
Jacek Pyś należy do tych nielicz-
nych ludzi, którzy z pasji potrafili
uczynić swój zawód. Dlatego wszyst-
ko to co robi od dwudziestu lat, jest
niekończącą się przygodą, na którą
składa się ciągle doskonalona tech-
nika, odkrywanie nowych materia-
łów oraz kolorów i odcieni witrażo-
wego szkła i kamieni półszlachet-
nych, poszukiwanie niecodziennego
zastosowania dla starych użytko-
wych przedmiotów, rozbudzanie wy-
obraźni poprzez lekturę setek ksią-
żek, powroty do umiłowanych
Bieszczad czy wsłuchiwanie się
w odmienne rytmy każdego dnia...
I jak na przygodę przystało, każdy
jej owoc jest niepowtarzalny i jedy-
ny w swoim rodzaju. 

Rodzina Pysiów osiadła w Krakowie, choć jej ko-
rzenie są podkarpacko – lwowskie. Jacek, jako

jedyny z trojki dzieci Państwa Pysiów, urodził się
w Dynowie, małym XV-wiecznym miasteczku Pogórza
Przemyskiego. Bieszczady poznał w dzieciństwie dzię-

ki wędrówkom odbywanym w towa-
rzystwie wujka – księdza. Wędro-
wali obaj od wsi do wsi, od kościoła
do kościoła i chłonęli klimaty spa-
lonych wiosek, samotnych chałup,
obserwowali ekspansywność przy-
rody, biorącej w posiadanie każdą
opuszczoną przez człowieka prze-
strzeń. Teraźniejsze bieszczadzkie
wyprawy Pysia są swoistym poszu-
kiwaniem detali, należących do
niegdyś żywej przeszłości. A ponie-
waż w tamtym kształcie nie istnieje,
o tyle łatwiej krakowskiemu witra-
żyście nadawać starym przedmio-
tom nowe funkcje. 

Kraków to miejsce edukacji i spo-
tkań ze sztuką. Pierwsze lekcje ma-
larstwa w Piwnicy pod Baranami

pod kierunkiem Zdzisława Lewanowicza, dekoracje do
spektakli Teatru 38, w którym pracował jako aktor i re-
żyser starszy brat Marek oraz fascynacja krakowską se-
cesją, która otworzyła drogę witrażom. 

Cd. na str. 7
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tradycja od 1995 r.

W witrażowni � Basen w Prokocimiu � Muzeum dla Podgórza
Miejsca pamięci � Robotnicy 1980−89 � Bezpieczny komisariat

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

� Hurtownia parapetów – Zabłocie
ul. Klimeckiego 8, tel./fax 012 296 00 58

679,−

tel. 012 642 65 50
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Ceny brutto z montażem

1350,−
RATY 1%

�� stomatologia zachowawcza �� ortodoncja
�� protetyka �� chirurgia

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

Tanio i profesjonalnie
Utylizacja zbędnych rzeczy

504 066 608, 012 657 95 39
www.przeprowadzkikrakow.pl

Ł&MPRZEPROWADZKI
TRANSPORT 

roletki
materiałowe
80 zł brutto
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BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO
MECHANIKA SAMOCHODOWA
tłumiki             p o m o c d r o g o w a
501 069 357, 508 115 982 
ul. Blacharska 12 (boczna z Kosocickiej i Hallera)

DRINK BAR O'Berek
ul. Rżącka 25

Komunie, śluby, chrzciny, imprezy 
okolicznościowe na życzenie zainteresowanych

Catering, smaczne, szybkie dania

0509 097 121, 012 658 00 25

Zdjęcie nadesłała pani Krystyna, romanistka, miesz-
kanka Woli Duchackiej – Wschód. Podczas pobytu
w rodzinnym Złotowie na Pojezierzu Krajeńskim stała
się przypadkową „mamą” dla trojga małych jaskółek
oknówek (na zdjęciu). Spadło gniazdo, a wraz z nimi
troje piskląt, jeden samczyk i dwie samiczki. Pani Kry-
styna musiała je wykarmić... muchami. Łapała ich po
kilkaset dziennie, ale i to „jaskółcze dzieci” były chyba
niedożywione. W każdym razie przeżyły – na szczęście. 

„Jaskółcza mama”

By nadać światłu barwę

Majówka nie musi się kojarzyć wyłącznie z relaksem
i zabawą albo tylko z patriotyczno-kościelnymi uroczy-
stościami. Pomiędzy jednym a drugim jest czas, aby
wyjść na spacer i poznać miejsca wyjątkowe w naszej
najbliższej okolicy. Wbrew pozorom jest ich sporo, są
też takie, które dopiero czekają na odkrycie. 

Czy wiecie Państwo, gdzie znajduje się pomnik upa-
miętniający miejsce pochówku 266 żołnierzy aż 15 na-

rodowości? A cmentarz choleryczny z XIX wieku dla
całego Krakowa? Z czym Wam się kojarzy Wzgórze
Kaim i biały kamienny obelisk górujący nad drogą od
strony Wieliczki? A czy wiecie, że w czasach komuni-
zmu na wzgórzu w Prokocimiu nad ulicą Wielicką do-
minował rozświetlony krzyż ks. Dźwigońskiego z Pia-
sków Wielkich, gdzie potem wybudowano akademiki.

Zapraszamy na str. 6

Majówka po okolicy

tancerka

Nr 5 (148) Rok XIV KRAKÓW maj 2008

Basen z procedurami
Basen przy ul. Wysłouchów na os. Kurdwanów Nowy

mieli otworzyć w końcu kwietnia br., teraz mówi się
o oficjalnej dacie 20 maja, ktoś inny spekuluje o wrze-
śniu br. Początki tej inwestycji sięgają... 1993 r. Drugi
basen w Podgórzu miał powstać na os. Nowy Prokocim
przy ul. Kurczaba (pisaliśmy o tym parokrotnie na ła-
mach „Wiadomości”). Jego koncepcja powstała
w 2006 r. Cd. na str. 3
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Schody ze schodami
Przesyłam zdjęcia schodów, które należą do Carrefoura od

strony ul. Turniejowej i Kordiana. 
Ich stan spowo-

dował, że w sierpniu
ub. roku złożyłam
skargę w „Informa-
cji” Carrefoura
w ramach wnio-
sków. Załączyłam
mój adres i nr telefo-
nu, ale żadnego od-
zewu nie było. Pono-

wiłam skargę we wrześniu i dalej nic. Po powrocie, w marcu
udałam sie do Dyrekcji, rozmawiałam z zastępcą dyrektora
i dalej nic. Wysłałam dwa listy e-mail do dyrekcji w Warsza-
wie i dalej nic. Uważam, że to jest szczyt lekceważenia klien-
tów, którzy w liczbie 15.000 zostawiają u nich swoje pienią-
dze. Czy Carrefour czeka aż ktoś się na tychże schodach za-
bije lub ulegnie ciężkiemu uszkodzeniu ciała? Bo skręcenie
nogi już było, a kosztami leczenia obciążony jest ZUS. Ja
i mąż chodzimy o laskach i korzystanie z tych schodów, z tyl-
ko częściową poręczą, jest dla nas koszmarem. 

Jak zmusić Carrefoura do poprawy tego stanu? 
Z poważaniem, 

Danuta Baczewska
Od redakcji: 
W Carrefourze powiedzieli nam, że znają problem.

