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WIADOMOŚCI
Bieżanów, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, Piaski Nowe i Wielkie, 
Prokocim, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód
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tradycja od 1995 r.

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

� os. Oświecenia 22a, tel. (012) 642 65 50, fax: (012) 642 65 51
� Hurtownia parapetów – Zabłocie

ul. Romanowicza 17, tel. 012 296 00 58

WWyykkoorrzzyyssttaajj oossttaattnnii rrookk

nnaa 77%% VVAATT!!

W cenie: 
� Okno z montażem
� Parapet zewnętrzny
� Termometr 

do zamówienia*
� Szyba 1,0

RATY 1%
629,−

www.przychodniakozlowek.pl

Kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia

ZABIEGI REHABILITACYJNE
pełny zakres
tel. 012 655 61 21

PORADNIA OKULISTYCZNA
tel. 012 655 84 23
Zapraszamy osoby powyżej 35 roku 
życia na bezpłatne badania
w kierunku wykrywania jaskry

NZOZ „KOZŁÓWEK” sp. z o.o.
PORADNIE 
SPECJALISTYCZNE
tel. 012 658 35 19

� Endokrynologiczna
� Neurologiczna
� Rehabilitacyjna
� Psychologiczna
� Psychiatryczna

GABINET USG 
(aparat Siemens G 50, 
doppler, kolor)
tel. 012 650 20 16
� badanie naczyń tętniczych i żylnych
� badanie stawów
� badanie tarczycy i węzłów chłonnych
� badanie jamy brzusznej

UL. NA KOZŁÓWCE 29 UL. NOWOSĄDECKA 31

Badania ultrasonograficzne naczyń wykonujemy
nieodpłatnie za skierowaniem z poradni chorób
naczyń. W pozostałych przypadkach odpłatnie,
ceny są konkurencyjne

Kopce: JP II i Kraka � Protest przy Wildze � Dajmy 1% � Euro’12
Raport o domach kultury � Podgórskie dyktando � 40 lat Kozłówka

Mieszkańcy os. Cegielniana bronią idei parku rzecz-
nego Wilgi.... Ponad 1000 podpisów pod protestem... To
nie drzewa, lecz chaszcze... Z braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego deweloperzy w Kra-
kowie mogą zrobić wszystko... 

Na części terenów przekazanych przez państwa Gro-
jeckich na rzecz miasta, wybudowano osiedle Cegielnia-
na. Na starych mapach widnieje jednak pas zieleni nad

rzeką Wilgą, przeznaczony na tereny rekreacyjno-sport-
owe i parkowe. Jednakże teren ten jest na tyle atrakcyj-
ny, że wciąż jest przedmiotem walki deweloperów o jego
zabudowę. A jak ostrożnie szacuje jego wartość na ła-
mach prasy Szymon Duda, jeden z szefów GDDDKiK
Group, firmy deweloperskiej, cena tego gruntu to
niebagatelna suma 40 – 50 mln zł. 

Cd. na str. 3

Jeden z nich istnieje już od od ok. połowy IX w. n. e.,
drugi ma dopiero powstać. Kopiec Krakusa usytuowa-
ny jest na Krzemionkach Podgórskich, kopiec Jana
Pawła II ma powstać między ul. Herberta, rzeką Wilgą
a obwodnicą autostradową. Pierwszy miał świadczyć
o potędze państwa Wiślan, drugi ma świadczyć
o chrześcijańskich korzeniach Europy. Oba mają peł-
nić rolę kultową i stanowić w intencji współczesnych
hołd dla wielkich przywódców. 

W latach 30-tych ub.w. przeprowadzono na wielką
skalę badania archeologiczne z myślą
o odnalezieniu grobu legendarnego księ-
cia i założyciela Krakowa. W dolnych
partiach znaleziono m. in. okucie pasa
z brązu, datowane na VIII w. n. e. Nato-
miast w górnej części odnaleziono korze-
nie potężnego dębu, który w chwili ścię-
cia miał ok. 300 lat. Wśród hipotez wyja-
śniających pochodzenie kopca jest i taka,

że zbudowali go Celtowie na cele kultowe. 
Z kolei idea budowy kopca Jana Pawła II narodziła

się wśród mieszkańców Podgórza pod koniec 2002 r.,
w intencji uczczenia 25. rocznicy Pontyfikatu. Założe-
niem pomysłodawców jest, aby w budowie kopca
uczestniczyło społeczeństwo Krakowa i całej Polski,
a nawet obywatele z całego świata, bez względu na wy-
znanie i kolor skóry. Stąd idea, aby pierwsza warstwa
ziemi została usypana ręcznie... 

Więcej o obu kopcach – na str. 7

„Niech to tylko zakwitną jabłonie” – słowa tej piosenki
zachęcały kiedyś do wiosennego zakochania, dodawały
nadziei i optymizmu. Od tego czasu jabłoni u nas jakby
coraz mniej, ale za to są... magnolie! 

Przed epoką lodowcową na Ziemi były lasy magnolio-
we – ale to musiało wyglądać, gdy zakwitły! Przetrwały
one w Azji Wschodniej oraz w Ameryce. W Chinach
kwiaty magnolii uważane są za symbol czystości i szcze-
rości. Nazwa rodzaju „magnolia” została nadana przez
Charlesa Plumiera dla upamiętnienia francuskiego bo-
tanika Pierre'a Magnola, który żył w XVII w. 

Kształty i barwy kwiatów magnolii są różnorodne. Jest
ich w naszych lokalnych ogrodach z roku na rok coraz
więcej. Jedno z piękniejszych kwitnie przy ul. Malbor-
skiej na Woli Duchackiej (na zdjęciu). 

Zakwitły magnolie! Historie dwóch kopców

Prace archeologiczne na kopcu Krakusa
– widok po zdjêciu czapki i wykonaniu
leja, od strony pó³nocnej. 
Fot. Agencja Fot. „Œwiatowid”, 1934 r.
Ze zbiorów Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa. 

Na betonie drzewa nie urosną... 
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Lokalne Forum � email: wiadomosci.krakow@wp.pl � Lokalne Forum
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24 marca w Filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.
I. Gałczyńskiego przy ulicy Na Wrzosach 57 w Prokocimiu
odbył się koncert „Powitanie wiosny”. Wzięli w nim udział
młodzi ludzie, tworzący dwa muzyczne projekty – Folk
Project i Apple Tree, realizowane pod opieką instruktorów
Anny i Krzysztofa Mazurów. 

Folk Project, stworzony w pażdzierniku 2006 r., to po-
mysł na przywrócenie do łask dawnych pieśni polskich.
W większości są to pieśni szlacheckie, które w nowych
opracowaniach – na sekcję rytmiczną i głosy – ożywają
pięknym brzmieniem wychowanków pracowni muzycznej.
– Narody Europy znają swoją muzykę tradycyjną, potrafią
korzystać z jej zasobów podczas biesiadowania. Polacy jakoś
nie bardzo. Proponuję młodzieży utwory XIX, XVIII, nawet
XVI-wiecznej muzyki polskiej w formie „uzdatnionej”, by
grać je i śpiewać nie tylko podczas naszych prób, koncertów
– mówi Anna Bańdo-Mazur, inicjatorka Folk Project. Pro-
pozycje te podejmowane są z zapałem i świetnymi efekta-
mi. Pierwsza nagroda
w Konkursie Tradycyjnej
Pieśni Polskiej (Kraków, li-
stopad '06) utwierdziła
młodych muzyków w prze-
konaniu, że są na dobrej
drodze. 

Znacznie dłużej niż Folk
Project, bo około 2 lata,
działa zespół Apple Tree.
Ta grupa wykonuje głów-
nie starego, dobrego blu-
esa i muzykę swingową.
Skład zespołu zmienia się,

dlatego mile widziane są osoby, które dopiero zaczynają
swoją przygodę z wybranym instrumentem, ale także te,
którym nie wystarcza nauka w szkole muzycznej. W grud-
niu ub. r. zespół otrzymał nagrodę w krakowskim konkur-
sie Spiritual&Gospel. 

Nagrody i wyróżnienia nie są najważniejsze w działalno-
ści pracowni muzycznej, prowadzonej przez państwa Mazu-
rów, ale przede wszystkim stworzenie młodzieży możliwości
coraz bardziej wnikliwego poznawania muzyki – tradycyjnej
polskiej czy też amerykańskiej, stanowiącej ważną część kul-
tury. Wychowankowie pracowni muzycznej to osoby w wie-
ku gimnazjalnym i starsze. W prowadzonych zespołach gra-
ją i śpiewają także studenci. Mało kto z uczestników prób
tych zespołów planuje karierę zawodowego muzyka, ale na
pewno zajęcia te czynią ich świat bogatszym. 

Wiele rzeczy można zrobić z czasem, zwłaszcza z czasem
młodego człowieka. Propozycją państwa Mazurów jest po-
znawanie znakomitej części tradycji kultury, kształtowanie

umiejętności i wrażliwości
muzycznej, po prostu –
wspólne muzykowanie. 

Folk Project i Apple
Tree są dowodem na to, że
propozycja odpowiada po-
trzebom młodych ludzi.
Choć nie tylko młodych –
MDK zaprasza do udziału
w koncercie muzykujących
rodzin również starsze po-
kolenia. 

Justyna Polakowska
Zdjęcie: od organizatorów

Z tej „Ma³ej Ojczyzny” 
– Lotnicy z Prokocimia

W dniu 25 maja 2002 r. z inicjatywy Towarzystwa Przy-
jaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-

tycznych Kraków-Prok-
ocim po wielu staraniach
został odsłonięty pomnik
poświęcony walczącym
Lotnikom z Prokocimia.
Stanął on u zbiegu ulic: Na
Wrzosach i Górników. 

