl; www.bs-wieliczka.com.pl

✦ Oddział w Krakowie
ul. Wysłouchów 4 (przy ul. Halszki)
tel. 012 654 56 16, 012 654 84 55, 
fax: 012 654 87 01

BANKOMAT czynny całą dobę!

✦ Filia w Krakowie
ul. Wodna 2 (przy ul. Wielickiej)
tel.  012 655 23 68, 012 655 00 42, 
fax: 012 655 00 49

Z A P R A S Z A M Y D O  N A S Z Y C H  P L A C Ó W E K

W  s t a ł e j  o f e r c i e :

� prowadzenie KONT OSOBISTYCH, wp³aty, wyp³aty i przelewy 
- BEZ ¯ADNYCH OP£AT 

� miêdzynarodowe karty p³atnicze: VISA ELECTRON, CLASSIC 
realizowane w sieci ponad 2700 BANKOMATÓW bez prowizji 

� KARTY KREDYTOWE - niskie oprocentowanie
� pe³na obs³uga konta przez INTERNET, SMS Banking

� RACHUNKI DLA FIRM - konkurencyjne op³aty - karty VISA

oraz szeroka oferta kredytowa dla osób prywatnych i firm

KREDYT MIESZKANIOWY, HIPOTECZNY, KONSOLIDACYJNY: 
konkurencyjne oprocentowanie (mo¿liwoœæ negocjacji) � okres kredytowania nawet do 25 lat

� minimum formalnoœci � niskie raty � mo¿liwoœæ wczeœniejszej sp³aty bez dodatkowych op³at

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

ALERGIE
pokarmy, pyłki, sierści

bezbolesne, komputerowe
testy i odczulania

Najnowocześniejszy, najskuteczniejszy w Krakowie BIOREZONANS
Przychodnie: Wola Duchacka, ul. Białoruska 15, NH, os. Na Skarpie 27

(obok Szp. Żeromskiego). Rejestracja tel.: 0609 805 797
www.biomax.krakow.pl

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

Aparat obsługuje lekarz (atest ISO9002)

niskie ceny

(certyfikaty)

rewelacyjne
efekty

kom. 0504 853 960e−
ma

il: 
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Wielkanoc!
NZOZ „Spółka lekarska na Kozłówce”

ul. Na Kozłówce 29
Poradnie: PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, 

LOGOPEDA, OKULISTA
tel. 012 658 16 11, 012 658 89 01

LEKARZ RODZINNY
tel. 012 265 70 68

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej)
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Restauracja

CZARDASZ
➦ wesela, 

chrzciny, 
komunie 
i inne imprezy 
okolicznościowe

➦ obiady abonamentowe

Kozłówek, ul. Wolska 2 (wjazd od Wielickiej)
Informacje i rezerwacja: tel. 012 657 62 13

Smaczna kuchnia 
polsko−węgierska!

Tu można dobrze zjeść!
Przystępne ceny! 
Zapraszamy!

ul. Nowosądecka 78
(przed przychodnią na Białoruskiej)

tel. 012 265 23 60, kom. 0602 32 18 10
e-mail: bel_meb@op.pl, www.bel-meb.pl

SZAFY
WNĘTRZA

GARDEROBY

Zapraszamy do nowego lokalu 
przy ul. Podłęskiej 17a
(wjazd od ul. Wielickiej)

Gratulujemy Pani Marii z ul. Wielickiej i Pani Joannie z ul. Jerzmanowskiego
wygranego sprzętu AGD. Zapraszamy do udziału w wiosennej edycji naszego KONKURSU.

Szczegóły w aptece.

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

tel. 012 657 99 64
• Bezp³atny pomiar ciœnienia
• Mo¿liwoœæ zap³aty kart¹
• Apteczki dla firm

• Fachowe porady
• Promocje i nagrody - rabaty
• Mi³a i ¿yczliwa obs³uga

Zapraszamy: pn.−pt. 9−19, sob. 9−14

HHOOTTEELL ******
KKRRYYSSTTYYNNAA
WESELA od 100 osób
PRZYJĘCIA FIRMOWE 

- 200 osób
KOMUNIE, BANKIETY

Swoszowice 
(012) 654-71-91

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 9−18

tel. 0501 718 154
ul. Nowosądecka 31 
(obok przychodni okulistycznej)

pełny zakres szkieł
okularowych,

bezpieczne okulary 
dla dzieci, 

lekkie soczewki
plastikowe

bezpłatne komputerowe
badanie wzroku
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„Moim życzeniem jest, aby szkoła dała rodzicom dobre
dzieci, gminom – członków, krajowi – obywateli uczciwych”

Florian Kotowski 

2 października 1882 r.
nastąpiło poświęcenie
i oficjalne otwarcie
szkoły podstawowej
w Swoszowicach. Ini-
cjatorem jej założenia
był naczelny zarządca
kopalni siarki, Stani-
sław Mrowiec. 