Schody mają być naprawione na początku maja (choć ten
termin ze znakiem zapytania). Prosiliśmy, aby odpowie-
dzieli Pani na pismo. Tłumaczyli się „urlopowaną asystent-
ką”. Zobaczymy. Proszę dać znać, jak to zrobią. 

Witam Pana Redaktora! 
Dzisiaj przeżyłam lekki szok. Otóż pracownik Carrefoura

malował szczątkową barierkę przy nieszczęsnych schodach.
Przecież jeżeli Sz. Pan Dyrektor Carrefoura ma zamiar po-
prawić schody, to najpierw musi być usunięta barierka, bo
schody muszą być poszerzone! My juz wydeptaliśmy trawę
obok, bo się nie mieścimy, a w godzinach szczytu to jest praw-
dziwa kolejka do wyj-
ścia i do zejścia. 

Malowanie tej ba-
rierki to przecież
szczyt absurdu. Już
raz z takim się spo-
tkałam: w Moskwie
przed olimpiadą
wszystkie fasady do-
mów były pomalowane łącznie z ruinami i takimi domami,
które oprócz fasad nic nie miały... Usiłowałam się dzisiaj do-
stać przed szanowne oblicze Pana Dyrektora, ale nie zosta-
łam dopuszczona, a telefonu też mi nie udostępniono. Myślę,
że zakpił z nas wszystkich. 

(...) Załączam dzisiejsze zdjęcia z radosnej, malarskiej
twórczości pracownika Carrefoura. 

Danuta Baczewska

Reklamacja na R¿¹ce
Po przeczytaniu w nr

4. „WIADOMOŚCI”
artykułu ze str. 2 pt.
„Częściowo lepszy do-
jazd na Rżąkę” posta-
nowiłem napisać do
Waszej redakcji kilka
słów. 

Chciałbym, aby
w kolejnym numerze
„Wiadomości” ukazał
się artykuł po dokona-
niu oglądu wyremonto-
wanej ulicy. Słowo
skandal brzmi delikat-
nie. Klasyczny przykład
wyrzucenia społecz-
nych pieniędzy (75 tys. zł) w błoto. Droga po prostu się rozsy-
puje, co kawałek wylatują w niej kolejne dziury. Mam nadzie-
ję ze Rada Dzielnicy XII wyegzekwuje od wykonawcy remont
tej drogi w ramach gwarancji, a redakcja pomoże naświetlić
tę sprawę. Nie można dopuszczać do marnowania społecz-
nych środków w ten sposób! 

Z wyrazami szacunku, 
Marian Kruk

mieszkaniec os. Rżąka
Od redakcji: 
Oberwało nam się, i słusznie, co widać na zdjęciu. Po-

dzieliliśmy się tą reprymendą z władzami Dzielnicy XII.
Oto ich odpowiedź: 

Remont wykonywała na zlecenie Krakowskiego Zarządu
Komunalnego firma WĄS-BUD. Był wykonywany w listopa-
dzie 2007 r. W czasie odbioru, który odbył się w grudniu 2008
r., przedstawiciele Dzielnicy oraz KZK zgłosili liczne uwagi co
do jakości wykonanych prac. Postanowiono, że w przypadku
kiedy nawierzchnia ulegnie uszkodzeniu, konieczne będzie
wykonane nowej nawierzchni asfaltobetonowej w ramach
gwarancji przez firmę WĄS- BUD. W dniu 28 kwietnia br. ma
się odbyć przegląd, na którym przedstawiciele Dzielnicy XII
Bieżanów – Prokocim będą wnioskować o powtórne położe-
nie nawierzchni asfaltobetonowej w ramach gwarancji. 

Zbigniew Kożuch
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XII 

Prawa lokatora przy Go³aœki 3
Szanowna Redakcjo! 
,,To człowiek, człowiekowi zgotował ten los”. 
Mieszkam przy ulicy Gołaśka 3 i upominam się już rok

o prawa lokatora. Decydenci tego miejsca jakby na przekór
zrobili wszystko, by urządzić tu piekło, a nie zacisze domo-
we. Dokładnie 18 metrów od okien zaczyna się parkowanie,
manewrowanie i ruchliwa ulica. Przejście dla pieszych (w
tym dla dzieci szkolnych) z Gołaśki 3 na 4 skrupulatnie wy-
dzielone, by nie pokazała się żadna zieleń, to dokładnie
miejsce wjazdu, wyjazdu, zmiany kierunku jazdy, zatrzymy-
wania się samochodów, taksówek. Nie fatygują się nawet
pomalować pasów. Zamieniono zieleńce przy pawilonie na
Gołaśce 4 na klepiskową zajeżdżalnię samochodową, po-
stawiono śmietniki ekologiczne, również na zieleńcu i przed
oknami (z drugiej strony mieszkania też mam śmietnik osie-
dlowy), a 50 metrów powyżej pawilonu jest miejsce na 100
pojemników, ale nie miałabym dodatkowego smrodu i hu-
ku tłukących się butelek. Ciąg pieszy z przejścia z Gołaśki
do Sanockiej to nie tylko parkowisko, manewrowisko dla
setek samochodów każdego tonażu, motocykli, ale też myj-
nia, warsztat samochodowy, miejsce zjazdów. Obecnie re-
alizuje się „klepiska” na zieleńcach przy placu zabaw mię-
dzy Gołaśką 1-3-5, Gołaśką 3-5, na których bezkarnie już
się parkuje. A wszystko odbywa się przy wolnych miejscach
parkingowych, bo zrobiono ich pod dostatkiem, a jest duży
zieleniec przed tyłami pawilonu z „Biedronką”, ale pewnie
mury by się truły, więc lepiej truć mnie. Okna przecież nie
muszę uchylać... 

Usiłowałam pisemnie zwrócić uwagę Zarządu i Admini-
stracji Osiedla, że takie traktowanie sprawy nie powinno
mieć miejsca, ale pozostało to bez echa. Nie zrobiono nic.
Widocznie dewastatorzy, chętni do smrodzenia i ryczenia, ale
nie sobie, kierowcy samochodów, mają wartościowsze argu-
menty. Sadzenie krzewów, instalowanie blokad traktuje się
jak coś nie z tej planety, nie mówiąc o odpowiednim znaku li-
kwidującym ten kocioł smrodu, huku, błysków. A to jest za-
grożenie dla życia i zdrowia mojego i rodziny i do tego jeszcze
dopłacamy z czynszu! A 30 metrów ode mnie już się wie, że
ma być zieleń, blokady, znaki. 

I. L. 
(nazwisko i imię do wiadomości redakcji) 

WIADOMOŚCI2 Nr 5    Maj 2008

� Lokalne Forum � email: wiadomosci.krakow@wp.pl � Lokalne Forum

W dn. 9 maja w Bieżanowskim Domu Kultury „Dwór
Czeczów” przy ul. ks J. Popiełuszki 36 odbyło się uroczy-
ste otwarcie wystawy zatytułowanej „Dotknąć historii –
robotnicy 1980-1989”. 

Jest to kolejna próba przybliżenia historycznych wyda-
rzeń budzenia się do wolności Narodu i powstawania So-
lidarności. Eksponaty, które pochodzą w dużej mierze ze
zbiorów prywatnych, dzięki pomocy krakowskiego oddzia-
łu IPN, prezentowane były w Morawicy oraz w Nowohuc-
kim Centrum Kultury w 2006 r. 

Wystawa niesie duży ładunek edukacyjny i wspomnie-
niowy. Obok fotografii można na niej zobaczyć wydawnic-
twa podziemne, ulotki, sztandary, flagi związkowe, notat-
ki SB, korespondencję więzienną, wykonane przez inter-
nowanych przedmioty kultu religijnego. 