Andrzej Chytkowski,
autor monografii poświę-
conej Lotnikom z Prokoci-
mia [jej omówienie opu-
blikowaliśmy w maju 2004
r. – przyp. red.], zwrócił
uwagę m.in.: 

� na specyficzne środowisko kolejarskie, w którym dzieci wy-
chowywano w duchu patriotyzmu. Wzorem patriotyzmu byli
sami rodzice, którzy w 1918 roku brali czynny udział w odzy-
skaniu niepodległości państwa polskiego, � umiejętne prze-
kazywanie pozytywnych wzorców przez pedagogów, którzy
w świadomości młodych ludzi rozbudzali umiłowanie Ojczy-
zny, � spojrzenie ku niebu, na którym od czasu do czasu po-
jawiał się „aparat powietrzny”, pobudzając wyobraźnię mło-
dych ludzi, � możliwość wstąpienia do formacji lotniczej,
która jako nowy rodzaj wojsk cierpiała na brak personelu, �
i wreszcie ludzkie odczucia, takie jak: chęć wykazania się sa-
modzielnością, przezwyciężenia strachu i zaimponowania
w środowisku – zwłaszcza płci pięknej. � W świadomości tych
młodych ludzi zapewne nigdy nie powstała myśl, że w tej przy-
szłości będą tworzyć historię, tak bardzo będą potrzebni Oj-
czyźnie, a ich nazwiska znać będą nie tylko najbliżsi sąsiedzi. 

W pomniku wmurowana jest obecnie tablica pamiątko-
wa o następującej treści: 

W HOŁDZIE LOTNIKOM Z PROKOCIMIA
Motto: 
„Drugim obowiązkiem człowieka po miłości Boga
jest obowiązek miłości swojej Ojczyzny”

ks. kard. Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia

Fundusze na budowę pomnika zapewnili sponsorzy,
m.in.: Rada Dzielnicy XII, OO. Augustianie z o. Janem
Biernatem, PSI „Ochrona Mienia” z jej prezesem Sławo-
mirem Zębolem, „Animex” Krakowskie Zakłady Pierzar-
skie z jej prezesem Ryszardem Lubelskim, Zygmunt Wło-
darczyk – radny Miasta Krakowa, Ignacy Cieśla – prezes
Firmy „METAL-STYL”, członkowie TPP oraz wielu
mieszkańców Prokocimia i ich sympatyków. 

W tym roku mija 5. rocznica odsłonięcia pomnika.

W związku z tym będzie wmurowana tablica z nazwiskami
Lotników. Na podstawie najnowszych doniesień, na fron-
tach II wojny światowej w kraju i zagranicą walczyło 21 lot-
ników z Prokocimia. 

Uroczystości te odbędą się pod pomnikiem 27 maja
2007 r. (niedziela) o godz. 12.30. Poprzedzone będą
o godz. 11.30. mszą św. w intencji Lotników w kościele rek-
toralnym OO. Augustianów pw. św. Mikołaja z Tolentino
(kaplica w parku). Po uroczystościach przewidziane jest
spotkanie w pałacu Jerzmanowskich. 

Fundusze na powyższą tablicę zapewnili: Rada Dzielni-
cy XII, mieszkańcy Prokocimia oraz darczyńcy (m. in. fir-
my działające na terenie Prokocimia, organizacje wojsko-
we i cywilne itp.). 

Udział zapowiedzieli: radni Miasta Krakowa i Rady
Dzielnicy XII, przedstawiciele parafii prokocimskiej, orga-
nizacji wojskowych, cywilnych, rodzin Lotników, miesz-
kańcy Prokocimia i Krakowa. 

Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia serdecznie zaprasza
na powyższe uroczystości mieszkańców wraz z rodzinami
oraz naszych sympatyków. 

Roman Rozlachowski, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia 

Od redakcji: 
Rada i Zarząd Dzielnicy XII zwrócili się do Urzędu Miasta

z uchwałą o objęcie pomnika i jego najbliższego otoczenia
stałą opieką, gdyż obiekt zlokalizowany jest na terenie gmin-
nym. 

40-lecie osiedla Na Koz³ówku
W niedzielę 6 maja, w godz. 15 – 22, przy ulicy Faci-

miech odbędzie się impreza plenerowa pod hasłem „Bu-
dujemy nowy dom”, organizowana przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Na Kozłówce”. Wydarzenie to będzie mia-
ło miejsce na terenie zielonym administrowanym przez
spółdzielnię, gdzie powstanie nowy blok. Dodatkową oka-
zję stanowi czterdziestolecie powstania pierwszego budyn-
ku mieszkalnego na tym osiedlu. 

Będzie można uzyskać informacje o możliwości zakupu
mieszkania w nowo budowanym bloku, zobaczyć koncerty
zespołów muzycznych i ciekawe pokazy, takie jak flamen-
co czy jiu-jitsu, a także wziąć udział w konkursach i skorzy-
stać z małej gastronomii. Organizatorzy zapraszają. 

Szczegółowe informacje: 
tel. 012 655 38 61

Jaki powód? 
Jaki jest powód, dla którego ulica Bochenka została wyre-

montowana tylko do połowy? W dodatku chyba po to, żeby
rozjeździły ją pojazdy budowy osiedla na terenie byłego szpi-
tala. Ta ulica to doskonały skrót dla mieszkańców Piasków
jadących w stronę Tesco. Mam nadzieję, że uda się wyremon-
tować brakujące 200 metrów. Czytelnik

� Od ponad roku ze
względu na stan technicz-
ny zamknięta jest ważna
kładka nad siecią torów
kolejowych, od ul. Mora-
wiańskiego w Prokocimiu
do zalewu Bagry w Pła-
szowie. Ludzie zmuszeni
są przechodzić na skróty
– ryzykując życiem. Kład-
ka w jednej części należy
do PKP, w drugiej do pry-
watnych właścicieli. Mia-
sto ma przejąć drogę dojazdową wraz z kładką, aby wziąć
ten niezbędny remont na siebie, ale całość utknęła gdzieś
na biurkach. Czy musi dojść do tragedii? 

� Telefon od osoby
pracującej w pawilo-
nie przy ul. Beskidz-
kiej, że firma, która
wykonuje tam chod-
nik, w jednej części
kładzie jako podkład
masę azbestową, co

podobno można było stwierdzić po wyczuwalnym fetorze.
W takich sprawach najlepiej bezpośrednio dzwonić do
Straży Miejskiej. Dyżurny SM powiadomił nas, że na miej-
sce został wysłany patrol, nie stwierdzono jednak uchy-
bień. Jako podkład wykładane było kruszywo ceramiczno-
-betonowe. Zainteresowani zostali poinformowani o tym,
że w razie podobnych zastrzeżeń mogą powiadomić Wy-
dział Ochrony Środowiska. Na zdjęciu wymiana chodnika. 
� SM „Prokocim”
zleciła wykonanie wo-
kół pawilonu przy ul.
Teligi estetycznych
klombów. 
� Po naszym sygnale
uprzątnięto wreszcie
pobocze nowej ul. Bo-
chenka. 

� Powstaje dalszy ciąg
nowej nawierzchni
przy ul. Białoruskiej,
na odcinku od Wło-
skiej do ul. Dauna. 
� Przy ul. Białoru-
skiej widnieje dziwny
„drogowskaz” – do to-
alety? tylko dla ko-
biet? 

Już po raz piąty w Gimnazjum nr 35 (przy ul. Lima-
nowskiego) odbyło się Podgórskie Dyktando. Nasza re-
dakcja od początku jest patronem medialnym tego kon-
kursu. Natomiast jego organizatorkami są polonistki
Barbara Nędza i Maria Fortuna-Sudor, którym w tym ro-
ku pomagał nauczyciel... chemii – Adam Nowak. 

Najpierw, 23 marca uczestnicy-uczniowie z podgórskich
Gimnazjów nr: 24, 27, 34, 35 i 75 zmierzyli się z trudnym
tekstem (tym razem poświęconym życiu i działalności An-
toniego Stawarza) oraz starali się rozwiązać krzyżówkę
najeżoną ortograficznymi trudnościami. Tydzień później
laureaci oraz ich opiekunowie spotkali się na uroczystym
finale, w czasie którego poznali zwycięzców, którymi
w tym roku okazali się: Marek Buszko (G nr 24) – I miej-
sce; dwa II miejsca: Michał Żyła (G nr 27) i Joanna Osta-
fin (G nr 35), a III – Katarzyna Krzyszkowska (G nr 34);
wyróżnienie otrzymała Aleksandra Szewczyk (G nr 75). 

Ponadto w finale konkursu uczestniczyli dyrektor G nr
35 – Halina Longa i nowo wybrany przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XIII, Jacek Bednarz, który objął nad
konkursem honorowy patronat, a ponadto ufundował
dwie nagrody: odtwarzacze mp3. Pozostałe, równie cenne
nagrody, podobnie jak w latach poprzednich, ufundowała
Rada Dzielnicy XIII. 

- Cieszę się, że w podgórskich szkołach nadal są ucznio-
wie, którzy wciąż poszerzają swoją wiedzę z zakresu orto-
grafii – powiedział do zebranych Jacek Bednarz. – Życzę
wam, abyście w przyszłości nadal pracowali w tym kierun-
ku i spróbowali swoich sił w znanym ogólnopolskim dyk-
tandzie. (For)

Pieśnią powitanie wiosny

Pod patronatem medialnym „Wiadomoœci” 

V Podgórskie Dyktando
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Tel. 0 510−07−03−81,  012 685−52−23

Działające od 12 lat

Przedszkole RADOŚĆ
serdecznie zaprasza dzieci 

w wieku 2,5 − 6 lat
do filii w domu z ogrodem 

przy ul. Klonowica 17C (Wola Duchacka)
Naszym atutem są:

❀ małe grupy ❀ rodzinna atmosfera 
❀ doświadczona kadra 

❀ opieka logopedy, psychologa 
W ramach zajęć oferujemy:

❀ j. angielski ❀ rytmikę ❀ gimnastykę korekcyjną
❀ zajęcia teatralne ❀ plastykę ❀ religię

Możliwość zapisania dziecka na wybrane dni i godziny 
W soboty zapraszamy do bawialni

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2007/2008

❀ Atrakcyjne zajęcia edukacyjne 
z poszerzonym j. angielskim
w formie zabaw muzyczno−ruchowych

❀ Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo oraz
wesołą zabawę w kącikach zainteresowań

❀ Oferujemy pobyt godzinowy, dzienny
i miesięczny oraz dyżury w wakacje

PRZEDSZKOLE PRYWATNE

„BAJKOWO”
Przyjęcia dzieci od 2 do 6 lat

Stary Prokocim, ul. Prosta 35 A
(naprzeciw Kozłówka, obok kościoła)

tel. 012 658 23 91, kom. 515 285 909

Promocja: brak wpisowego!