Jednak bez ofiarno-
ści górników tejże ko-
palni nic nie udałoby się
osiągnąć. Od 1872 r. lo-
kowali swoje pieniądze
w obligacjach – udało
im się uzbierać 1403
złote reńskie. Minister-
stwo rolnictwa dołożyło jeszcze 450 złote reńskie i po za-
mknięciu kopalni wykupiony został dom dozorcy kopal-
nianego. Urządzono tam jedną klasę i mieszkanie dla na-
uczycielki, a w 1892 r., w związku z rosnącą liczbą uczniów,
dobudowano następną klasę. Pierwszym dyrektorem zo-
stał Florian Kotowski (w latach 1886 – 1903), wybitny dzia-
łacz społeczny, organizator życia kulturalnego. 

Więcej informacji na temat początków szkoły można
dowiedzieć się z kroniki prowadzonej przez Zofię
Rutkowską, pierwszą nauczycielkę. 

Dnia 20 września 1882 r.: W imię Boga biorę pióro do rę-
ki, aby rozpocząć kronikę, którą kto kiedy skończy – trudno
odgadnąć (…). Wraz bowiem z tą kroniką wchodzi w życie
szkoła ludowa, etatowa urządzona według wymagań pedago-
giki, a z nią nadzieja, że ona będzie cegiełką w budowie fun-
damentów dla przyszłości kraju (…). 

28 lipca 1914 r. wybuchła I wojna
światowa. Jak wynika z wyżej cyto-
wanej kroniki, rok szkolny trwał tyl-
ko do 15 września, ponieważ budy-
nek zajęło wojsko, a wieś zaczęto
ewakuować. Dopiero w następnym
roku można było zacząć tam naukę.
W r. 1918 Polska odzyskała niepod-
ległość, wraz z nią nastąpił dalszy
rozwój szkoły – odrestaurowano

2 sale, lecz cały czas są problemy z funduszami. Nauczy-
cielka Marja Radlmesser dokłada własne pieniądze, by
dzieci mogły się uczyć. Jednym z jej uczniów był najstarszy
żyjący absolwent tej szkoły, nadal mieszkający w Swoszo-
wicach – Juliusz Lembas. 

Juliusz Lembas (ur. 1921): Byłem bardzo niesfornym
uczniem i nieobce mi były różne figle. Dostawało się wtedy
często trzciną po łapach, a bywało, że i w pośladki. Mimo to
uważam, że dzięki tej szkole wyrosłem na porządnego obywa-
tela. Mając za wzór Floriana Kotowskiego, zostałem naj-
pierw nauczycielem, a potem lekarzem.

Kolejnymi ciężkimi czasami dla podstawówki jest czas
II wojny światowej. Do 1945 r. kronika nie była prowadzo-
na ze względu na władze niemieckie, jednak kolejny dy-
rektor, Edward Buliński uzupełnił ją ze swoich wspo-
mnień. Budynki ponownie zajęte zostały przez wojska
okupacyjne, które celowo niszczyły sprzęt szkolny. 19
stycznia 1945 r. tragicznie zginął kierownik szkoły Franci-
szek Hypta. Stanął on w obronie kobiety i dzieci, którzy
nie chcieli otworzyć drzwi Niemcom. 

Jan Ćwik (ur. 1929): Niewiele pamiętam z tamtych cza-
sów. Wiem, że skończyłem 4 klasy, a Niemcy zastrzelili dyrek-
tora…

29 stycznia 1972 r. nastąpiło uroczyste oddanie rozbu-
dowanej szkoły. Nadano jej też imię Komisji Edukacji
Narodowej oraz numer 43. Jest to fakt tym donioślejszy,
że zbiega się z przyłączeniem Swoszowic do Krakowa

(1 stycznia 1973 r.). Budowa podstawówki trwała od 1967
r. Najpierw stawiana przez mieszkańców Swoszowic i za
ich pieniądze w ramach czynu społecznego, następnie

przez firmę budowla-
ną, a dopłacał Społecz-
ny Fundusz Budowy
Szkół i Internatów
oraz Powiatowa Rada
Narodowa. 

Stanisław Ćwik (ur.
1959): Często opowia-
dałem dzieciom o mojej
podstawówce. Gdy tam
chodziłem, trwała roz-
budowa szkoły i wszyscy
pomagali. Najbardziej
zapadły mi w pamięć
lekcje przyrody, podczas
których uprawialiśmy
ogródek. Każda klasa
miała swoją grządkę

i sadziła na niej różne warzywa i kwiaty. Szkoda, że teraz
rzadko spotyka się takie lekcje na świeżym powietrzu. 

Szkoła, którą początkowo był budynek z izbą ordynariu-
sza, stajenką, piwnicą, szopami, magazynami oraz ogrodem
– rozbudowała się nie do poznania. Obecnie ma ponad 300
uczniów, którzy mogą korzystać z 11 sal lekcyjnych, biblio-
teki, świetlicy, sali gimnastycznej z siłownią, boiska oraz
placu zabaw z ogrodem. Działa 13 kół zainteresowań, a od
2005 r. prowadzona jest wymiana z uczniami z Belgii. 