Organizatorami są: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
i Dom Kultury „Dwór Czeczów”  (filia DK „Podgórze”). 

Wystawa czynna będzie do 30 maja. Zapraszamy! 

Od redakcji: 
Organizatorzy wystawy zwrócili się do naszej redakcji

o udostępnienie publikacji autorstwa Zofii Małgorzaty
Żmudzkiej oraz wszelkich innych, dotyczących proboszcza
parafii w Starym Bieżanowie śp. ks. Adolfa Chojnackiego,
kapelana podziemnej Solidarności, jakie ukazały się na ła-
mach „Wiadomości” w 5. rocznicę Jego śmierci („W”
czerwiec-lipiec 2006). 

29 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej nr 27 im M. Konopnickiej przy
ul. Podedworze, na osiedlu Piaski
Nowe, odbyły się uroczystości z oka-
zji 25-lecia istnienia szkoły. 

Jubileusz rozpoczęto Mszą św.
odprawioną przez: ks. Adama Bur-
ka, ks. Michała Maciejczyka i ks.
Mirosława Kozinę w kościele para-
fialnym pw. Matki Bożej Różańco-
wej. Część druga uroczystości odby-

ła się na terenie szkoły. – 25 lat to niewiele, zwłaszcza w ze-
stawieniu z jubileuszem 750-lecia Krakowa, ale wiele w ży-
ciu człowieka, w życiu osiedla – powiedziała dyrektor szkoły
Alicja Kostrz do licznie przybyłych gości: przedstawicieli
Urzędu Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty, Rady i Za-
rządu XI Dzielnicy, rodziców i uczniów. 

25-letnia historia szkoły jest dokładnie spisana i udoku-
mentowana przez bibliotekarkę Małgorzatę Dziedzicką.
Stąd m.in. dane: „1.09.1983 r. Pierwszy rok nauki rozpoczę-
ło 1280 uczniów. Zatrudnienie w szkole znalazło 78 nauczy-
cieli. Pierwszym dyrektorem został Tadeusz Dziób...“. – Pa-
miętam, że młodzież ze starszych klas była wyjątkowo doj-
rzała – wspomina ze wzruszeniem ówczesny dyrektor. – Cie-
kawa świata, chętna do pracy, wspaniała! Uczniowie, pomi-
mo iż często znali się krótko, byli bardzo zgrani, pomysłowi. 

W następnym roku (5.06.1984) nadano szkole imię – Ma-
rii Konopnickiej. Na tę uroczystość przybyły prawnuczka po-
etki – Joanna Modrzejewska i praprawnuczka – Maria Raj-
pold. Pięć lat później (10.11.1989) szkoła otrzymała sztan-
dar. W roku 1993/4 w tejże szkole rozpoczęło działalność
XXIX LO, które po trzech latach przeniosło się na ul. Ce-
chową do SP 57. Było to za dyrekcji Jacka Tomaszewskiego. 

W związku z reformą szkolnictwa od 1.09.1998 r. w bu-
dynku przy ul Podedworze 16 mieści się sześcioletnia szkoła
podstawowa, w której uczy się 375 uczniów pod kierunkiem
33 nauczycieli. Pracująca w niej od 24 lat polonistka, Zofia
Cora wspomina: – Wszystko było świetnie zorganizowane.
Pomimo iż początkowo pracowałam właściwie na drugą
zmianę, czasem do godz. 19. to czułam się dobrze. Atmosfe-
ra w gronie – wspaniała, a dzieci dobre. Myślę, że duży
wpływ na atmosferę miał pierwszy dyrektor, który potrafił
wspaniale motywować do pracy. Zawsze zaczynał konferen-
cję od pochwał, zarówno nauczycieli jak i uczniów. Dużo od
nas wymagał, ale nam ufał i pozostawiał swobodę działania. 

Szczególnie dokładnie ma szkoła udokumentowane
sukcesy uczniów, którzy zdobywali nagrody i wyróżnienia
w konkursach literackich, plastycznych, recytatorskich,
w zawodach sportowych, ale również w konkursach przed-
miotowych. Poproszona o wskazanie tych najistotniej-
szych Małgorzata Dziedzicka przekonuje, że każdy suk-
ces, bez względu na jego zasięg, jest dla ucznia, a więc
i szkoły cenny, bo motywuje do dalszej pracy. – Myślę, że
największym sukcesem szkoły – dodaje Zofia Cora – jest
to, że nasi absolwenci do nas wracają, że nas przy różnych
okazjach odwiedzają! 

Podczas obchodów jubileuszu można było zobaczyć uta-
lentowanych literacko, aktorsko i wokalnie uczniów, którzy
pod kierunkiem nauczycieli przygotowali akademię. Na
szczególną uwagę zasłużyli: szkolny chór, krakowiak w wyko-
naniu maluchów oraz uczniowskie wiersze o szkole. – Myślę,
że jubileusz jest wielkim świętem szkoły – mówi dyrektor Ali-
cja Kostrz. – Służy temu, aby się zaprezentować, bo my w tej
małej, jak na kra-
kowskie realia
szkole, robimy
dużo dobrego.
Jest więc okazja,
żeby się tym po-
chwalić, żeby po-
kazać efekty na-
szych starań. 

Tekst i foto:
(For)

Dotykanie historii

Ćwierć wieku
„Konopnickiej”
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W Bieżanowie przy ul. Aleksandry powstaje nowoczesne
Centrum Bezpieczeństwa, w którym mają obok siebie
funkcjonować Komisariat Policji i Jednostka Ratowniczo-
-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej. Prace rozpoczęły
się w 2005 r. i mają trwać do lipca 2009 r. 

Nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek będzie miał
ok. 3 500 m kw. powierzchni użytkowej. Znajdzie tam za-
trudnienie ok. 200 pracowników i jak informują władze
miasta – na jednej zmianie budynek pomieści do 150 osób,
dzięki temu interesanci będą przyjmowani 24 godziny na do-
bę. Z projektu przygotowanego przez Biuro Projektowe
Budownictwa „Projectus” z Bielska-Białej wynika, że będą
osobne wejścia dla przestępców i poszkodowanych. Obiekt
wraz z parkingiem ma
być przyjazny również
dla osób niepełno-
sprawnych. – Zamonto-
wane zostaną specjalne
windy, a na każdym pię-
trze będą odpowiednio
przystosowane toalety.
Będzie to najnowocze-
śniejsze Centrum Bez-
pieczeństwa w Małopol-
sce – mówi Grażyna Fi-
jałkowska, radna miasta
i radna Dzielnicy XII. 

Wykonawcą projektu
jest „Erbet” sp z o.o.
Budowa kompleksu ma
w sumie kosztować ok.

16 mln zł. Pieniądze na ten cel przeznacza Gmina Kraków
po połowie z Komendą Wojewódzką Policji. Miasto pomo-
gło już sfinansować budowę Jednostki Ratowniczo – Ga-
śniczej nr 6, która jest częścią Centrum Bezpieczeństwa
zlokalizowanego przy ul. Aleksandry. Oddano ją do użyt-
ku w 2002 r. 