Czynne od pon. do pt. w godz. 6.30 − 17.00
(możliwość do godz. 19.00)

Informacje i zapisy: tel. 012 265 24 95

Czynne w wakacje! Zapisy do klasy „0“ na rok szkolny 2007/2008

PRZEDSZKOLE „SMERFY”

prowadzimy nabór już na wrzesień
❖ domowe warunki (domek jednorodzinny z własnym
ogródkiem) ❖ nauka języka angielskiego, francuskiego
i hiszpańskiego ❖ zajęcia dydaktyczne
❖ religia ❖ zajęcia ruchowe 
❖ rytmika i balet ❖ gimnastyka
korekcyjna ❖ logopeda i psycholog
Opłata miesięczna − 225 zł
Wyżywienie: śniadanie, obiad,
podwieczorek.

ul. Łużycka 71 a (róg Tuchowskiej)
NOWY ODDZIAŁ: ul. Wysłouchów 55

Cd. ze str. 1

Dawno temu... 
W dawnych historycznych czasach były tu stawy rybne,

zaopatrujące stoły królewskie na Wawelu... Kilka wieków
później, jakieś 40 lat temu, wzdłuż rzeczki Wilgi, na pięk-
nych zielonych terenach, pełnych zarybionych stawów i ma-
lowniczych bagien, w momencie, gdy zaczął się wielki bum
na budownictwo wielkomiejskie, okazało się, że właścicie-
lem tych terenów jest rodzina hrabiów Grojeckich. Wtedy
to nastąpił podział tych ziem na działki dziesięcioarowe,
z których część byli właściciele oddali miastu jako rekom-
pensatę zaległych długów podatkowych. Powstało wtedy
osiedle domków jednorodzinnych i szeroki pas zieleni
wzdłuż Wilgi. Z przekazów ustnych właścicieli tego osiedla
wiadomo, że już wtedy władze miejskie wydały werdykt
o niemożności zabudowy tego terenu ze względu na fakt, że
z powodu braku regulacji Wilgi, przy każdym większym
opadzie rzeka wylewała, stanowiąc zawsze zagrożenie po-
wodziowe. W chwili obecnej Wilga posiada regulację od
mostu przy ul. Zakopiańskiej do ujścia na Ludwinowie. 

Komitet protestacyjny
– To są jedyne na tym osiedlu tereny zielone, przezna-

czone na rekreację, obiecane na park przez każdą kolejną
ekipę rządzącą, to nasz jedyny oddech... – twierdzi Zofia
Kalinowska, stojąca na czele komitetu protestacyjnego,
który zawiązał się celem ratowania tego skrawka zieleni
przed zabudową. – Zebraliśmy już ponad 1200 podpisów
i wciąż ich przybywa... Podpisali się prof. Franciszek Ziej-
ka, radny Dzielnicy IX Wiesław Eckert i wielu innych. 

W 1994 r. został uchwalony plan miejscowy dla miasta
Krakowa, w którym tereny nad rzeką Wilgą były terenami
zieleni parkowej, natomiast na południe od osiedla były te-
reny sportowe, obecnie zabudowywane przez dewelopera
– dodaje Urszula Wędzony, mieszkanka osiedla. Niestety
plan ten już nie obowiązuje, czyli osiedle traci bezpowrot-
nie szansę na teren sportowy. W 2003 r. te obszary także
były uwzględnione jako tereny zielone, tak że w żadnym
z planów te ziemie nie były przeznaczone pod zabudowę.
Gdzież jest więc jakakolwiek konsekwencja?! – dziwi się
mieszkanka. 

Na terenie osiedla Cegielniana brakuje tzw. przestrzeni
publicznej, która powinna być zapewniona mieszkańcom
wraz z powstawaniem osiedla. Brak możliwości jakiejkol-
wiek rekreacji. Jest za to spory pas zieleni, o którym pre-
zydent Jacek Majchrowski na spotkaniu z mieszkańcami
5 września ub. r. powiedział, że to, co dla nich jest drzewa-
mi, dla dewelopera jest tylko... chaszczami. 

Obiecanki – cacanki
Deweloper, który w chwili obecnej jest właścicielem te-

renu nad Wilgą, w programie emitowanym przez Kronikę
Krakowską w TV zapewnił mieszkańców, że gotów jest od-
stąpić te ziemie miastu w zamian za jakieś inne tereny pod
zabudowę. Gotów też jest na części terenów nad Wilgą
urządzić tereny rekreacyjne, ale stwierdził też, że nie obie-
cuje wywiązać się z tej obietnicy w stu procentach..... 

Mieszkańcy nie rozumieją, że w momencie, gdy już kil-
kakrotnie wydano odmowne „wuzetki” (Warunki Zabudo-
wy i Zagospodarowania Terenu), to deweloper wciąż się
o nie stara. Przecież powinna być w tym działaniu jakaś
konsekwencja. Tym bardziej, że teren nad Wilgą jest ob-
szarem bardzo trudnym do zabudowy. Są to bagna, tereny
zalewowe, niewyobrażalnym jest fakt, że można tam wybu-
dować garaże podziemne dla trzystu samochodów, tyle bo-
wiem według planów deweloperskich ma tam powstać
mieszkań. 

Wydano już wiele decyzji potwierdzających, iż teren zielo-
ny, przylegający bezpośrednio do koryta rzeki Wilgi, nie nada-
je się do zabudowy. Dowodzi tego opracowana przez Wydział
Architektury UMK analiza urbanistyczno-architektoniczna
z dnia 25.08.2006 r., także opinia wydana 24.02.2007 r. przez
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. 

Istotnym w tej sprawie jest także fakt, iż pas niezabudo-
wanego terenu wzdłuż naturalnego ciągu rzecznego stano-
wi przestrzeń umożliwiającą „przewietrzenie miasta” –
problem niezmiernie ważny i dający znać o sobie każdego
upalnego lata oraz w okresach bezwietrznej pogody i wy-
stępującego w Krakowie smogu. Władze miasta zdają się
tego problemu nie dostrzegać albo go celowo lekceważą. 

– Sądzimy, że władze miasta powinny zadbać o komfort
życia jego mieszkańców, mamy to przecież zagwarantowa-
ne w konstytucji, prawo do zrównoważonego rozwoju –
podsumowuje Urszula Wędzony. – A nie tylko „słać róże”
przed deweloperami. Bo my w tym mieście żyjemy, miasto
jest coraz piękniejsze, ale kilka kilometrów od Rynku jest
takie osiedle jak nasze, „gdzie diabeł mówi dobranoc”...
Osiedle, które zabudowane jest zupełnie chaotycznie, bez
ładu i składu, bez przestrzeni... 

Miasto bez planów
Ta reszta zieleni, jaka tutaj pozostała, tworzy swoisty kli-

mat. Jeżeli zostanie stracona, to stanie się to kosztem
zdrowia mieszkańców, osiedle zostanie już zupełnie, bez-
powrotnie zduszone... 

Wiadomą, że jedyną skuteczną metodą przeciwstawie-
niu się takiemu stanu rzeczy jest sporządzenie właściwego
planu zagospodarowania terenu. Bo jeżeli deweloperzy
dostaną pozytywną opinię co do swoich kolejnych „wuze-
tek” i dostaną zgodę na swą inwestycję jeszcze przed za-
kończeniem powstania planu, to nikt i nic nie będzie ich
już w stanie powstrzymać przed zabudową terenów prze-
znaczonych na park rzeczny Wilga. 

Jak twierdzi Renata Laberchek, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Cegielniana”, która solidaryzuje się
z mieszkańcami, obecna, zamierzona inwestycja przecho-
dzi wszelkie najśmielsze oczekiwania. – Ma powstać tutaj
zabudowa złożona z sześciu budynków mieszkalnych,
dwóch pięciokondygnacyjnych, pozostałe cztery mają mieć
po dwanaście pięter... – mówi pani prezes. – Jest to wprost
niewyobrażalne, jak na tak niewielkim terenie może po-
wstać taka zabudowa z wszelką techniczną infrastrukturą!
Jako SM jesteśmy w tej sprawie stroną i dostaliśmy z Ma-
łopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych po-
stanowienie negatywne w sprawie warunków zabudowy,
wykluczające tę zabudowę. Wiem jednak, że inwestor od-
wołał się od tej decyzji... 

A komitet protestacyjny mieszkańców wciąż jeszcze ma
nadzieję, wciąż jeszcze apeluje do Szanownej Władzy
wszystkich szczebli: dzielnica mieszkaniowa przy ul. Bor-
suczej w Krakowie to żywy organizm! 

ZOFIA M. ŻMUDZKA 
Od redakcji: 
Dopóki Kraków nie będzie miał lokalnych planów zago-

spodarowania przestrzennego, to każdy inwestor może robić
ze swoim terenem co chce. Jak dotąd tylko 10% obszaru mia-
sta ma takie plany, władze deklarują, że w 2009 r. będzie ich
3 razy więcej. Są to kolosalne i czasochłonne prace, ale nie
widać, aby miastu specjalnie zależało na ochronie terenów
przed „wolną amerykanką” inwestycyjną. Efekty tego ogląda-
my niestety z dnia na dzień. Dlatego takie plany, jak tereny
zielone, w tym piękna idea parków rzecznych, są w naszym
mieście zagrożone. Dopominanie się o swoje prawa przez
zdesperowanych mieszkańców może uprzytomni władzom,
kto i co powinno być podmiotem i priorytetem ich działań.

Na betonie drzewa nie urosną... 