Mika (ur. 1994): Dobrze wspominam moją podstawówkę.
Nie było tam takich tłumów na korytarzu, jak obecnie w gim-
nazjum. Można było spokojnie zjeść śniadanie i pogadać
z koleżankami. Podobało mi się to, że było dużo różnych kół
zainteresowań. Sama chodziłam na spotkania kółka redak-
cyjnego, gdzie redagowaliśmy gazetkę szkolną. Teraz najbar-
dziej brakuje mi mojej wychowawczyni – pani od przyrody. 

2 października 2007 r. szkoła obchodziła jubileusz 125-
lecia, kiedy to jednej z sal uroczyście nadano imię Floriana
Kotowskiego. Główne uroczystości przypadły na 26 paź-
dziernika. Nie zabrakło na nich najstarszego żyjącego ab-
solwenta, wyżej cytowanego doktora Lembasa. Obchody

rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Swoszowicach. Po-
tem w udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się ucznio-
wie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Ucznio-
wie i nauczyciele przygotowali akademię, następnie złożo-
no róże pod tablicą z nazwiskami nieżyjących dyrektorów.
Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem dla gości. 

ELŻBIETA ĆWIK, AP
(praktyka dziennikarska w „Wiadomościach”) 

Zdjęcia: z archiwum szkoły
Od autorki: dziękuję dyrektor SP nr 43 pani Ewie

Tomczyk za udostępnienie materiałów. 

W maju 2004 r. „Wiadomo-
ści” prezentowały sylwetkę Era-
zma Józefa Jerzmanowskiego,
określanego mianem Dobroczyń-
cy z Prokocimia, żyjącego w la-
tach 1844 – 1909, prężnie działa-
jącego zarówno na emigracji jak
i w kraju. Był on założycielem
fundacji przy Polskiej Akademii
Umiejętności w Krakowie, przy-
znającej nagrody ludziom zasłu-
żonym dla nauki i kultury, przez

niektórych nazywanej Polskim Noblem. W 2005 r. – w 110.
rocznicę zakupu przez E. J. Jerzmanowskiego majątku ziem-
skiego we wsi Prokocim – ukazała się monografia autorstwa
Janusza M. Ludwiga Erazm Józef Jerzmanowski. Korzenie
i pamięć, wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia. 

Jak twierdzi sam autor, głównym celem napisania książki
było przypomnienie postaci E. J. Jerzmanowskiego, który jako
wielki Polak i patriota, związany z Krakowem, nie powinien
zostać zapomniany. Pozycja Janusza M. Ludwiga ma charakter

typowo dokumentalny, znajdziemy w niej dużo faktów, obej-
mujących przede wszystkim biografię głównego bohatera, lecz
także członków jego rodziny – poczynając od przodków i her-
bu Dołęga, z którego się wywodził. Autor przedstawił również
pokrótce sylwetki ważniejszych laureatów nagrody Fundacji,
takich jak Adam Stefan Sapieha, Henryk Sienkiewicz czy Igna-
cy Jan Paderewski. Możemy też dowiedzieć się kilku rzeczy
o pałacu, w którym mieszkał E. J. Jerzmanowski. Nietrudno
zauważyć katolickie przekonania autora, świadczą o nich na-
wiązania do religii (jak obszerny opis pracy misjonarzy) czy
chociażby przytaczane cytaty z Pisma Św. 

Dużym plusem książki jest z całą pewnością zamieszczenie
bogatej kolekcji ilustracji (mapy, schematy) i zdjęć, które nie-

jednokrotnie przemawiają do odbiorcy bardziej niż suche fak-
ty. Znajdziemy tu także wiele fragmentów dokumentów, zwią-
zanych z tematem (listy, wycinki z gazet), co niewątpliwie sta-
nowi interesujące urozmaicenie, jednak momentami ich na-
gromadzenie może okazać się przytłaczające. W każdym razie
autorowi należy się pochwała za dotarcie do tak dużej ilości
materiałów źródłowych i podzielenie się nimi z czytelnikami. 

Podsumowując, książka Janusza M. Ludwiga powinna za-
ciekawić każdego, kto interesuje się historią Krakowa i oso-
bami, działającymi na rzecz naszego miasta. Prezentuje ona
w szeroki i urozmaicony sposób sylwetkę człowieka, do tej
pory znanego raczej w wąskich kręgach, o którym krakowia-
nie powinni wiedzieć nieco więcej. 

O monografię można pytać m.in. w Bibliotece przy ul. gen.
Jasińskiego 32 w Prokocimiu. BARBARA BĄCZEK

Pamięć 
o korzeniach

Tablica pami¹tkowa na frontonie pa³acu w Prokocimiu, wmuro-
wana w 150. rocznicê urodzin i 85. rocznicê œmierci Erazma hr.
Jerzmanowskiego. Ufundowana przez Fundacjê Prokocimsk¹
i Towarzystwo Przyjació³ Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzma-
nowskich w 1994 r. P³askorzeŸba autorstwa A. Ko³aczyñskiego. 

Fragment parku Jerzmanowskiego zim¹. Wejœcie do parku od
ul. Na Wrzosach. Rysunek wykonany w tuszu przez Gra¿ynê
Fija³kowsk¹ w 1998 r.