Obecnie siedziba główna Komisariatu VI znajduje się
przy ul. Bieżanowskiej w Prokocimiu, siedziba pomocni-
cza przy ul. Malwowej na Woli Duchackiej – Zachód,
a część funkcjonariuszy zajmuje miejsca w Komisariacie
V przy ul. Zamojskiego w Podgórzu. Aby dostać się z jed-
nej komendy do drugiej, należy pokonać zakorkowane
ulice, oprócz tego sytuację komplikują wielkie blokowi-
ska, które znajdują się między budynkami. Nie sprzyja to
sprawnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi wydzia-
łami. – Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Aleksandry przy-
czyni się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie miasta.
Obywatele będą mieli lepszy dostęp do służb, a funkcjona-
riusze dobre warunki pracy – wynika z oświadczenia Biura
Informacji Prasowej UMK. 

Na placu budowy nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że
ze względu na dobre warunki pogodowe, Centrum uda
się postawić przed terminem. Zapytaliśmy o to Grażynę

Fijałkowską – Mimo
szybkiego ukończenia
prac budowlanych, ko-
misariat należy jeszcze
odpowiednio wyposa-
żyć. Wobec tego uro-
czyste otwarcie plano-
wane jest dopiero na
24 lipca 2009 r. (Dzień
Policjanta). 

Będzie to już drugie
Centrum Bezpieczeń-
stwa, po kompleksie
zlokalizowanym przy
ul. Strzelców na Prąd-
niku Czerwonym. 

ELŻBIETA ĆWIK
Foto: (Kaj) 
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PRZYJD�!  ZOBACZ!  ZAPRASZAMY!

posiadają jeszcze wolne miejsca
w klasie "zerowej" 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

W dniu 28 maja na sesji Rady Miasta Krakowa będzie
glosowany projekt uchwały w sprawie utworzenia Mu-
zeum Historii Podgórza, ze wskazaniem na zajazd pod św.
Benedyktem przy ul. Wielickiej 2 (była restauracja Fic).
To być może ostatnia szansa, żeby takie muzeum powsta-
ło w budynku ważnym dla Podgórza. 

Publikujemy treść petycji, firmowanej również przez
naszą redakcję: 

„Szanowni Radni Miasta Krakowa! 
Stowarzyszenie PODGORZE. PL i redakcja miesięcz-

nika podgórskiego „WIADOMOŚCI” dostrzegają pilną
potrzebę powołania Muzeum Historii Podgórza w oparciu
o istniejący Dom Historii Podgórza i popiera wszelkie
działania zmierzające w tym kierunku. Uważamy, że nie
można w pełni pokazać wielowątkowej historii Krakowa,
bez utworzenia placówki dokumentującej i popularyzują-
cej historię prawobrzeżnej części Krakowa, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dawnego Wolnego Królewskiego
Miasta Podgórza. 

Muzeum z jednej strony powinno służyć mieszkańcom
jako podstawa dla budowania ich tożsamości i przyczyniać
się do tworzenia lokalnej społeczności. Z drugiej zaś strony
powinno być dodatkową zachętą dla turystów, którzy coraz
częściej przekraczają Wisłę i nie znajdują tutaj żadnego
miejsca, które przybliża historię tej części Krakowa. 

Uważamy, że Muzeum Historii Podgórza powinno być
zlokalizowane w historycznie ważnym budynku. Wobec
przeznaczenia fortu św. Benedykta na inne funkcje, składu
solnego na potrzeby Biura Festiwalowego i elektrowni pod-
górskiej na siedzibę Cricoteki, być może ostatnim takim
miejscem (oczywiście poza budynkiem dawnego magistra-
tu) jest zajazd pod św. Benedyktem przy ul. Wielickiej 2. To
jeden z najstarszych budynków w Podgórzu, sięgający koń-
ca XVIII wieku. Dodatkowo ta lokalizacja dodatkowo po-
zwoli uwypuklić wątek odzyskania niepodległości przez
Polskę w 1918 roku, kiedy to ten budynek odegrał kluczo-
wą rolę, a także pozwoli pokazać historię transportu soli,
stając się dla turystów łącznikiem pomiędzy zabytkami
Krakowa, a Kopalnią Soli w Wieliczce. 

Wierzymy, że przypadająca w przyszłym roku 225. rocz-
nica powstania Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza
stanie się dodatkowym impulsem do wzbogacenia Podgó-
rza o tak potrzebną placówkę”. 

Podpisy z poparciem (imię, nazwisko, zawód) 
można przesyłać na adres: 

wiadomosci.krakow@wp.pl

Pod patronatem medialnym "Wiadomoœci"

Muzeum dla Podgórza

Cd. ze str. 1
Gdy wykonawca basenu przy ul. Wysłouchów 34, Che-

mobudowa Kraków S. A, zapina inwestycję na ostatni gu-
zik przez oddaniem obiektu Krakowskiemu Zarządowi Ko-
munalnemu jako jednostce gminnej, a zarządzać nim bę-
dzie Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – trwają stara-
nia o podobną inwestycję po drugiej stronie ul. Wielickiej. 

Przypomnijmy: 
Obiekt ma powstać przy ul. Kurczaba 25, na działkach

między pawilonem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Pro-
kocim” a Szkołą Podstawową nr 117 i blokami mieszkalny-
mi. Jest to w znacznej części teren gminny, ale okazało się,
że nie do końca. Inwestycję przygotowywano w Wydziale
Spraw Społecznych UMK. Po sprawdzeniu gruntów w Wy-
dziale Skarbu okazało się, że jedna z działek należy do
Collegium Medicum UJ. Prezydent Krakowa wystąpił do
rektora UJ z prośbą o sprzedaż tej działki. Mimo dobrej
woli wszystkich stron, sprawa utknęła... w Warszawie. 

- Pozyskanie terenu było konieczne, aby mógł powstać
basen o długości 25 m (tak jak na Kurdwanowie – przyp.
JK). Senat uczelni wyraził zgodę na sprzedaż działki, a ma-
jąc na uwadze cel sprzedaży postanowił udzielić 98 % bo-
nifikaty – mówi przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
XII Zbigniew Kożuch. – Jednakże, aby mógł sprzedać
działkę gminie miejskiej Kraków z tak dużą bonifikatą, po-
trzebna była zgoda Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego
i Ministerstwa Skarbu. Po blisko 6-miesięcznym oczekiwa-
niu i licznych naszych monitach i interwencjach, w/w mini-
sterstwa wyraziły wreszcie zgodę na zbycie działek. Osobi-
ście mam nadzieję, że jest to jedyna i ostatnia procedura,

która tak długo trwała – cieszy się przewodniczący Kożuch. 
Po odkupieniu działek przez Gminę rozpoczną się pra-

ce projektowe. Kto będzie wykonywał tę inwestycję? – py-
taliśmy w marcu ub. r. Antoniego Malika, specjalistę ds.
inwestycji sportowych i zamówień publicznych w Wydziale
Spraw Społecznych UMK. – Sondażowe i pilotażowe efek-
ty można będzie zobaczyć na basenie przy ul. Bulwarowej
– powiedział nam w ub. r., przed otwarciem basenu zmo-
dernizowanego technologią stali nierdzewnej, która zastę-
puje przestarzałe flizy i płytki. – Takie baseny wykonuje au-
striacka firma Berndorf, o 50-letniej tradycji. Berndorf
wchodzi w skład konsorcjum Bader-Bau, którego podsta-
wę stanowi bank austriacki; w konsorcjum pracują m. in.
niemieccy projektanci. Tak więc wyspecjalizowane konsor-
cjum wykonuje baseny „pod klucz” – snuł plany pan Ma-
lik. Według niego basen przy ul. Kurczaba – wykonany
w technologii stali nierdzewnej – będzie oczywiście kryty,
ma się składać z 3 niecek, w tym sportowej o długości 25
m, rekreacyjnej oraz ze zjeżdżalni. Szacunkowy koszt to
ok. 10 mln zł. To dane z zeszłego roku. 