OMIJAĆ A4. Rozpoczęto modernizację południowego
autostradowego obejścia Krakowa, od węzła w Opatkowi-
cach do węzła w Balicach, stąd spore utrudnienia w ruchu
(zamknięcie lewego pasa jezdni, ograniczenie prędkości
do 70 km/h). Remont ten spowodował utrudnienia w do-
jeździe na lotnisko. Zakończenie prac przewidziano na...
jesień 2008 r. (!) Jednocześnie rozpoczęto modernizację
A4 na odcinku od Katowic w kierunku Krakowa, co ma
potrwać jeszcze ok. 5 tygodni. 
SZANSA DLA FORTU. Komisja Kultury, Promocji
i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa pozytywnie za-
opiniowała wniosek do Prezydenta, aby w forcie „Proko-
cim” przy ul. Medycznej powstała filia Muzeum Przyrodni-
czego. Może rady innych dzielnic zajmą się pozostałymi
fortami np. w Rajsku, Swoszowicach i Kosocicach. Trzeba
występować i działać wspólnie jako lobby podgórskie. 
OPROTESTOWANY WERDYKT. Konkurs na zagospoda-
rowanie terenu po byłym hitlerowskim obozie koncentra-
cyjnym w Płaszowie wygrała grupa architektów „Proxima”.
Werdykt został oprotestowany przez autorów innej kon-
cepcji... Najpierw przez lata toczył się wyniszczający spór
między dwiema fundacjami, które miały sprawować opie-
kę na tymi terenami, teraz toczą się nowe spory. A miejsce
martyrologii ulega degradacji... KL Plaszow zajmował ob-
szar ok. 80 ha, więziono tu ok. 20 tys. osób różnej narodo-
wości, z czego ok. 10 tys. wymordowano. 
PORTAL EDUKACYJNY. Urząd Miasta uruchomił nowy
portal edukacyjny – www. portaledukacyjny. krakow. pl –
gdzie można znaleźć spis krakowskich placówek oświato-
wych, w tym informację na temat rekrutacji do szkół
i przedszkoli. Z portalu oprócz rodziców i uczniów mogą
także korzystać nauczyciele poszukujący pracy. 
PRZECIW DEPRESJI. Okres wiosenny sprzyja depre-
sjom. Niekiedy przybierają one stan chorobliwy, wówczas
warto skorzystać z pomocy specjalistów. Jedną z form po-
mocy świadczy Antydepresyjny Telefon Zaufania – 022
654 40 41 – czynny w pon. i czw. w godz. 17 – 20. Szczegó-
ły na: www.forumprzeciwdepresji.pl

Tylko 9% Polaków korzysta z prawa do przekazania
1% rocznego podatku na cele organizacji pożytku pu-
blicznego (np. na Węgrzech korzysta z tego 30%). Do
wyboru jest kilka tysięcy takich organizacji – od tych, któ-
re pomagają chorym dzieciom i osobom niepełnospraw-
nym do organizacji ekologicznych i pracujących na rzecz
zwierząt. Listę można znaleźć na: www.opp.ms.gov.pl lub
www.baza.pozytek.ngo.pl. Wykaz krakowskich organiza-
cji pożytku publicznego można znaleźć na stronach
www.krakow.pl. 

Można pomóc wybranym organizacjom pozarządo-
wym typu fundacje, hospicja, stowarzyszenia itp. – jest
w czym wybierać, jest komu pomagać! Obliczono, że gdy-
by wszyscy Polacy odpisali ten 1% podatku, to uzyskano
by ok. 300 mln zł. A tymczasem wpływa zaledwie 10 mln
zł. Można i trzeba to zmienić, aby choć ułamek naszych
podatków poszedł tam, gdzie sami sobie tego życzymy. 

Wyliczony 1% należnego podatku należy przekazać na
wybrany cel najdalej do 30 kwietnia. Zaokrąglamy go do
pełnych złotówek i wpisujemy w rubrykę: PIT–36 w poz.
179 lub PIT–37 w poz. 111. Zaraz po tym wpłacamy tę kwo-
tę na konto wybranej organizacji pożytku publicznego i za-
chowujemy dowód wpłaty. Następnie składamy zeznanie
podatkowe. Później kwotę tę zwraca nam Urząd Skarbowy.

ODLICZMY 1% 

W skrócie
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(UWAGA: APTEKA „SIMPLEX“ z ul. Szarej przeniesiona 
na ul. Morawiañskiego 2. ZAPRASZAMY sta³ych Klientów!)

WIADOMOŚCI4 Nr 4    Kwiecień 2007

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

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 wiosenna − 80 gr 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 

GABINET KOSMETYCZNY
SOLARIUM TURBO

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)

zniżki
do 40% 

GABINETY
OKULISTYCZNY
� komputerowe
badanie wzroku
UROLOGICZNY
� badanie USG
Rejestracja tel.
012 681 30 65 
w godz. 9 − 15
012 422 45 65 
w godz. 15 − 20
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PEDICURE
LECZNICZY
wrastają Ci paznokcie?
dokuczają Ci odciski?

Doświadczona
pedicurzystka

Możliwość usługi także 
w domu Klienta

kom. 0501 099 181

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.

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

tel. 012 657 99 64
• Leki za grosz
• 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

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

Ogłoszenia drobne bezpłatne
❑ Sprzedam kompletne akwarium. Cena

do uzgodnienia. tel. 0694 561 659 

❑ Wynajmę pokój studentkom na Woli

Duchackiej − 0514 123 977

❑ Zamienię mieszkanie na ul.

Wysłouchów, pow. 61 m kw., 3 pokoje

− na garsonierę w ok. Kurdwanowa 

− 012 654 15 58

❑ Oddam bezpłatnie używaną wersalkę

− 0606 472 881

TIPSY
� zatapianie w żelu

� malowanie
� zdobienie

Nowo otwarte!
Konkurencyjne ceny!
Tel. 012 658 74 92

Kom. 0660 424 527Z
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ul. Nowosądecka 31 (012) 425 67 13
www.kosmetyka.malopolska.pl

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Wskazania:
Trądzik, blizny potrądzikowe, łojotok, suchość skóry, zaskórniki,
prosaki, rogowacenie okołomieszkowe, rozszerzone pory,
blizny, przebarwienia, uszkodzenia posłoneczne skóry, rozstępy,
odmłodzenie skóry i likwidacja delikatnych zmarszczek.

NEODERMA
Leczniczy zabieg głęboko złuszczający
Efekt po jednym zabiegu!
➢ Leczenie trądziku
➢ Niwelowanie przebarwień i rozstępów
➢ Wygładzenie zmarszczek
➢ Zmniejszenie porów skóry

ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE› 
Agyptos, Parafango, Elektroterapia
Zabiegi regenerujące, liftingujące, nawilżające, lecznicze;
Jonoforeza, galwanizacja
Peeling Kawitacyjny − bezbolesny zabieg oczyszczania skóry
ultradźwiękami
Depilacja, henna
Manicure, pedicure, tipsy, zdobienie paznokci

ZAPISY: czwartki w godz. 10 − 17; 
pozostałe dni w godz. 8 − 15

Aby uczniowie czuli się dobrze!

JESTEŚMY MAŁĄ SZKOŁĄ!
POZNAJ NASZĄ OFERTĘ!

Z rozmów z rodzicami uczniów klas VI, wybierającymi właśnie
szkołę dla swoich dzieci, wynika, że najbardziej obawiają się agresji,
z jaką ich pociechy mogą się zetknąć w gimnazjum. 

Warto więc poznać ofertę Gimnazjum nr 35, w którym od lat z tym
problemem dobrze sobie radzą! Najlepszym dowodem na to jest fakt,
że krakowskie Kuratorium wyraziło zgodę na wejście do szkoły dzien-
nikarzy w chwili, gdy przeprowadzała tam wizytację „giertychowska
trójka”. Pisząca relację ze spotkania dziennikarka „Gazety Krakow-
skiej” (12.12.06) przytacza m. in. opinię pani wizytator: „Z ankiety wy-
nika, że (...) uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. (...) Zero odpo-
wiedzi wskazujących na to, że ktoś doświadczył znęcania się...”

Warto więc dowiedzieć się, w jaki sposób szkoła zapobiega agresji,
jak sobie z nią radzi. Oto fragmenty wywiadu z pedagogiem G nr 35 –
Beatą Mlak: 

– Czego najczęściej dotyczy agresja? Jakie są przyczyny jej występowa-
nia wśród gimnazjalistów?

– To jest bardzo trudne pytanie. Mnie się wydaje, że wiele spraw, nie-
porozumień wynika z niedomówień. Złe zrozumienie wypowiedzi ko-
legi, jego intencji, czyli problemy z komunikacją. Druga sprawa to sym-
patie klubowe. W rozmowach uczniów często pojawiają się wypowiedzi
na temat drużyn piłkarskich, którym kibicują. Natomiast u dziewczyn
powodem agresji jest przede wszystkim zazdrość. Gdy przychodzą
I klasy i pojawiają się nowe, atrakcyjne dziewczyny, to uczennice ze
starszych klas są zazdrosne o względy okazywane tym młodszym... 

– Po wizytacji w małopolskich szkołach „trójek giertychowskich”
w mediach pojawiła się informacja, że nasilenie agresji stwierdzono
przede wszystkim w tzw. „molochach”. Czy wobec tego G nr 35 ten pro-
blem, problem agresji nie dotyczy?

– Nie można powiedzieć, że u nas problemów nie ma. Natomiast
w naszym gimnazjum, właśnie z tego względu, że jest nas mało, nie ma
skomplikowanej architektury, nie ma miejsc, gdzie można by się
ukryć, te najdrobniejsze problemy związane z nagannym zachowaniem
uczniów są wychwytywane. Nauczyciele, wychowawcy mogą natych-
miast wszystko zauważyć i od razu reagować. Jeżeli są jakieś bójki,
kłótnie, to jest to wszystko do szybkiego rozwiązania.

– O G nr 35 mówi się i pisze, że jest to mała szkoła. Co to znaczy
z punktu widzenia pedagoga?

– To znaczy, że jest mało klas, bo w tej chwili tylko 7 oddziałów! Ale
przede wszystkim u nas żaden uczeń nie jest anonimowy i każdego po
paru miesiącach rozpoznaję zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.
Znam jego imię, nazwisko, mogę wiele powiedzieć na temat jego sytu-
acji rodzinnej, szkolnej. Jest to dla każdego młodego człowieka ważne.
Oni chcą być rozpoznawani! 

– Mówi się, że nie ma szkoły, w której nie byłoby objawów agresji. Jak wo-
bec tego G nr 35 radzi sobie z tym tak nagłaśnianym w mediach zjawiskiem?

– Przede wszystkim w sytuacjach agresywnych zachowań uczniów sta-
ramy się rozdzielić strony. Osoba dorosła, czyli najczęściej dyżurujący na-
uczyciel, jeżeli dostrzega taką sytuację, od razu ingeruje. Następnie od-
bywają się indywidualne rozmowy z tymi uczniami, po czym następuje
konfrontacja, która ma doprowadzić do wyjaśnienia, co było przyczyną
konfliktu, czy można go rozwiązać i w jaki sposób. Jeżeli istnieje taka po-
trzeba, powiadamiamy rodziców. Również z nimi odbywają się rozmowy. 

– A z kim szkoła współpracuje, żeby pomóc młodym ludziom? 
– Przede wszystkim bardzo zależy nam na współpracy z rodzicami.