125 lat szko³y w Swoszowicach

Szkoła pełna wspomnień

W lutym br. na terenie SP nr 43
przy ul. Myślenickiej w Swoszowi-
cach odbyło się wyjazdowe posiedze-
nie Komisji Edukacji i Kultury Fi-
zycznej Rady Miasta Krakowa.
W spotkaniu wzięli udział radni
Dzielnicy X oraz przedstawiciele Za-
rządu Miasta i Wydziału Edukacji.
Powodem są starania radnych „Dzie-
siątki” o sfinansowanie z budżetu miasta modernizacji
i niezbędnej rozbudowy szkoły. Zakres prac obejmował-
by budowę 3 sal lekcyjnych do nauczania zintegrowane-
go i 3 sal do nauczania o profilach: przyrodniczym, hi-
storycznym i informatycznym; poza tym budowę wielo-
funkcyjnej auli oraz rozbudowę świetlicy i biblioteki.
Projekty sfinansowała Dzielnica X. Jednak wiceprezy-
dent miasta Elżbieta Lęcznarowicz była ostrożna
w składaniu jakichkolwiek deklaracji. 

Florian Kotowski

Dzieñ Teatru

Akademia. Z lewej Juliusz Lembas
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ULGA! UEFA swoim raportem wytknęła fakty wszystkim
nam znane: że przygotowania do Euro 2012 w Polsce są
w fatalnym stanie, tzn. powolna budowa autostrad i obwod-
nic, brak dużych lotnisk, słaba baza hotelowa – a to wynika
ze złej współpracy organizatorów i polityków. Ci ostatni na
tym ściernisku rozgrywają swoje podwórkowe mecze. Jak się
słucha, jak PO z PIS o tym rozmawiają, to czerwona kartka
sama wyrywa się w górę... Mamy więc pierwszy wynik: zero
dla Polski. Podobno za tym ostrzeżeniem stoją Włosi, którzy
chcą nam odebrać organizację Euro. Fala spisków poszła
jeszcze dalej. Bo oto nasze władze centralne w „stolycy” chcą
odebrać Euro Krakowowi. To bezprawie, skandal i policzek!
Fala oburzenia przeszła i... opadła. Można odetchnąć z ulgą.
Można nareszcie przyjąć heroiczną pozę męczenników, że
oto chcieliśmy „za Euro wasze i nasze”, a nam nie wyszło,
znowu nas ocyganili i wystawili do wiatru. W takim narodo-
wo-historycznym kontekście mogę wypowiedzieć własne
ukryte zdanie: po co nam w Krakowie to całe Euro? Przecież
w przerwach między meczami i tak wszyscy przyjadą obo-
wiązkowo zwiedzić Kraków, Oświęcim i Wieliczkę, wpadną
też do Zakopanego. Można spocząć (na laurach?). 

ZADOWOLENIE. W jednym z zaprzyjaźnionych zakła-
dów usługowych w ramach powitania zadawano mi pytanie,
co słychać? Po chwili zastanowienia przytaczałem jakieś
przykłady, które i mnie samego dobijały. Uśmiech na powita-
nie zmieniał się w ogólne przygnębienie... Dopiero po czasie
wtajemniczyli mnie w tę ich grę. Otóż sprawdzali regułę (nie-
stety!), że Polacy to ponuracy i malkontenci, wystarczy rzucić
na przynętę jakiś temat (olityka, zdrowie, finanse, pogoda),
a każdy popłynie. Jak w dowcipie, że przed wojną to w Pol-
sce nawet pogoda była lepsza... Nie byłem wyjątkiem. A gdy-
by tak być zadowolonym, to może i świat wydawałby się lep-
szy? Spróbowałem przypilnować nadarzającej się okazji.
W magistracie przy Wielickiej załatwiałem dosyć stresujące
formalności. Młoda, chyba początkująca urzędniczka z Wy-
działu Komunikacji wzięła na siebie poprawienie niezawi-
nionych przeze mnie błędów w złożonej dokumentacji, co
można było rzeczywiście zrobić przy pomocy jednego telefo-
nu i faksu, ale to wykraczało poza jej obowiązki. Byłem zszo-
kowany, czemu chciałem dać wyraz wpisem do książki wnio-
sków (i skarg oczywiście). Panie (też urzędniczki) na Dzien-
niku Podawczym wpadły w popłoch, bo takiej książki tam
w ogóle nie ma, nie przewidziano, żeby ktoś chciał za ich pra-
cę podziękować. A zatem również na tych łamach dziękuję
pani Agnieszce i pozdrawiam serdecznie obu pouczających
panów Mariuszów. Pomyślmy zanim zaczniemy być ze
wszystkiego niezadowoleni. 

Jarosław Kajdański

– Na początek chciałam złożyć serdeczne gratulacje
w imieniu redakcji „Wiadomości”. Czy zwycięstwo w „Do-
linie Kreatywnej” uważa Pani za swój największy dotych-
czasowy sukces? 