– Rozpoczęcie prac byłoby możliwe w przyszłym roku –
dodaje przewodniczący Kożuch. – Ze strony Rady Dzielni-
cy zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby inwesty-
cja tak oczekiwana przez mieszkańców była realizowana
jak najszybciej. Liczymy również na pomoc radnych miasta
Krakowa, że będą skutecznie zabiegać o zapewnienie
środków finansowych i że mieszkańcy nie będą czekać la-
tami tak jak mieszkańcy Kurdwanowa. 

Tekst i foto: JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Basen z procedurami

Teren pod basen przy ul. Kurczaba 
– miêdzy SM „Nowy Prokocim” a SP nr 117

Basen przy ul. Wys³ouchów

Centrum Bezpieczeństwa A.D. 2009
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NOWOŚĆ: Przedłużanie i zagęszczanie włosów 
najnowszą metodą nawet na rok HAIRTALK. Gwarancja! 

�� 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 

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

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.

Wykonujemy okulary 
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 9−18

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

pełny zakres szkieł
okularowych,

bezpieczne okulary 
dla dzieci, 

lekkie soczewki
plastikowe

bezpłatne komputerowe
badanie wzroku

Uczestnik Programu Z NAMI ZDROWIEJ! − konkursy, nagrody 
(m.in. wycieczki do Asyżu, Wenecji, Florencji). 

Tylko do końca czerwca. Szczegóły w naszej 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
• Mi³a i ¿yczliwa obs³uga
• PrzyjdŸ, sprawdŸ nasze ceny

Zapraszamy: pn.−pt. 9−19, sob. 9−14

GABINET KOSMETYCZNY
ul. Nowosądecka 31 tel. 012 425 67 13 „OD−NOVA”
ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE:
➦ AGYPTOS
➦ PARAFANGO − WYJĄTKOWA "KĄPIEL" W BŁOCIE I PARAFINIE
➦ ELEKTROTERAPIA:  elektrostymulacja, elektroskultur,

elektrolipoliza, drenaż limfatyczny, ultradźwięki

➦ MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA  (przebarwienia, blizny,
trądzik, łojotok, rozszerzone  pory, rozstępy, zmarszczki)

➦ NEODERMA − LECZNICZY  ZABIEG GŁĘBOKO ZŁUSZCZAJĄCY
➦ PEELING  KAWITACYJNY − bezbolesny zabieg oczyszczania skóry

ultradźwiękami
➦ BDR − MIKROPERFORACJA  NASKÓRKA − *kwasy owocowe,

*kwas hialuronowy, *Syn Ake

PEŁNA KOSMETYKA TRADYCYJNA:
➦ Manicure, Parafina, Pedicure, Tipsy, zdobienie paznokci
➦ Henna
➦ Depilacja
➦ Jonoforeza, Sonoforeza, Galwanizacja
➦ Zabiegi regenerujące, liftingujące, nawilżające, kolagenowe, parafinowe,

masaż
Zaprasza Joanna Ciotek

kosmetolog

SOLARIUM TURBO
Tel. 012 425 67 13

XXIX LICEUM 
OGÓLNOKSZTA£C¥CE
im. Krzysztofa Kieœlowskiego

og³asza nabór do klas pierwszych 
na rok szkolny 2008/2009

oferta edukacyjna: 

KLASA INTEGRACYJNA
❏ rozszerzony program z jêzyka polskiego, historii, 

wiedzy o kulturze, wiedzy o spo³eczeñstwie, geogra-
fii, biologii

❏ jêzyki obce: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski
❏ zajêcia dodatkowe: wiedza o teatrze, filmoznawstwo,

ekologia, promocja zdrowia, ratownictwo medyczne,
edukacja czytelnicza i medialna

PROPONUJEMY: 
bogat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych

DYSPONUJEMY: 
klasopracowniami, sal¹ multimedialn¹, nowoczesn¹
pracowni¹ komputerow¹, salami gimnastycznymi, 
boiskami sportowymi, bibliotek¹, 
dostêpem do Internetu, sklepikiem

SZCZYCIMY SIÊ: 
Certyfikatem „Multimedialna Szko³a”
Wyró¿nieniem Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty 
oraz nagrod¹ Marsza³ka Ma³opolskiego za realizacjê
projektu „¯ycie w kadrze”

ZAPEWNIAMY: 
bezpieczeñstwo, 
system monitoringu zewnêtrznego i wewnêtrznego

30-614 Kraków, ul. Cechowa 57
tel: 012 654 03 44, 012 654 82 85

fax: 012 654 03 45
e-mail: sekretariatlo29@edukonekt. pl

www. lo29.edukonekt.pl 

Twoja reklama 
w

„Wiadomościach”
Bieżanów Nowy i Stary,
Kozłówek, Kurdwanów,

Łagiewniki, 
os. Cegielniana, 

Piaski Nowe i Wielkie,
Prokocim Nowy i Stary,

Rżąka, Swoszowice,
Wola Duchacka 

Wschód i Zachód

tel. 012 654 54 19
kom. 0504 853 960

e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
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BINDOWANIE 
w twardej oprawie

PIECZ¥TKI
WIZYTÓWKI
LAMINOWANIE
DORABIANIE KLUCZY

A-4➔➔A-0

A-3 A-4 KSERO
KOLOR

os. Kurdwanów Nowy, ul. Witosa 39(koło poczty), tel. 0502 34 86 84

@ komputery i akcesoria
@ materiały eksploatacyjne 

do drukarek: tusze, tonery,
papiery

@ materiały biurowe
@ serwis komputerowy
@ serwis drukarek

@@ wydruki

@@ bindowanie

@@ laminowanie

@@ xero

www.ramkomputer.pl       www.imnet.pl

Zaopatrzenie biur, firm
i przedsiębiorstw

Dostawy na telefon:
w Krakowie GRATIS

os. Piaski Nowe, pawilon (piwnica)
ul. Łużycka 55

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

Pon. − pt. 9 − 17

wwwwww..zzaallmmaaxx..ppll

ŻALUZJE
PIONOWE * POZIOME * ROLETKI TEKSTYLNE

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

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

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

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

❑ PILNIE poszukujemy opiekunki do 1,5−
rocznego synka, ul. Tuchowska, codz. w godz. 
7 − 16.30. Tel. 012 654 07 59 po godz. 17
❑ Sprzedam forda focusa kombi, 1999r., diesel,
w b.dobrym stanie, tanio diesel − 012 657 01 76
❑ Sprzedam telewizor Grundig, 29 cali, 100 Hz,
tanio − 012 657 01 76
❑ Własnościowe, 2 pokoje z kuchnią, 45 m kw.,
z loggią, na I p, ul. Włoska − zamienię na
mniejsze, 2 pokoje, może być z ciemną kuchnią,
max. do 34 m kw. − 012 655 02 12

MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wieliczce 

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

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

N O W A O F E R T A :

Spółdzielczy Leasing to bezpieczny i nowoczesny pakiet produktów leasingowych 
dla Klientów banków spółdzielczych i banków zrzeszających

Spółdzielczy Leasing: umożliwia przedsiębiorcom łatwy dostęp do środków trwałych: samochodów osobowych
i dostawczych, maszyn i urządzeń (rolniczych, budowlanych, przemysłowych i innych), sprzętu medycznego,
środków transportu, wózków widłowych, sprzętu biurowego i IT oraz nieruchomości. 
Klienci indywidualni skorzystać mogą z oferty leasingu samochodów osobowych.