Chcemy, żeby rodzice wiedzieli, co się dzieje z dzieckiem, jeśli wystę-
puje problem, to jaki. Dla mnie to jest najistotniejsze. Ponadto współ-
pracujemy z każdym, kto w jakimś wymiarze może pomóc naszym
uczniom, a więc z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z Sądem
Rodzinnym, MOPS-em, z terapeutycznymi świetlicami... A wszystko
po to, aby nasi uczniowie czuli się dobrze na terenie szkoły, a rodzice
i opiekunowie mieli świadomość, że ich dzieci są w szkole bezpieczne.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Maria Fortuna-Sudor

(Zainteresowanych odsyłam na stronę internetową gimnazjum, 
gdzie znajduje się pełna wersja rozmowy 

– www.gim35krakow.webpark.pl)

„OD−NOVA”
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Imprezy okolicznoœciowe
Komunie, chrzciny, wesela

Przyjêcia i bankiety firmowe
Catering dla firm – z dostaw¹
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ŻALUZJE
PIONOWE * POZIOME * ROLETKI TEKSTYLNE

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

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)

NOWOCZESNE KONTO OSOBISTE
BEZ OPŁAT

za otwarcie rachunku, prowadzenie, przelewy oraz wpłaty i wypłaty

DODATKOWE USŁUGI DO RACHUNKÓW:

� Międzynarodowa karta płatnicza VISA ELECTRON

� Sieć BANKOMATÓW bez prowizji

� KREDYT w rachunku na dogodnych warunkach

� Obsługa konta przez INTERNET − „eBSW”

� SMS Banking, tanie PRZELEWY ZA GRANICĘ

Zapraszamy do korzystania z naszych konkurencyjnych usług!

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wieliczce 

CENTRALA: 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2 
tel. 012 278 14 66, 012 278 13 95, fax: 012 278 43 95, 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

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!
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BIURO RACHUNKOWE
(świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów)

Czynne: pon. − pt. w godz. 14 − 18, sob. 10 − 14
Kurdwanów Nowy, ul. Halszki 1 (wieżowiec)

tel. 012 654 32 63, www.infomm.prv.pl, e−mail: infomm@op.pl

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

OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

✦ Nie pozwól, aby czas zniszczył Twoje wspomnienia!
Filmy z uroczystości rodzinnych, jak chrzciny, komunie św., śluby, wesela, 
imieniny, wycieczki, wakacje – skopiujemy z kaset VHS i Hi8 na DVD
✦ Przegrywamy zdjęcia z kart SD na CD
✦ Wyprzedaż kaset VHS

Zapraszamy codziennie w godz. 13 − 21
os. Kurdwanow Nowy, ul. por. Halszki 1 E, tel. 012 654 59 85

WYPOŻYCZALNIA
kaset video i DVD

Malowanie
Tapetowanie 
Suche tynki

Panele i gładzie
gipsowe

FHU "Słonik"
tel. 0502 062 487,

012 659 92 26 (po g. 19)

RESTAURACJA
PIZZERIA
PUB

Rezerwacje 

012 654 00 68

❍ mi³a atmosfera

❍ stylowy wystrój 

❍ wyœmienita kuchnia
Polecamy: 

obiad z 2 dañ - tylko 9 z³!

ZZaapprraasszzaammyy ccooddzziieennnniiee 
ww ggooddzz.. 1111 - 2233

ooss.. KKuurrddwwaannóóww NNoowwyy,, uull.. WWyyss³³oouucchhóóww 44
((oobbookk BBaannkkuu SSppóó³³ddzziieellcczzeeggoo))
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Dom Kultury „Podgórze” 
znajdujący się przy ul. Krasickiego 18/20, jest największą

placówką w Podgórzu finansowaną przez gminę. Na budżet
DK składają się dotacje gminy i dochody własne, czyli opła-
ty od uczestników zajęć stałych, imprezy biletowane, sponso-
ring, wynajem (sal,
ścian na reklamy, estra-
dy itp.). Oprócz tego
DK korzysta z dotacji
celowych, np. od Rad
Dzielnic Miasta Krako-
wa z ich zadań powie-
rzonych i prioryteto-
wych. Z propozycji DK oraz jego aż 16 jednostek organiza-
cyjnych, usytuowanych na terenie całego Podgórza, korzysta
w roku około 300 000 mieszkańców w wieku od 3 do 85 lat.
Na przykład w Dzielnicy IX, na terenie Borku Fałęckiego
działa Klub „Iskierka”, a w Dzielnicy X kluby we Wróblowi-
cach, Soboniowicach i Zbydniowicach. W DK oraz podle-
głych mu placówkach zatrudnionych jest 107 pracowników,
co daje łącznie 84 etaty. W ofercie poza powszechnymi zaję-
ciami, tj. kursy tańca, nauka języka angielskiego czy gry na
instrumentach, znajdują się tak oryginalne propozycje, jak
nauka języka hindi i esperanto, młodzieżowe studium aktor-
skie czy warsztaty origami. Dom Kultury prowadzi też m. in.
przedszkole estetyczne, klub kolekcjonerów oraz alterna-
tywny klub młodzieżowy „Pomost”. Organizowane są tu licz-
ne konkursy, a za największy minus lokalu przy ul. Krasic-
kiego (Stare Podgórze) uznawany jest brak dużej sali wido-
wiskowej. 

Klub Osiedlowy 
„Wola Duchacka – Wschód”, 
mający siedzibę w pawilonie przy ul. Czarnogórskiej 10, to

filia DK „Podgórze”, która znajduje się obecnie w trudnej
sytuacji, gdyż cały budynek przeznaczony został do wyburze-

nia w 2008 r., a spory
problem stanowi znale-
zienie nowego pomiesz-
czenia. Aktualny lokal
ma ok. 300 m kw., jest
jednak w fatalnym sta-
nie technicznym. Tuż
obok powstaje nowy bu-

dynek, w którym proponowano miejsce dla klubu, lecz tylko
pod warunkiem wykupu, co wiąże się ze zbyt dużymi nakła-
dami finansowymi. Wciąż zamrożona jest rozmowa ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Podgórze”, nie wiadomo więc, jak
ostatecznie kwestia ta zostanie rozwiązana. Warto zazna-
czyć, że kilka lat temu tutejsza spółdzielnia zlikwidowała za-
pis o przeznaczeniu kilku groszy od mieszkańców na potrze-
by kulturalne. Obecnie do klubu przychodzi kilkaset osób, są
to ludzie w różnym wieku, niemal z połowy Krakowa. Odby-
wają się tu liczne pokazy, koncerty, organizowane są zajęcia
otwarte dla młodzieży, prowadzony jest klub seniora. Dwie
osoby zatrudnione są na całym etacie, 2 na trzy czwarte eta-
tu, oprócz tego kilku instruktorów na umowę – zlecenie.
Większość zajęć prowadzonych jest odpłatnie, jednak np.
świetlicowe umożliwiają zagospodarowanie czasu młodych
ludzi całkowicie za darmo. 

Inna placówka, podległa DK „Podgórze”
znajduje się w Kosocicach. 
Klub finansowany jest przez Urząd Miasta Kraków oraz

Dzielnicę X. Przydzielane fundusze z konieczności wystar-
czają na zaspokojenie potrzeb, na konkretne przedsięwzię-
cia w rodzaju konkursy, festyny – pracownicy starają się za-
wsze pozyskać sponsorów. Z klubu korzysta ok. 100 osób
w wieku od 3 do 73 lat. Zatrudnione są 2 osoby merytorycz-
ne i 1 sprzątająca. Oferta klubu obejmuje wszystkie prze-
działy wiekowe. Począwszy od propozycji przedszkola este-
tycznego przez kursy języków obcych, plenery plastyczne,
warsztaty dziennikarskie, taniec, breakdance i aerobik,
szkółkę bokserską, po koncerty kameralne i klub seniora. Na
pytanie o to, czego najbardziej brakuje w klubie, odpowie-
dziano nam: „Brakuje dotacji celowych na duże i średnie
przedsięwzięcia”. 

Młodzieżowy Dom Kultury 
im. K. I. Gałczyńskiego
jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą

w oparciu o Ustawę o systemie oświaty i Kartę Nauczyciela.
Dysponuje dwoma lokalami: w pawilonie przy ul. Beskidz-
kiej 30, na Woli Duchackiej – Zachód i Filią przy ul. Na
Wrzosach 57, w Prokocimiu. Jest to jednostka samorządu te-
rytorialnego, zatem jej podstawową działalność finansuje
Gmina Kraków. Otrzymywane środki są przeznaczone na
media, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oraz re-

monty i inwestycje. W związku z tym, że środki te nie są wy-
starczające, MDK pozyskuje dodatkowe fundusze na dzia-
łalność z tzw. grantów (programy Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, Ministerstwa Kultury i Sportu), przez sponsoring
wybranych przedsięwzięć, organizację imprez dochodowych,
takich jak bale dla szkół, oraz z wpłat na konto Rady Rodzi-
ców. Większość uczestników MDK to dzieci w wieku szkol-
nym. W stałych formach zajęć bierze udział ok. 1300 uczest-
ników, zaś w formach okazjonalnych – imprezy, zajęcia
w czasie akcji „Lato” i „Zima” – ponad 10 000 rocznie.
MDK ma zatwierdzone 22,87 etaty nauczycielskie i 14 eta-
tów administracyjno-obsługowych. Wszystkie formy zajęć
cieszą się popularnością – bo tylko takie mają rację bytu.
Wymogi wynikające ze statutu placówki mówią o minimum
12 uczestnikach w grupie, jeżeli taka grupa się nie zbierze, to
zajęcia nie mogą być prowadzone. Według kierownictwa,
w MDK brakuje jeszcze
mnóstwa rzeczy, np.
programów graficznych,
które można by wyko-
rzystywać do prac edy-
torskich i reklamowych,
profesjonalnego oświe-
tlenia sali widowisko-
wej, estrady do organizacji imprez plenerowych. Filia „Na
Wrzosach” wymaga z kolei wielu remontów, gdyż mieści się
w starym budynku po szkole zawodowej. 