– Na pewno jest to sukces, być może największy dla
mnie do tej pory, zwłaszcza, że wiązał się z występem w te-
lewizji. Ale myślę, że inne występy na scenie i oklaski pu-
bliczności także mogę uznać za duże osiągnięcia. 

– Jak trafiła Pani do „Doliny Kreatywnej”? 
– Mój chłopak Marcin bardzo mnie wspiera i motywuje

do brania udziału w konkursach i audycjach tanecznych,
do tego, abym szła do przodu i nigdy się nie poddawała.
Tak naprawdę wiele mu zawdzięczam. Poza tym sam bar-
dzo kocha taniec. Ja z początku uznałam, że konkurs tele-
wizyjny nie jest dla mnie, wolę teatr, kameralne miejsca,
nie zależy mi na medialnym rozgłosie. Jednak Marcin za-
chęcił mnie do wysłania aplikacji i kiedy po czterech
dniach zadzwonili z telewizji, że jestem w finale, nie było
już czasu na zastanawianie się. Sam udział w programie był
dla mnie przygodą, a wygrana ogromnym zaskoczeniem. 

– Skąd wziął się pomysł na nagrodzony układ „Swan
like”? 

– Pomysł pojawił się jeszcze w szkole, kiedy po raz
pierwszy zobaczyłam program typu „Metamorfozy”. By-
łam w ogromnym szoku, że kobiety są w stanie posunąć się
do takich kroków, żeby np. pociąć sobie całą twarz albo
powiększyć piersi. Utkwiła mi w pamięci scena, kiedy po
takiej metamorfozie wyszła kobieta, a jej synkowie zamiast
cieszyć się z nowego wyglądu mamy, rozpłakali się. Nie by-
ły to bynajmniej łzy wzruszenia. Dzieci płakały, bo nie po-
znały własnej mamy, widząc w niej obcą osobę. Także ta sy-
tuacja mogłaby dać nam dużo do myślenia... Sądzę, że jest
to w pewnym sensie przerażające, a media wprowadzają
nas w pewną dezorientację, głosząc, że dzięki osiągnięciu
pewnego modelu urody możemy być szczęśliwsze. To skło-
niło mnie do refleksji i uderzyło do tego stopnia, że posta-
nowiłam zrobić spektakl. 

– Tańcem zajmuje się Pani od dziecka. Ktoś Panią za-
chęcił czy była to własna decyzja? 

– Nie wiem skąd, ale od małego pojawiały się u mnie
marzenia zostania łabędziem, chciałam być baletnicą. Tak
się złożyło, że jako dziecko rodzice zapisali mnie na gim-
nastykę sportową. To trwało jakieś 5 czy 6 lat, ale
ja cały czas marzyłam o szkole baletowej i w koń-
cu udało mi się przekonać rodziców, żeby prze-
nieśli mnie do Studia Baletowego przy Operze
i Operetce w Krakowie. I od tego czasu zaczęła
się moja poważna przygoda z tańcem. 

– Dlaczego taniec współczesny, a nie np. towa-
rzyski? 

– Nigdy nie interesowały mnie tego typu tańce,
zawsze ciągnęło mnie w stronę sztuki, a wydaje mi
się, że taniec towarzyski ma charakter bardziej
rozrywkowy. Mnie w tańcu najbardziej interesują
emocje, dlatego początkowo był balet, jednak za-
uważyłam, że przez balet nie da się w pełni otwo-
rzyć, są pewne kroki, które nas ograniczają. Tym-
czasem taniec współczesny płynie z naszego wnę-
trza, daje możliwość pokazania siebie, swoich
uczuć, myśli, wolność tworzenia własnego ruchu. 

– Co sądzi Pani o modnych ostatnio programach,

takich jak „Taniec z gwiazdami” czy „You can dance”? 
– Na pewno jest to komercja i nie jestem zwolenniczką

takich programów. Aczkolwiek rozumiem ludzi, którzy lu-
bią to oglądać, bo wszystko jest ładnie opakowane i jest to
świetnie przygotowany produkt na sprzedaż. Pozytywną
cechą tego typu programów jest to, że dzięki nim taniec
stał się bardziej popularny. Zauważmy, że w mediach ni-
gdy nie było tak głośno o tańcu jak obecnie. Więcej ludzi
w ogóle zainteresowało się tańcem, zatem cieszmy się z te-
go, co mamy. 

– Razem z mamą prowadzi Pani gabinet „Butterfly”.
Jakie zajęcia cieszą się w nim największą popularnością? 

– Jest to przede wszystkim gabinet rehabilitacji, dlatego
jeśli chodzi o zajęcia ruchowe, to prowadzimy na pewno
gimnastykę rehabilitacyjną i korekcyjną. Sporą popularno-
ścią cieszą się również zajęcia ogólnokondycyjne prowa-
dzone w małych grupach (4 – 7 osób), zawierające elemen-
ty fitness, jogi, pilates i... tańca. Ćwiczenia są przystosowa-
ne dla pań w każdym wieku. Sama prowadzę gimnastykę
z tańcem – serdecznie zachęcam i zapraszam. 