Nasza oferta to: ✦ leasing operacyjny i finansowy 
✦ finansowanie w złotych i dewizach  (EUR, CHF, USD) ✦ atrakcyjne warunki finansowe 

Zalety Spółdzielczego Leasingu: � minimum formalności, maksimum korzyści � proste zasady, szybka
procedura � długość trwania umowy i warunki finansowe dostosowane do potrzeb Klienta � preferencyjne

warunki umowy leasingu dla stałych Klientów � krótki czas uzyskania finansowania

Operatorem finansowym Spółdzielczego Leasingu jest VB LEASING

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

FI
Consulting
oferuje:

� Prywatna emerytura
� Fundusze

inwestycyjne
� Zabezpieczenie

przyszłości dzieci
� Ochrona zdrowia
� Zabezpieczenia

dóbr i majątku
� Produkty bankowe
� Odszkodowania 

z OC sprawcy
� inne …

Michał Mokrysz
Doradca Finansowy

tel. 608 070 820
michal@mokrysz.com.pl

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

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

KURSY
KOMPUTEROWE

DLA

SENIORÓW

ul. św. Tomasza 1, Kraków
tel. 012 422 73 23

10.00 − 18.00

KOMPUTER 
− MÓJ PRZYJACIEL

FHU M&A
świadczy usługi 

OGÓLNOBUDOWLANE
� malowanie, gładzie
� flizowanie, panele
� wymiana i montaż stolarki 

okiennej i drzwiowej
� suche tynki
� sufity podwieszane
� instalacje wod−kan−gaz i co
0500 057 955
012 657 22 56

RESTAURACJA

„KRYSTYNA”
Od 17 maja co sobotę w godz. 18.00 − 22:30

DANCING od 35 lat (ORKIESTRA)

WESELA, PRZYJĘCIA, OBIADY DOMOWE

Rezerwacje: (012) 654−71−91, ul. Lusińska 9A

Szukam 
lokalu

40−80 m kw. 
w okolicach na 

działalność handlową

0513 16 77 00
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Niejednokrotnie zdarza się, że stajemy pod tablicą upa-
miętniającą ważne, historyczne wydarzenie, pod krzyżem,
pod pomnikiem, który czci pamięć bohaterów. Często, gdy
zatrzymuję się w takim miejscu, czytam umieszczone tam
informacje. Chciałabym też uzyskać więcej wiadomości na
temat historycznych, najczęściej tragicznych wydarzeń, na
temat ludzi, którzy stali się ich częścią. Niestety, wielo-
krotnie jest to niemożliwe. Bohaterowie oraz świadkowie
tamtych zdarzeń najczęściej już odeszli. Nie jest też łatwo
znaleźć informacje o nich ani w znajdujących się na da-
nym terenie bibliotekach, ani w szkołach. Często zapytani
o pomnik, o bohaterów przechodnie przyznają, że nic na
ten temat nie wiedzą. 

Toteż książka Jana Banasia i Grażyny
Fijałkowskiej „Miejsca Pamięci Narodo-
wej na terenie Podgórza” idealnie uzupeł-
nia puste pola lokalnej historii. Autorzy
we wstępie podają przyczyny, które skłoni-
ły ich do pracy nad publikacją. Piszą m.
in.: „Książka opisująca miejsca pamięci
narodowej na terenie Podgórza przedsta-
wia męczeństwo dwóch narodów: Polaków
i Żydów (...) jest jednocześnie apelem
o to, aby nigdy więcej „człowiek nie stawał
przeciwko drugiemu człowiekowi“, aby
prawo człowieka do życia w pokoju było
jego niezbywalnym prawem...”. 

Publikacja ma prosty układ treści, od-
wołuje się do administracyjnego podziału
na dzielnice pomocnicze prawobrzeżnej
części Krakowa i zawiera po kolei opis miejsc pamięci na-
rodowej w dzielnicach: VIII (Dębniki), IX (Borek Fałęcki
– Łagiewniki), X (Swoszowice) XI (Podgórze Duchackie),
XII (Bieżanów – Prokocim), XIII (Podgórze). Co warte
podkreślenia, autorzy nie ograniczają się tylko do czasów
II wojny światowej i okupacji, chociaż to jest dominującym
tematem, ale przypominają również o wydarzeniach i po-
staciach związanych z I wojną światową. Dzięki temu do-
wiedziałam się m. in., że w Łagiewnikach jest zachowany
stary cmentarz wojskowy. I chociaż nie ma już na nim mo-
gił, to pomnik upamiętniający ten fakt zawiera informację,
że na tym terenie leżą żołnierze wielu narodowości euro-
pejskich! Czy wielu krakowian, podgórzan zdaje sobie
sprawę, że jest to jedyna nekropolia w Krakowie założona
na potrzeby wojska w czasie I wojny światowej, czy rzeczy-
wiście wielu ludzi wie o tym miejscu? 

Dodatkowym atutem przedstawiania historii kolejno z po-
szczególnych dzielnic jest fakt, że zainteresowany dziejami
swej małej ojczyzny mieszkaniec danego osiedla szybko, bez

trudności odnajdzie w książce poszukiwane opisy tragicz-
nych, lokalnych wydarzeń. Przy tej okazji pozna nazwiska
wielu dziś dla nas nic nie mówiących bohaterów. Być może
odnajdzie historie swoich przodków, sąsiadów, jeśli losy jego
rodziny są związane z tym terenem od pokoleń, a jeśli nie, to
dowie się, kto wcześniej mieszkał na terenie, gdzie dziś stoją
bloki, gdzie młodzież gra w piłkę czy jeździ na rowerach. 

Nie jestem historykiem, więc nie podejmuję się oceniać
merytorycznej strony książki, chociaż odnoszę takie wraże-
nie, że autorzy oparli swoją pracę przy tworzeniu tej cen-
nej dla lokalnej społeczności publikacji na historycznych
źródłach. Na pewno dodatkowym atutem są zamieszczone

w książce współczesne fotografie, bo dzię-
ki nim czytelnik łatwo kojarzy dany teren
z opisem historycznych faktów. 

Komu poleciłabym ten lokalny podręcz-
nik przybliżający tragiczną historię Podgó-
rza z pierwszej połowy XX w.? Myślę, że
każdemu, kto chce znać przeszłość miejsc,
w których przyszło mu żyć. Na pewno
książka powinna stać się obowiązkową lek-
turą nauczycieli historii, wos- u, polonistów
oraz zaangażowanych w wychowanie dzieci
i młodzieży wychowawców, bo to dla nich
cenna podpowiedź, jak uatrakcyjniać swoje
lekcje poprzez zwiedzanie najbliższej oko-
licy. Jeśli na przykład nauczyciel zorganizu-
je wycieczkę do wspomnianej nekropolii
w Łagiewnikach, a tam uczniowie przeczy-
tają na pomniku narodowości żołnierzy,

którym właśnie w tym miejscu przyszło zakończyć bohater-
skie życie, to jestem święcie przekonana, że nie będzie póź-
niej problemem wymienienie państw, narodów biorących
udział w tej wojnie. Wszak nie od dziś wiadomo, że człowie-
ka (bez względu na wiek) najbardziej interesuje to, co dzie-
je się, ale też działo na jego podwórku. 