Dom Kultury
SM „Kurdwanów Nowy”
Dom Kultury, a właściwie Dział Społeczno-Wychowawczy

jest integralną częścią Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwa-
nów Nowy”. Finansowanie bieżącej działalności DK znajdu-
je się w gestii spółdzielni. Uczestnicy wszystkich stałych zajęć
wnoszą opłatę ustaloną za daną sekcję. Imprezy okazjonalne
i cykliczne są organizowane bez wkładu finansowego uczest-
ników, z funduszy własnych lub uzyskanych od sponsorów.
Uczestnikami propozycji DK są głównie mieszkańcy dzielni-
cy, ale biorą w nich udział też osoby z pozostałych rejonów
Krakowa w wieku od 3 do 80 lat. W skali roku systematycz-
nie w zajęciach bierze udział ok. 500 osób, a w imprezach cy-
klicznych i okazjonalnych kilka tysięcy. W DK zatrudnionych
jest 3 etatowych pracowników, którzy pełnią również funkcje
instruktorów, wychowawców, animatorów, pracowników ad-
ministracyjnych. Dodatkowo w zależności od potrzeb i okre-
su działań pracuje tu kilkunastu instruktorów zatrudnionych
na umowę o dzieło lub umowę – zlecenie. Największym zain-
teresowaniem cieszą się zajęcia koła plastycznego, Klub Przy-

jaciół Bajki i Ruchu,
Grand Prix w tenisie
stołowym, nauka gry na
gitarze oraz impreza
„Pomysł na Weekend”.
Ogromnym przedsię-
wzięciem, znanym w ca-
łym Krakowie, jest co-

roczna impreza plenerowa „Kurdwanowska Jesień”, w której
czynny udział zawsze bierze kilkaset osób, a wydarzenia es-
tradowe gromadzą kilka tysięcy widzów. 

Dom Kultury 
SM „Nowy Bieżanów”,
znajdujący się w pawilonie przy ul. Aleksandry 11, od 16 lat

współfinansowany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową „No-
wy Bieżanów” oraz Fundację „Remedium”. Może ona zwal-
niać uboższych mieszkańców z opłat, jak również przeprowa-
dzać projekty na terenie DK. Lokal o powierzchni 700 m kw.,
należący do spółdzielni, nie spełnia w pełni potrzeb, dlatego
zajęcia często odbywają się do późnego wieczora. Dyrekcja
DK twierdzi, że przydałaby się winda dla osób niepełnospraw-
nych, uczestniczących tutaj w zajęciach. W ciągu miesiąca
z DK korzysta ponad 1000 mieszkańców, od przedszkolaków
do seniorów. Część kursów (np. językowe, fortepianu) prowa-
dzona jest odpłatnie, do innych dopłaca fundacja. DK prowa-
dzi ok. 20 rodzajów działalności stałej, poza tym organizuje
imprezy okolicznościowe, zimowe i letnie akcje dla dzieci oraz
imprezy dla seniorów.
Na etacie zatrudnione
są tu 3 osoby, 1 na pół
etatu i ok. 10 instrukto-
rów na umowę – zlece-
nie. Z DK korzystają nie
tylko mieszkańcy Bieża-
nowa, ale też m. in. Rżą-
ki, Prokocimia, Kozłówka. Uczestnicy zdobyli wiele nagród,
także międzynarodowych. Prowadzony jest tu także Klub
„Dziupla” dla młodzieży trudnej oraz klub seniora. 

Klub Kultury „Zachęta” 
SM „Nowy Prokocim”
znajduje się w pawilonie przy ul. Kurczaba 25. Nie posia-

da możliwości zwrócenia się o dotacje do Miasta, jednak nie
zanotowano tu jak do tej pory większych problemów związa-
nych z finansami. Klub nawiązał kontakt z MOPS-em i stre-
etworkerami, którzy pomagają dzieciom z rodzin ubogich.
Część zajęć prowadzonych jest odpłatnie, przy okazji niektó-
rych imprez pomagają sponsorzy. Warunki lokalowe nie są
nadzwyczajne, gdyż klub posiada głównie mniejsze pomiesz-
czenia, co stanowi problem przy niektórych formach zajęć,
takich jak taniec czy aerobik. Prowadzone są tu zajęcia stałe
– nauka języka angielskiego, gry na instrumentach, gimna-
styka, pracownia pla-
styczna. Klub dba także
o zagospodarowanie
czasu wolnego dla dzieci
podczas ferii i wakacji
(akcje „Lato w mieś-
cie”, „Zima w mieś-
cie”). Z oferty korzysta-
ją również osoby dorosłe, np. zajęcia dla pań, turniej szacho-
wy. Obecnie prowadzony jest projekt dla pielęgniarek w ra-
mach funduszów Unii Europejskiej. Jedna osoba w klubie
jest zatrudniona na cały etat, jedna na trzy czwarte etatu, zaś
instruktorzy na umowę – zlecenie. 

Klub „Borsuczek”
SM „Cegielniana”
mający swą siedzibę w pawilonie przy ul. Borsuczej 12

(Łagiewniki), wydaje się dobrze radzić sobie w niełatwych
dzisiejszych czasach. Oprócz funduszy otrzymywanych od
spółdzielni, klub uzyskuje środki z wynajmu sali, organizo-
wanych imprez oraz odpłatności od uczestników, których
wymaga większość proponowanych zajęć. Z oferty korzysta-
ją mieszkańcy w różnym wieku, od dzieci do emerytów,
głównie z osiedla; w ciągu miesiąca jest to około 200 osób.
Największym zainteresowaniem cieszą się kursy języka an-
gielskiego oraz aerobik. Poza regularnymi zajęciami organi-

zowane są też akcje
„Zima” i „Lato”, w któ-
rych bierze udział na-
wet 500 dzieci. W klu-
bie zatrudnione są
3 osoby na etat oraz
grupa instruktorów na
umowę – zlecenie. Lo-

kal zapewniony przez spółdzielnię mieszkaniową spełnia ak-
tualne potrzeby. Dodatkową pomoc dla klubu stanowi
wsparcie jednej z radnych, wspierającej interesy placówki. 

Centrum Kultury 
SM „Na Kozłówce” 
Kolejny osiedlowy klub prowadzi, a zarazem finansuje

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce”. Potrzeby finan-
sowe są zaspokojone, uzupełniają je wpłaty uczestników oraz
opłaty uzyskane z wynajmowania sali. Z zajęć zorganizowa-
nych korzysta miesięcznie ok. 150 osób. Oprócz tego co mie-
siąc odbywają się różne imprezy kulturalne, w których jedno-
razowo uczestniczy ok. 100 osób (wiek bez ograniczeń).
W klubie pracują dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę
i trzy na umowę – zlecenie. Odbywają się tu takie zajęcia, jak
aerobik, plastyka, zaję-
cia ruchowe dla naj-
młodszych, taniec nowo-
czesny, koło astrono-
miczne (co umożliwia
należąca do klubu do-
strzegalnia astronomicz-
na) oraz klub seniora.
Największym zainteresowaniem cieszy się aerobik. Według
wywiadu środowiskowego potrzeby mieszkańców są zaspoko-
jone. Powierzchnia klubu to 97 m kw., dostrzegalnia astrono-
miczna zajmuje 31,4 m kw. 

* * *
Jak widać z przedstawionego wyżej raportu, oferty osiedlo-

wych klubów i domów kultury cieszą się dużym zainteresowa-
niem wśród osób w różnym wieku. Miejsca te pozwalają ode-
rwać się od codzienności i miło spędzić czas; pełnią też role
edukacyjne. Niestety, przyznawane środki zwykle nie pozwalają
na rozwinięcie tak prężnej działalności, jak życzyliby sobie pra-
cownicy. Najlepiej wygląda chyba sytuacja ośrodków podle-
głych spółdzielniom mieszkaniowym, które w mniejszym lub
większym stopniu dbają o rozwój i rozrywkę swoich mieszkań-
ców. Dobrym rozwiązaniem wydaje się znalezienie dodatkowe-
go źródła pomocy, jak w przypadku DK „Nowy Bieżanów”
(Fundacja „Remedium”) czy Klubu „Borsuczek” (wsparcie
radnych). Na pewno nie ma jednej sprawdzonej metody na po-
konanie trudności, dużo zależy od kierowników i ważne, aby
dla rozwoju kultury w okolicy wykorzystać każdą możliwość. 

Tekst i foto: Barbara Bączek, UJ
(staż dziennikarski w „Wiadomościach”)

Raport "Wiadomoœci"

O klubach i domach kultury
Gdzie s¹? Co oferuj¹? Na jakich zasadach dzia³aj¹? 
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Co znaleziono 
w Kopcu Krakusa?

Kopiec Krakusa to jeden z dwóch prehistorycznych monumental−
nych kopców zachowanych w Krakowie. Jest największym i najoka−
zalszym tego typu obiektem na ziemiach polskich. Według podania
kopiec został usypany na cześć legendarnego władcy, założyciela
Krakowa, noszącego imię Krakus (Krak). 

Kopiec usytuowany jest po prawej stronie Wisły, na kulminacji po−
łudniowego grzbietu jurajskiego pasma Krzemionek Podgórskich. Je−
go wierzchołek jest położony na wysokości 271 m n. p. m. Kopiec ma
kształt ściętego stożka, o wysokości nieco ponad 16 m, średnicy pod−
stawy około 60 m. Został wzniesiony w wyniku ogromnego wysiłku
ludzi, który podjęto się dla nie poznanej dotychczas bardzo ważnej
przyczyny. 

W latach 1933−1937 pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętno−
ści trwały badania archeologiczne kopca z myślą o odnalezieniu gro−
bu legendarnego księcia Krakusa. Wykopaliska te, obok prac arche−
ologicznych w Biskupinie, należały do najbardziej spektakularnych
w Polsce międzywojennej. Wspierał je finansowo Marian Dąbrowski,

założyciel i wydawca „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, szef wiel−
kiego koncernu prasowego IKC. Kierownikiem prac był archeolog
doc. Józef Żurowski, a następnie doc. Roman Jakimowicz. 

Przyjęto metodę badania, która polegała na całkowitym zdjęciu
szczytu kopca (czapki) aż do głębokości 5,3 m, co pozwalało na do−
tarcie do centrum podstawy kopca lejem o średnicy około 4 m. Pod−
czas prac stwierdzono, iż w pierwszej fazie budowy został usypany ni−
ski kopiec z piasku. Wyżej odkryto warstwy iłu i piasku. W środku
kopca stał dębowy słup. Od słupa rozchodziły się promieniście płotki
z plecionki wiklinowej, stabilizując nasypy kopca. Jego zewnętrzną
część tworzył około metrowej grubości płaszcz z gruzu kredowego
i wapiennego, iłu oraz piasku. Otulina ta zapobiegała przenikaniu wód
opadowych do wnętrza obiektu. Rzetelność, dokładność oraz umiejęt−
ność budowlana, połączone z pomysłowością wykonania konstrukcji,
wystawia doskonałe świadectwo zdolnościom inżynierskim prehisto−
rycznym twórcom kopca Krakusa. 