– Czym interesuje się Pani poza tańcem? Co robi Pani
w wolnych chwilach? 

– Kocham zwierzęta, zwłaszcza koty, mam siedem ko-
tów i dwa psy. Jestem z nimi bardzo zżyta, uwielbiam cho-
dzić na spacery i wydaje mi się, że życie bez nich byłoby
smutne. Oprócz tego lubię wszelkiego rodzaju muzykę.
Ale właściwie to taniec jest najważniejszą częścią mojego
życia i nie pozostawia mi wiele czasu na inne rzeczy. 

– Jakie ma Pani plany na przyszłość? Zamierza Pani
rozwijać swoją karierę? 

– Razem z Marcinem kręcimy filmy video – dance. Mo-
gą być one przeznaczone do Internetu lub wykorzystane
na konkursach tanecznych czy różnego rodzaju spotka-
niach, związanych z tańcem. Należę też do grupy Hoplaaa,
która również zajmuje się tańcem współczesnym. W tym
roku grupa troszkę się rozsypała, z przyczyn niezależnych
od nas, ale mam nadzieję, że niedługo znowu będziemy
mogły wspólnie pracować. Marzy mi się też praca w teatrze
tańca i zrealizowanie siebie w ten sposób. Chciałabym czę-
ściej bywać na scenie. 

Rozmawiała: BARBARA BĄCZEK
zdjęcia: z archiwum Barbary Bujakowskiej

Od redaktora

Trzy grosze

Do 29 lutego w dużej Sali Galerii „Rękaw-
ka” potrwa wystawa prac plastycznych ZBIGNIEWA
PERZANOWSKIEGO zatytułowana „Miałem taki sen”.
Autor zaprezentuje pejzaże metafizyczne, wykonane
w technice rysunku i pastelu. 

Zbigniew Perzanowski –
krakowianin, malarz – od
zawsze, choć formalnie od
1984 r., gdy uzyskał upraw-
nienia Ministra Kultury
i Sztuki do wykonywania
zawodu. Jest członkiem
Związku Polskich Artystów
Plastyków oraz Stowarzy-
szenia Pastelistów Pol-
skich. Brał udział w kilku-
nastu wystawach indywidu-
alnych i ponad 30 zbioro-

wych. Zaczął od rysunku,
potem było malarstwo olej-
ne i pastele. Interesował się
też tkaniną artystyczną
i rzeźbą sakralną. W 1985 r.
Perzanowski zaprezentował
autorski program „art tera-
pii”- leczenia sztuką. Uho-
norowany złotą odznaką
Polskiego Towarzystwa Wal-
ki z Kalectwem oraz hono-
rową odznaką „Za Zasługi
dla Oświaty”. 
Galeria „Rękawka”
ul. Limanowskiego 13, pon. – pt. 11 – 18, sob. 11 – 15

Zaproszenie 
do „Rękawki”

Oxygene I

Oxygene II

Barbara Bujakowska – zdobywczyny I nagrody w kon-
kursie „Doliny Kreatywnej”, w kategorii taniec
2007/2008. Jury nagrodziło jej pracę pt. „Swan Like”.
„Dolina Kreatywna” to program stypendialny Telewizji
Polskiej, jego celem jest odkrywanie talentów i promocja
młodych, nieznanych jeszcze twórców. 

Ma 25 lat, urodziła się w Proszowicach pod Krako-
wem. Tańcem interesuje się od dziecka – zaczynała od
gimnastyki sportowej, później została uczennicą Studia
Baletowego przy Operze i Operetce w Krakowie. Ukoń-
czyła V prywatne LO w Krakowie, a następnie Prepara-
tory First Program, organizowany w szkole tańca SEAD
w Salzburgu i przygotowujący do profesjonalnego pro-
gramu tanecznego. Ukończyła Anton Brückner Univer-
sität w Linz z dyplomem Bachelor of Arts. Obecnie
mieszka w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia taneczno-
-ruchowe i współtworzy Grupę Hoplaaa, która przygoto-
wuje spektakle taneczne i prace video dance. Taniec to
dla niej forma wyrazu, pasja i sposób życia. Najbardziej
w tej sztuce interesują ją emocje i przekaz, a nie techni-
ka sama w sobie. W przyszłości chciałaby tańczyć zawo-
dowo w teatrze tańca. 

Taniec z wnętrza

Rozmowa z BARBARĄ BUJAKOWSKĄ – mieszkanką Woli Duchackiej, 
zdobywczynią I nagrody w konkursie tanecznym „Dolina Kreatywna”, organizowanym przez TVP
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T A N I E  S P R Z Ą T A N I E
biur i magazynów, budynków mieszkalnych, po

remontach, opieka nad grobami, odśnieżanie, itp.