Jest więc ta książka cenną publikacją, z której możemy
wszyscy korzystać. Z jednej strony ocala od zapomnienia
fakty, nazwiska bohaterów tragicznych wydarzeń na na-
szym terenie oraz podaje opis sytuacji związanych z po-
wstaniem danego pomnika, tablicy. Z drugiej uświadamia,
jak wiele złego czyni agresja, nienawiść, wojna. I że to zło
dokonywało się również na ziemi, po której codziennie
chodzimy! 

MARIA FORTUNA- SUDOR
Jan Banaś, Grażyna Fijałkowska, „Miejsca Pamięci

Narodowej na terenie Podgórza“, Towarzystwo Przyjaciół
Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, 

Kraków 2006

Pro memoria
W archiwalnych numerach „Wiadomości” znaleźć moż-

na wiele informacji na temat historii naszej małej ojczy-
zny – czego dowodem zamieszczone zdjęcia. 

Zainteresowanych odsyłamy na stronę www.wiadomo-
sci.pl lub do osiedlowych filii Podgórskiej Biblioteki Pu-
blicznej, gdzie są nasze gazety. Zapewne nie wszystkie nu-
mery, gdyż tradycja „Wiadomości” sięga roku 1995. Dla-
tego pozostaje wciąż na nowo odkrywanie historii, do cze-
go naszych Czytelników zachęcamy. 

1. „Omnia pro patria. Tu spoczywa 266 żołnierzy narodo-
wości austriackiej, chorwackiej, czeskiej, estońskiej, li-
tewskiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, rumuńskiej,
serbskiej, słowackiej, słoweńskiej, ukraińskiej, węgier-
skiej, włoskiej, którzy zmarli szpitalu wojskowym w Ła-
giewnikach w latach 1914 – 1918”. 

2. Łagiewniki, przy ul. Turowicza. Pomnik upamiętniają-
cy cmentarz epidemiczny zmarłych w latach 1849,
1855, 1873. 

3. Łagiewniki, przy „skórzance”, ul. hm. Millana, Po-
mnik ku czci obywateli Łagiewnik, którzy oddali życie
za ojczyznę podczas I i II wojny światowej. 

4. Pomnik mieszkańców Bieżanowa poległych i pomor-
dowanych w latach 1914 – 1920 i 1939 – 1945, Rynek
Bieżanowski, koło ul. Stacyjnej. Pomnik z r. 1935, ta-
blica z r. 1987. 

5. Wzgórze Kaim, ul. Pod Pomnikiem, ufundowany
przez Austriaków na pamiątkę odparcia wojsk rosyj-
skich sprzed granic Krakowa w Bieżanowie w czasie
I wojny światowej w 1914 r. Pomnik z r. 1915. 

6. Pomnik Lotników z Prokocimia. Przy ul. Na Wrzo-
sach. Pochodzili najczęściej z rodzin kolejarskich,
a wstępując do wojska wybierali lotnictwo i tworzący
się w Krakowie 2. Pułk Lotniczy. Walczyli na wszyst-
kich frontach Europy. W sumie strącili 19 samolotów

wroga, a 4 uszkodzili. 
7. Tablica z r. 1930 poświęcona mieszkańcom Prokoci-

mia, którzy polegli w latach 1914 – 1920. Na zewnętrz-
nej ścianie kaplicy św. Mikołaja z Tolentino, przy ul.
Górników, przed wejściem do parku im. hr. Jerzma-
nowskiego. 

8. Tablica pamiątkowa poświęcona harcerzom z Prokoci-
mia. Na ścianie kaplicy św. Mikołaja z Tolentino, (jw). 

9. Pomnik poświęcony mieszkańcom Prokocimia poległym
i pomordowanym w latach 1939 – 1945. Przed Szkołą
Podstawową nr 61 „Na Szutrach”, przy ul. Popławskiego. 

10. „Odkupicielowi rodzaju ludzkiego, Synowi Królowej
Polski z wdzięczności za łaski otrzymane w polskim
Roku Maryjnym wierny lud Piasków Wielkich wraz ze
swym duszpasterzem ks. Franciszkiem Dźwigońskim.
1656 – 1956”. Oświetlony krzyż z r. 1957 w Prokocimiu
przy ul. Badurskiego (kolo akademików Akademii
Medycznej), dominował nad ul. Wielicką. 

11. Tablica poświęcona mieszkańcom Piasków Wielkich
poległym na frontach I wojny światowej oraz w wojnie
obronnej 1920 r. przeciw bolszewikom. Na zewnętrz-
nej ścianie kościoła w Piaskach Wielkich przy ul.
Kosocickiej. 

12. Tablica poświęcona mieszkańcom Piasków Wielkich
poległym w czasie II wojny światowej. (jw). 

13. Tablica w Domu Cechowym „Na pamiątkę wskrzesze-
nia Ojczyzny w roku 1934 przez Cech Rzeźników
i Masarzy w Piaskach Wielkich”. 

14. Pomnik poświęcony 11 Polakom powieszonym przez
hitlerowców w lipcu 1942 r. przy ul. Wielickiej (na tzw.
mycie) w odwecie za zabicie granatowego policjanta
w Prokocimiu. Ofiarami byli mieszkańcy Woli Duchac-
kiej. Pomnik przy przystanku tramwajowym na począt-
ku ul. Nowosądeckiej. 

15. Zbiorowa mogiła mieszkańców Łagiewnik i Woli
Duchackiej – ofiar ostrzału artyleryjskiego Krakowa
w 1939 r. (przez wojska hitlerowskie) i 1945 r. (przez
wojska sowieckie). 

16. Krzyż Katyński na cmentarzu na Woli Duchackiej
przy ul. Wspólnej. W hołdzie pomordowanym w Katy-
niu oraz w obozach zagłady. A także w hołdzie pole-
głym Polakom na frontach świata w latach 1939 –
1945. 

17. Pomnik poświęcony Żydom pomordowanym w KL
Plaszow w latach 1943 – 1945. 

18. Pomnik ofiar faszyzmu na terenie byłego KL Plaszow
(z r. 1964). 

19. Krzyż Płaszowski, postawiony jesienią 1945 r. przez
wolan w miejscu kaźni więźniów obozu w Płaszowie. 

Zdjęcia: archiwum „Wiadomości”

Apel o pamięć i pokój
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„HAAG city I” – to interdyscyplinarna wy-
stawa, która łączy w sobie obraz, słowo i dźwięk, przygoto-
wana przez współpracujące ze sobą od kilku lat artystki
Halinę Salę i Agnieszkę Malatyńską-Stankiewicz. Obie au-
torki, choć posługują się innymi technikami – Halina Sala
maluje, zaś Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz fotografu-
je – zafascynowane są tym samym tematem: przestrzenią. 

Po sukcesie poprzedniej wystawy w Galerii „Rękawka”
zatytułowanej „Czerwone linie przestrzeni”, w której oby-
dwie brały udział, tym razem tylko we dwie zdecydowały
się pokazać publiczności stworzone przez siebie miasto
Haag, pulsujące życiem, pełne zgiełku i pośpiechu, ale jed-
nocześnie mające enklawy spokoju. 

Haag, którego nazwa bierze się od pierwszych sylab
imion artystek, jest niezwykłą przestrzenią miejską, gdzie
rzeczywistość miesza się z symboliką, gdzie światło rozrze-
dza cienie, a hałas tłumiony jest ciszą. To miasto, w którym
ukojenie przynoszą okna, dzięki, którym można choć
przez chwilę popatrzyć w inny świat. 