Podczas prac archeologicznych w dolnych partiach kopca znalezio−
no m. in. śmigiełkowate okucie pasa, wykonane z brązu, datowane na
VIII wiek n. e., pochodzenia awarskiego. W górnej części kopca zosta−
ły odnalezione resztki splecionych korzeni potężnego dębu. Według
badań, w chwili ścięcia liczył on około 300 lat. Jedna z hipotez zakła−
da, że to kultowe święte drzewo ścięto w X wieku, kiedy ziemię kra−
kowską objął proces chrystianizacji. Rozpoznany wiek dębu przed
ścięciem, prowadzi nas do VII wieku n.e. 

W trakcie badań archeologicznych nie natrafiono na ślady grobu.
Nie brano wówczas jednak pod uwagę możliwości istnienia pochówku
popielnicowego nakurhanowego, które były powszechne w ówczesnej
praktyce pogrzebowej Słowian. Konstrukcja i struktura nasypów kop−
ca Krakusa wykazują pewne podobieństwa z wczesnośredniowiecz−
nym kurhanami w południowej Szwecji oraz w Czernichowie na Rusi. 

Współcześnie przeważa przekonanie, iż oba krakowskie kopce
przedhistoryczne – Krakusa i Wandy – powstały w okresie osadnictwa
słowiańskiego pomiędzy II połową VII wieku a I połową X wieku. Wy−
daje się prawdopodobne przypuszczenie, że kopiec Krakusa jest za−
bytkiem związanym ze śmiercią jednego z władców państwa Wiślan.
Znany archeolog, profesor Kazimierz Radwański skłania się do okre−
ślenia czasu powstania kopców Krakusa i Wandy na około połowę IX
do I połowy X wieku. 

Wśród hipotez i prób wyjaśnienia pochodzenia kopca, jest jeszcze

jedna, a mianowicie, że kopiec Krakusa wznieśli Celtowie na przeło−
mie kończącej się starej i rozpoczynającej się nowej ery. Ślady kultu−
ry celtyckiej w Krakowie i okolicy są dość liczne, zaś charakterystycz−
nym elementem kultury Celtów są kopce o znaczeniu kultowym. 

Kopce Krakusa i Wandy są największymi osobliwościami Krakowa,
ciągle funkcjonują w zbiorowej świadomości Krakowian, stały się in−
spiracją do wielkich zbiorowych wysiłków narodu – wzniesienia kop−
ców naczelnika Tadeusza Kościuszki oraz marszałka Józefa Piłsud−
skiego. Krakowskie kopce prehistoryczne pozostają dalej wielką za−
gadką archeologiczną, a ich pierwotna funkcja i czas powstania budzi
nadal wiele kontrowersji. 

Piotr Hapanowicz
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Prezentowane, unikatowe fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa. Można je obejrzeć na wystawie zor−
ganizowanej przez Dom Historii Podgórza pt. „Prace archeologiczne
na Kopcu Krakusa w fotografii z lat 30−tych”. To powinien zobaczyć
każdy mieszkaniec Podgórza! Wystawa potrwa do 25 maja. Serdecz−
nie zapraszamy! 

Dom Historii Podgórza, ul. Limanowskiego 13
czynny: wt. – pt. 10 – 18, sob. 10 – 14

Plany budowy kopca
Jana Pawła II

„Ku sercom zbratanym w słowie…” – ten cytat z „Tryptyku
Rzymskiego” Jana Pawła II był mottem muzyczno−poetyckiego spo−
tkania zorganizowanego przez grupę twórców „Złoty Klon” z Kur−
dwanowa, które odbyło w Domu Kultury przy ul. Witosa. Spotkanie
zorganizowane zostało przede wszystkim z okazji drugiej rocznicy
śmierci Papieża – Polaka, ale również z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych oraz miłościwie panującej nam Wiosny. 

Głównym punktem spotkania była prezentacja projektu i dotych−
czasowych działań Stowarzyszenia Komitetu Budowy Kopca−Pomnika
im. Jana Pawła II. Jego prezes, Wiesław Sygnet w krótkim wystąpie−
niu przekazał założenia i plany, opowiedział o dotychczasowych oraz
przyszłych działaniach Stowarzyszenia. 

Idea Kopca JP II
Czym ma być Kopiec im. Jana Pawła II – zapytałem prezesa Wie−

sława Sygneta – i jaką rolę ma spełniać? 
– Naszym celem nie jest stworzenie tutaj miejsca−sakrum. Chcemy,

aby ten Kopiec świadczył o naszej dumie i tożsamości narodowej,
o chrześcijańskich korzeniach Europy – odpowiada prezes. – Pragnie−
my, aby w budowie kopca uczestniczyli wszyscy bez względu na wy−
znanie, kolor skóry, status społeczny. Ma to być Ambasada Wszyst−
kich Krajów Świata. Ten Kopiec ma być dla nas i dla przyszłych poko−
leń żywą pamiątką naszych czasów, symbolem naszej do Jana Pawła
II miłości. Przecież będzie to Kopiec poświęcony najwybitniejszemu
Synowi Naszego Narodu – dodaje. 

Idea budowy kopca narodziła się pod koniec 2002 r. z inicjatywy
Wiesława Sygneta, notabene mieszkańca Bieżanowa, do którego do−
łączyła grupa zapalonych tym pomysłem ludzi. Powstał plan usypania
kopca z okazji 25. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. W maju 2003 r.
zarejestrowano w sądzie stowarzyszenie jako organizację pożytku pu−
blicznego, ukonstytuował się zarząd, do którego weszli, oprócz Wie−
sława Sygneta, Józef Kaim, Jerzy Piłat, Krystyna Kowalska i Tomasz
Radwan. 

Usypanie Kopca−Pomnika lokuje się na hałdach po byłym zakładzie
Solvay, pomiędzy ulicami Herberta, Podmokłą, rzeką Wilgą a obwod−

nicą autostradowa. Teren o powierzchni ok. 10 ha ma być zagospoda−
rowany w ten sposób, że otoczenie kopca stanowiłyby obiekty zwią−
zane z nim nierozłącznie, tj. muzeum, sala teatralno−kinowa, bibliote−
ka i centrum pomocy rodzinie. A wszystko zatopione w zieleni tworzą−
cej park. 

Ponieważ założeniem pomysłodawców jest to, aby w budowie kop−
ca w sposób fizyczny uczestniczyło społeczeństwo, stąd propozycja,
aby mieszkańcy nie tylko Krakowa, ale Polski, a nawet obywatele z ca−
łego świata – pierwszą warstwę ziemi usypali ręcznie. Są już w tym
względzie przygotowane wstępne opracowania. Pragnieniem stowa−
rzyszenia jest też, aby ziemia służąca do usypania kopca w wymiarze
symbolicznym pochodziła z całego świata i miejsc szczególnie bli−
skich Polakom, ale też i innym narodom. Podjęto już akcję pozyskiwa−
nia urn z ziemią z wszystkich krajów świata. 

Plany i projekty 
O ogromie obiektu świadczą liczby. Zgodnie z założeniem kopiec

miałby 40 m wysokości, przy nachyleniu skarpy 1: 1,5. Aby go usy−
pać, potrzebne jest około 200 tys. m sześć. ziemi. Podstawa kopca
będzie miała 132 m kw., a górny taras 12 m kw. Będzie on tworzył
platformę widokową, na której stanie pomnik Jana Pawła II. Poszerza−
jąc w jednym miejscu ścieżkę spacerową do szczytu, na wysokości
miedzy 6 a 10 m, uzyska się taras niższy, na którym mogłyby odby−
wać się np. widowiska historyczne, wieczory poetyckie czy koncerty
muzyki poważnej. Ciekawostką jest pomysł, aby na szczycie kopca
o konkretnej godzinie, za pomocą nowoczesnych technik laserowych,
tworzyć wizerunek Ojca Świętego oraz teksty jego przesłań do ludzi.
Dla osób starszych i niepełnosprawnych przewiduje się rozwiązania
komunikacyjne. Miałaby to być winda wewnętrzna lub kolejka linowa,
ewentualnie szynowa. 

Na projekt kopca stowarzyszenie ogłosi konkurs, projekt ma posia−
dać walory estetyczno−artystyczne, a komisja specjalistów wybierze
spośród nich najlepszy, który po społecznej akceptacji będzie skiero−
wany do realizacji. Finansowanie budowy Kopca−Pomnika to datki od
ludzi, sponsorów, ze zbiórek. Jak wyliczono, na usypanie samego
kopca potrzeba ok. 6 mln zł. Czy to dużo? Gdyby każdy statystyczny
obywatel Polski przez 1 rok przekazywał miesięcznie 10 gr, to w cią−
gu tego okresu uskładałoby się ok. 40 mln zł. Utrzymanie kopca to sa−
mofinansowanie się obiektu ze sprzedaży cegiełek lub symbolicznych

biletów wstępu. Z tych funduszy ma być również świadczona pomoc
charytatywna dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. 

Poparcie władz państwowych 
O poważnym traktowaniu społecznej inicjatywy świadczy fakt

o włączeniu się do współpracy ze stowarzyszeniem najwyższych
władz Rzeczypospolitej, z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na
czele. Inicjatywę wspierają również prezes Rady Ministrów, marszał−
kowie Sejmu i Senatu RP, minister kultury i dziedzictwa narodowego
oraz wielu innych przedstawicieli władz państwowych. W skład Komi−
tetu Honorowego weszli m.in.: prof. Zbigniew Religa – minister zdro−
wia, ks. Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin Pomordowanych na
Wschodzie, Zofia Gołubiew – dyrektor Muzeum Narodowego w Kra−
kowie, Ryszard Tadeusiewicz – były rektor AGH, Michael Schudrich –
naczelny rabin RP, ks. biskup Tadeusz Szurman – zwierzchnik Kościo−
ła Ewangelicko – Augsburskiego, ks. biskup Wiktor Wysoczański –
zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego RP oraz śp. Jan Nowak−Jezi−
orański – legendarny „Kurier z Warszawy”. 