✗✗ szybko  ✗✗ solidnie ✗✗ kompleksowo
wystawiamy faktury vat!!

zadzwoń: 512 − 242 − 390 
www.posprzatamy.com

APEL O POMOC
dla Filipa 

z Kurdwanowa
Filip Junger ma 23 lata, mieszka z rodzicami przy ul. Wysłouchów na

os. Kurdwanów Nowy. 11 grudnia 2005 r. został pobity przez nieznanych
sprawców w Rynku Głównym w Krakowie. W wyniku pobicia doznał urazu
czaszkowo−mózgowego. Przeszedł operację usunięcia dużego krwiaka
nadtwardówkowego, była to operacja ratująca życie. Stan był bardzo cięż−
ki, Filip długo walczył o życie, przeżył, ale mózg został poważnie uszko−
dzony. Przez 4 miesiące przebywał w Klinice Neurologicznej w Krakowie
na oddziale intensywnej terapii w stanie głębokiej śpiączki. Potem przez
9 miesięcy w szpitalach w Bydgoszczy. Był tam poddawany intensywnej re−
habilitacji i powolutku zaczął otwierać oczy. Od września 2006 r. jest w do−
mu, w Krakowie. Zapewniliśmy Mu możliwie najlepsze warunki. Kupiliśmy
odpowiednie łóżko, materace przeciwodleżynowe, stół do rehabilitacji.
Wiemy, że słyszy, wiemy, że widzi na jedno oko, w drugim uszkodzony jest
nerw wzrokowy, nie wiemy, niestety, czy rozumie, co do niego mówimy.
Filip ma porażenie czterokończynowe, a więc nie rusza rękami i nogami,
karmiony jest przez sondę. Jest cały czas pod opieką lekarza neurologa
i pielęgniarki. W domu poddawany jest ciągłej rehabilitacji, bo tylko ćwi−
czenia i rehabilitacja daje Mu szansę powrotu do życia. Jedna godzina re−
habilitacji kosztuje 80 zł, a Filip musi mieć rehabilitację codziennie.
Wszystkie pieniądze przeznaczamy na leki, pielęgniarkę i rehabilitację.
Dlatego każda pomoc jest dla nas cenna. 

Jeżeli Państwo zechcecie pomóc Filipowi, prosimy o przekazanie nawet
najmniejszej kwoty na konto w Fundacji Anny Dymnej, koniecznie z dopi−
skiem hasło: „FILIP JUNGER”. Wpłaty można przekazywać przez cały rok. 

Nazwa OPP (organizacja pożytku publicznego) 
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 

nr KRS 0000174486
nr konta 70 1050 1445 1000 0022 7599 1459

hasło: „FILIP JUNGER”
Chcąc przekazać 1% podatku w rozliczeniu rocznym na rehabilitację

i leczenie Filipa do OPP – Fundacja Anny Dymnej, prosimy wpisać w dru−
ku PIT hasło „FILIP JUNGER” w pozycji „Inne informacje, w tym uła−
twiające kontakt z podatnikiem”:  pozycja 107 – druk PIT 36L; pozycja
311 – druk PIT−36; pozycja 123 – druk PIT−37; pozycja 59 – druk PIT−38;
pozycja 135 – druk PIT−28. 

Za okazaną pomoc z serca dziękujemy
Rodzice Filipa – Elżbieta i Leszek Jungerowie

Kontakt:  tel. 511 792 780 lub 012 654 13 54 (po godz. 17) 

Zapraszamy do podjęcia nauki w roku szkolnym
2008/2009 w następujących szkołach:

I. NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:
� 3−letnie liceum profilowane o profilach: elektroniczny, 

zarządzanie informacją (informatyka), socjalny;
� 4−letnie technikum dla młodzieży – zawody: technik elektronik

(maszyny i systemy cyfrowe), technik elektronik (automatyka), tech−
nik elektryk (odnawialne źródła energii), technik informatyk (kompu−
terowe wspomaganie projektowania); 

� 3−letnia szkoła zasadnicza – zawody: elektryk, monter elektro−
nik, elektromechanik pojazdów samochodowych.

II. NA PODBUDOWIE SZKOŁY ZASADNICZEJ: 
� 3−letnie technikum uzupełniające

– zawody: technik elektronik, technik elektryk. 

III. NA PODBUDOWIE SZKOŁY ŚREDNIEJ: 
� 1−roczna szkoła policealna w zawodzie: technik elektryk 

o specjalności odnawialne źródła energii; 
� 2−letnia szkoła policealna w zawodzie: technik informatyk. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1
30−644 Kraków, ul. Kamieńskiego 49
tel. 012 655 17 85

fax: 012 655 60 09
e−mail: szkola@zsel1.krakow.pl

www.zsel1.krakow.pl
Dyrektor szkoły mgr Antoni Juszczyk

Ogłoszenia drobne
e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

❑ Tanio sprzedam kuchenkę
gaz.−elekt. wraz z okapem
brązowym − 012 658 69 77

❑ Sprzedam przedsionek do
przyczepy kempingowej
126e − 606 322 007

❑ Tanio sprzedam 2−os. sofę
i fotel z nat. skóry w kolorze
ciemna zieleń − 501 177 723

❑ Wynajmę od lutego pokój 
2−os., miejsce w 2−os. pokoju
− 784 025 357

� „Kurdwanów Nowy.
Ten obiekt w takim stanie
chluby nie wróży dzielni-
cy” – zdjęcie z takim
podpisem nadesłał pan
Czesław Strugała z ul.
Wysłouchów. Przedsta-
wia ono „osiągnięcie”
inwestycyjne radnych Dzielnicy XI poprzednich kadencji. 
� Na skrzyżowaniu ulic Halszki i Stojałowskiego niezbęd-
na jest sygnalizacja świetlna, szczególnie do wykonywania
lewoskrętów. 

� Przycinanie
drzew, ze względu
na wiosenną aurę,
rozpoczęto już
w styczniu. Na
zdjęciu przycina-
nie wierzby przy
ul. Kurczaba na te-
renie SM „Nowy

Prokocim”oraz wycięcie częściowo powalonego drzewa
przy ul. Łużyckiej 63 na os. Piaski Nowe. 
� Pod koniec stycznia przy ul. Podedworze w Piaskach
Wielkich (na rogu z ul. Mokrą) zlokalizowano potężną
awarię wodociągu o średnicy 350 mm. Ściągnięto koparkę
i kilka wywrotek. Na zdjęciu ekipa MPWiK podczas inter-
wencyjnej naprawy. 

� Śmietnik przy ul.
Okólnej 3 na terenie
SM „Na Kozłówce” nie
powinien być wizytów-
ką jakiegokolwiek osie-
dla. Chętnie zamieści-
my list i zdjęcie od za-
rządcy, ilustrujące za-
dbanie o tę okolicę. 

� Ulica Kanarkowa za-
czyna doganiać cywili-
zację. Warto przypo-
mnieć niektórym piasz-
czańskim malkonten-
tom, że środki przezna-
czyła Dzielnica XI.
W planach jest także

przebudowa ul. Ukośnej. 
� Takie wielkogaba-
rytowe kontenery na
osiedlach bardzo się
przydają., np. na Kur-
dwanowie przy ul.
Wysłouchów. 

� Chodnik przy Halszki 1 na os.
Kurdwanów Nowy nie będzie już
„torem przeszkód”... 
� Łagodna zima sprzyja interwen-
cyjnemu łataniu dziur w na-
wierzchniach ulic. Na zdjęciu eki-
pa przy ul. Kamieńskiego oraz
przykład z ul. Wielickiej. 

KONIEC WYMIANY DOWODÓW. Tylko do końca marca
będzie można wymienić stary dowód osobisty na nowy,
MSWiA i to przedłużyło ten okres, aby dać ostatnią szan-
sę spóźnialskim. Po tym czasie nie załatwimy nigdzie żad-
nej sprawy urzędowej. Osobom starszym i niepełnospraw-
nym urzędnicy magistraccy odbierają wnioski i zawożą do-
wody do domów. W Podgórzu dowody wymieniane są przy
ul. Wielickiej 28A, tel. 012 61 65 708 lub 012 61 65 685. 
LIKWIDACJA BARIER. Do końca lutego można składać
wnioski o dofinansowanie w ramach programu PFRON
„Wyrównywanie różnic między regionami”. Refundacja
dotyczy 50% poniesionych kosztów. Dotyczy to zadań z za-
kresu likwidacji barier architektonicznych w przychod-
niach zdrowia i w szkołach oraz likwidacji barier transpor-
towych. Więcej informacji na stronie: www.pfron.pl oraz
pod nr. tel. 012 616 50 26 lub 012 616 50 27. Projekty wraz
pełną dokumentacją należy składać w Referacie ds. Pro-
blematyki Osób Niepełnosprawnych UMK, ul. Stachiewi-
cza 18, pok. 6. 

KRAKOWSKI BANK GODZIN. „Kompromis na rynku
pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej ko-
biet” – to projekt realizowany ze środków UE. Jego efek-
tem jest organizowane grup osób, które bezgotówkowo
wymieniają się usługami, np. odbieranie dziecka ze szko-
ły w zamian za korepetycje. Wnioski weryfikowane są
przez koordynatora projektu. Szczegóły na stronie:
www.bankgodzin.org
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. Od jesieni ub.r.
działa w Podgórzu klub, finansowany ze środków Gminy
Kraków oraz MOPS, który oferuje pomoc dla osób bezro-
botnych, zagrożonych utratą pracy i dla tych, którzy chcą
podnieść swoje kwalifikacje. Można tam skorzystać z bez-
płatnych kursów i szkoleń, a także z porad doradcy zawo-
dowego, psychologa czy pracownika socjalnego. Klub
czynny jest od pon. do czw. w godz. 8 – 19, w pt. do godz.
16, mieści się przy ul. Krakusa 8, I p., tel. 012 263 00 88,
e-mail: leonardo_projekt@interia.pl
NAJLEPSI ZE SWOSZOWIC. Kolarze szosowi z WLKS
Krakus Swoszowice, prowadzeni przez trenera Zbigniew
Klęka, zajęli I miejsce w klasyfikacji Małopolskiego Związ-
ku Kolarskiego za ubiegły rok. 

W skrócie
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