Prowadzono również rozmowy z metropolitą krakowskim ks. kar−
dynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupami pomocniczymi Ar−
chidiecezji Krakowskiej, uzyskując zapewnienie, że „nie ma jakiejkol−
wiek kolizji pomiędzy budową kopca a Centrum Jana Pawła II Nie Lę−
kajcie Się”. 

Największe trudności w realizacji tego monumentalnego przedsię−
wzięcia pojawiają się na styku stowarzyszenie – Gmina Kraków. Ale
prezes Sygnet jest pełen optymizmu i wierzy, że również prezydent
miasta Jacek Majchrowski włączy się czynnie w tę inicjatywę. A cho−
dzi o nieodpłatne lub za symboliczną złotówkę przekazanie terenu pod
budowę kopca oraz o wyrażenie zgody na ustawienie na płycie Rynku
Głównego skarbonki oraz punktu informacyjnego. Wydaje się, że cel
jest tak jasny i przejrzysty, że niebawem to nastąpi. 

KRZYSZTOF JANIK

Stowarzyszenia Komitetu Budowy 
Kopca – Pomnika im. Jana Pawła II

31−050 Kraków, ul. Dietla 79/4 
e-mail: biuro@kopiecpomnik.pl, www.kopiecpomnik.pl
Konto: Bank PKO SA, I O/Kraków, Rynek Główny 31 

93 1240 1431 1111 0000 1345 1567

Historie dwóch kopców
Kopiec Kraka położony jest na wysokości 271 m n. p. m., ma ponad 16 m wysokości i średnicę

podstawy ok. 60 m. W latach 1933−1937 pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności przepro−
wadzono na wielką skalę badania archeologiczne z myślą o odnalezieniu grobu legendarnego księ−
cia i założyciela Krakowa. W dolnych partiach znaleziono m. in. śmigiełkowate okucie pasa z brązu,
datowane na VIII wiek n. e., pochodzenia awarskiego. Natomiast w górnej części odnaleziono reszt−
ki splecionych korzeni potężnego dębu, który w chwili ścięcia miał ok. 300 lat. Wśród hipotez i prób
wyjaśnienia pochodzenia kopca jest i taka, że zbudowali go Celtowie na cele kultowe. Ślady kultu−
ry celtyckiej w Krakowie i okolicy są liczne, ostatnio ich skalę pokazały wielkie wykopaliska arche−
ologiczne pod budowę południowej obwodnicy Krakowa, od Swoszowic po Bieżanów. 

Astronom i geodeta prof. Władysław Góral z AGH podał, że wschód słońca na tle kopca Wan−
dy można obserwować z kopca Krakusa 2 maja i 10 sierpnia, a zachód nad kopcem Krakusa 4 li−
stopada i 6 lutego. Czy te daty miały jakieś wyjątkowe znaczenie dla budowniczych obu najstar−
szych krakowskich kopców? 

Z kolei idea budowy kopca Jana Pawła II narodziła się wśród mieszkańców Podgórza pod ko−
niec 2002 r., w intencji uczczenia 25. rocznicy Pontyfikatu. W maju 2003 r. zarejestrowano w są−
dzie Stowarzyszenie Budowy Kopca−Pomnika jako organizację pożytku publicznego. Ideę tę
wsparli najwyżsi dostojnicy państwowi. 

Kopiec miałby 40 m wysokości, podstawa będzie liczyła 132 m kw. a górny taras 12 m kw.;
będzie on tworzył platformę widokową, na której stanie pomnik Jana Pawła II. Aby usypać ko−
piec Jana Pawła II, potrzebne jest ok. 200 tys. m sześć. ziemi i ok. 6 mln zł. A przede wszystkim
zgoda i przychylność władz miasta Krakowa. 

Widok na kopiec Krakusa. Fot. Agencja Fot. „Światowid”, 1934 r

Prace archeologiczne na kopcu Krakusa – robotnicy przy rozkopy−
waniu murów otaczających kopiec. W głębi widok kościoła św. Józe−
fa w Podgórzu. Fot. Agencja Fot. „Światowid”, 1934 r. 
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SPO£ECZNE
TOWARZYSTWO
OŒWIATOWE
Spo³eczna 
Szko³a Podstawowa nr 5 
i Spo³eczne Gimnazjum nr 5 

PRZYJD�!  ZOBACZ!  ZAPRASZAMY!

GIMNAZJUM NR 30
im. S. Żeromskiego

➢ klasa z poszerzonym programem nauczania 
j. angielskiego;

➢ klasa z poszerzonym programem nauczania matematyki i
informatyki;

➢ klasa z dwoma językami obcymi:
� wiodącym j. angielskim i dodatkowym 

j. niemieckim,
� wiodącym j. angielskim i dodatkowym j. francuskim.

*Utworzenie proponowanych przez nas klas uzależnione jest od
ilości zgłoszeń

www.30gim.w.interia.w.pl

XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. S. Żeromskiego

➢ rozszerzony program j. polskiego i historii; języki obce:
angielski, niemiecki; dodatkowo: edukacja teatralna;

➢ rozszerzony program biologii i geografii, języki obce:
angielski, francuski; dodatkowo: edukacja ekologiczna;

➢ rozszerzony program j. angielskiego i historii; drugi język −
rosyjski; dodatkowo: edukacja obronna;

➢ rozszerzony program j. angielskiego i historii; drugi język −
niemiecki; dodatkowo: edukacja obronna;

➢ rozszerzony program historii i j. angielskiego; drugi język −
niemiecki; dodatkowo: edukacja europejska.

www.xxvlokrakow.republika.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 
ogłasza nabór do klas I na rok szkolny 2007/2008

Oferta edukacyjna:

� PROPONUJEMY

bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

� DYSPONUJEMY

klasopracowniami, nowoczesnymi salami informatycznymi,

salami gimnastycznymi, boiskiem sportowym, biblioteką,

stołówką, dostępem do Internetu, strzelnicą, salą teatralną

� SZCZYCIMY SIĘ
Certyfikatem "Szkoła z klasą", Certyfikatem "Szkoła promująca
bezpieczeństwo", honorowym patronatem Teatru "Groteska"

� ZAPEWNIAMY
bezpieczeństwo − Program Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa, System monitoringu wewnętrznego
i zewnętrznego.

30 − 838 Kraków, ul. Telimeny 9, tel./fax:  012 658 50 70

prowadzą zapisy do klasy 0 i 1 szkoły
podstawowej oraz 1 gimnazjum

na rok szkolny 2007/2008
W ramach czesnego oferujemy:

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

❏ j. niemiecki od klasy 4
❏ informatykę od zerówki
❏ plastykę i muzykę od zerówki
❏ taniec, gimnastykę korekcyjną
❏ zajęcia na basenie
❏ poszerzoną liczbę godzin z matematyki i j. polskiego
❏ zajęcia wyrównawcze dla potrzebujących
❏ zajęcia z logopedą i psychologiem szkolnym
❏ liczne koła zainteresowań
❏ klasy liczą do 15 osób.

Szkoła kameralna, zamykana, bezpieczna
Zajęcia obowiązkowe od 8.00 do 14.15
Świetlica szkolna czynna do godz. 17

Tel.: 012 658 44 72 (sekretariat)
e-mail: sspig5@poczta.onet.pl
www.gimnazjum5.krakow.pl

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

@ materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze,
tonery, papiery) @ nośniki danych (CD-R, CD-RW
itp.) @ materiały biurowe @ druki akcydensowe
@ pieczątki i wizytówki @ serwis drukarek @
serwis komputerowy @ komputery i akcesoria -
RATY!!!

Zaopatrzenie biur i przedsiębiorstw
Dostawy na telefon, Kraków - GRATIS

os. Piaski Nowe
ul. Łużycka 55

pawilon, I p.
pon. - pt.  10 - 18

tel. 012 650 03 90, fax: 012 650 03 91
kom. 0501 422 272

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

wydruki �� bindowanie ��  laminowanie ��  xero

Zapraszamy do podjęcia nauki w roku szkolnym
2007/2008 w następujących szkołach:

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

zarządzanie informacją (informatyka), socjalny;
� 4−letnie technikum – zawody: technik elektronik (maszyny i syste−

my cyfrowe), technik elektronik (automatyka), technik elektryk (odna−
wialne źródła energii), technik informatyk (komputerowe wspomaga−
nie 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. 

ATUTY SZKOŁY: 
� zagraniczne praktyki zawodowe � klasy patronackie AGH � ośrodek
egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów zawodowych dla tech−
nikum i szkoły zasadniczej � internat z ogólnodostępną stołówką 
� warsztaty szkolne. 

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

PRZYJAZNA SZKOŁA
XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
30−614 Kraków, ul. Cechowa 57
tel. 654 03 44, 654 82 85 
e−mail: sekretariatlo29@edukonekt.pl 
www.lo29.edukonekt.pl

Zapisy na rok szkolny 2007/2008

� KLASA HUMANISTYCZNO−TEATRALNA
� KLASA MEDIALNA
� KLASA TURYSTYCZNA
� KLASA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
� KLASA INFORMATYCZNO−ARTYSTYCZNA

Serdecznie zapraszamy! 

Organizowanie Euro 2012 przez Polskę
i Ukrainę to nie sukces, ale wielka szansa. Aby
coś na tym zyskać (a można bardzo wiele), trze-
ba zainwestować czas, pieniądze i najlepszych
fachowców. Nadymanie się królewsko-stołeczną
pychą, z której widać słomę – przyniosło takie
efekty, że Kraków znalazł się na liście rezerwo-
wej. Ale brak solidarnego i skutecznego lobbingu
oraz zrozumienia, czym jest dobro wspólne
i służba publiczna, a koncentrowanie się na waśniach

i sporach – dotyczy wszystkich naszych repre-
zentantów, którzy wywodzą się z Krakowa. Jeśli
przygotowania do tej szansy powierzy się tym
samym „fachowcom”, którzy organizują ob-
chody 750-lecia lokacji miasta, to możemy być
pewni, że szybciej mecze europejskie zorganizu-
je np. Zabierzów, zagranicznych gości sproszą
do siebie Niepołomice, a most drogowy Polska
– Ukraina przebiegnie daleko od Krakowa. 

Jarosław Kajdański

EURO 2012: Kraków boczkiem... 
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