Wystawa czynna do 28 maja. Zapraszamy! 
Galeria „Rękawka”

ul. Limanowskiego 13, pon. – pt. 11 – 18, sob. 11 – 15

Zaproszenie 
do „Rękawki”

8 maja została
otwarta wystawa prac
malarskich Marii Stę-
pień. Obrazy można
podziwiać przynaj-
mniej do początku
czerwca w Filii nr
5 Podgórskiej Bibliote-

ki Publicznej w Swoszowicach przy ul. Chałubińskiego 47. 
Tytuł wystawy to „Moje spotkania ze sztuką”. Jest

pierwszą z cyklu „Rodzinne pasje”, która prezentuje zain-
teresowania i osiągnięcia mieszkańców Swoszowic. Obec-
nie prowadzone są rozmowy z rodziną Koziarowskich nad
terminem udostępnienia pamiątek związanych z ich pasją
– jeździectwem. 

Maria Stępień (ur. 1957r.)
– pochodzi z Ksany kolo Wi-
ślicy, lecz od 27 lat mieszka
w Krakowie. Z zawodu jest
technologiem żywienia zbio-
rowego; obecnie przebywa
na rencie; ma czwórkę dzieci.
Maluje farbami akrylowymi
oraz techniką gwasz, w której
używa się farby podobne do
akwareli, z tą różnicą, że do
barwników dodaje się kredę
i biel. Maria Stępień obrazy tworzy na płótnie oraz tektu-
rze, w tym również na kawałkach tapet. Interpretuje klasy-

ków malarstwa impresjoni-
stycznego, a interesują ją
przede wszystkim motywy
kwiatowe. Swoją pasję roz-
wija pod okiem Jacka Ożo-
ga w Pracowni Artystycznej
przy Osiedlowym Klubie
Kultury we Wróblowicach. 

Wystawa jest dostępna
w godzinach pracy biblio-
teki: pon., śr. i pt. 12 – 19,
wt. 10 – 15, czw. 12 – 19.

Zapraszamy! 
Tekst i foto: 

ELŻBIETA ĆWIK

Pod patronatem medialnym "Wiadomoœci"

„Rodzinne pasje” 
w Swoszowicach

Cd. ze str. 1
Jacek Pyś potrafi łączyć obie przestrzenie, wystawia

swoje prace w bieszczadzkich galeriach („Pod Kogutkiem“
w Cisnej – znanej z piosenki Stare-
go Dobrego Małżeństwa i w Czar-
nej w „Baraku“) i krakowskich
(jak magiczna dla niego Piwnica
pod Baranami czy zaprzyjaźniona
Biblioteka na Borsuczej), sprzeda-
je kolekcjonerom i miłośnikom ar-
tystycznych unikatów tam i tutaj.
Szuka, tworzy, przybliża sztukę
Bieszczad krakowianom, na razie
wycinkowo, za moment systema-
tycznie, gdy wspólnie z żoną otwo-
rzy galerię sztuki podkarpackiej. 

Droga Pysia do witraży za-
częła się od cennych nauk

krakowskiego witrażysty Jacka
Białoskórskiego. Zdobywszy za-
wodowe podstawy, dalej poszedł
już sam. Talent plastyczny i zami-
łowanie do poszukiwania nowych
form znalazły praktyczne przeło-
żenie. Rozpoczął samodzielną pra-
cę. Najpierw w Grecji, a po powro-
cie otworzył własne pracownie, pierwszą w starym silosie
pod Niepołomicami, drugą na Węgierskiej w krakowskim
Podgórzu. Notabene artysta mieszka z rodziną w Łagiew-
nikach na os. Cegielniana. 

Jacek Pyś posługuje się techniką opracowaną przez Lo-
uisa Comforta Tiffany`ego. Polega ona na łączeniu kawał-
ków szkła przy pomocy folii miedzianej i lutowia cynowe-
go. Uzyskane połączenie ma inny niż dawne ołowiane wi-
traże wygląd – jest bardziej plastyczne i delikatniejsze. Ten
sposób pracy stosowany jest do prac o bardziej kameral-
nym charakterze oraz do projektów wymagających bardzo
drobnych, subtelnych podziałów szkieł. 

Witraże Pysia przybierają różne formy, od dużych po-
wierzchniowo witraży kościelnych (w Stalowej Woli, ak-
tualnie wykonywane dla kościoła pw. Jana Pawła II
w Kalnicy pod Wetliną), poprzez tafle drzwi, elementy
dekoracyjne mebli, rzeźby, lampy ogromniaste, większe
aż po małe formy dekoracyjne (karafki, wazoniki, świecz-
niki...), które uwięzione w pajęczynie drucików obsiadły

i wzięły w posiadanie ważki, muchy, osy, świerszcze i mi-
niaturowe kogutki. 

Drzwi do salonu wypełnił bambusowy las. Na gęstej zie-
leni liści przysiadła żółto – brązowa salamandra. To pier-
wowzór liczącej 1,60 m rzeźby – lampy, wykonanej z ok.
2 tysięcy płytek, której ciało skrzy ciepłymi barwami. (Jej
dalekim kuzynem jest kameleon, który przysiadł na afry-
kańskim bębnie na tarasie domu.) Na liściach odnaleźć
też można drobne owady (muchy, pająki), w innych pra-
cach będą to ważki, rusałki, żuki... To cytaty z Hieronima
Boscha – detale, których trzeba szukać, nawet latami. Wi-
trażowe drzwi z górskim pejzażem nawiązują bezpośred-
nio do perspektywicznych projektów Tiffany`ego. Stano-
wią artystyczną interpretację widoku z okna górskiej willi.
Witraże do mebli salonowych i kuchennych to efekt
współpracy z bieszczadzkim meblarzem Piotrem Wojta-
nowskim. Dzięki tej współpracy powstają też ściany drew-

niano – szklane o doskonałej har-
monii, płynnych liniach, łagod-
nych przejściach między różnymi
materiałami. A jaskółki mogą
przelatywać swobodnie z jednej
strony pokoju na drugą. Całości
przestrzeni dopełniają witrażowe
lampy, podkreślające ciepłą bar-
wę drewna. 

Wędrówki po pchlich tar-
gach i giełdach minerałów

są częścią pracy Pysia. W starych
sprzętach gospodarskich i domo-
wych, niemodnych kształtach bu-
telek potrafi dostrzec ukryte pięk-
no i zapowiedź nowej formy. Dzię-
ki temu jego prace łączą w sobie
prostotę sztuki rzemieślniczej
z wykwintnością sztuki witrażowej.
Drewnianą włókę, do której za-
przęgany był niegdyś góral, teraz
wypełniają barwne tafle opowia-
dające historię sianokosów. Inna

przekształcona została w dużą lampę zapraszającą gości do
ośrodka wczasowego. Zieleń liści, zróżnicowana tonalnie
czerwień płytek kamiennych, rzeka z kamyków wyłowionych
w Sanie i duża pajęczyna oplatająca kwiaty. Niecki i masel-
nice, które przez pokolenia służyły do wyrabiania chleba

i masła, przetwo-
rzone przez Pysia
nowym ludziom
opowiadają barwne
historie. Wiele
w tych opowie-
ściach elementów
przeszłości i natury,
by nie zatarł się ich
korzeni ślad. Dlate-
go w chomątach
kryją się konie,

a w nieckach indyki i kiście wypukłych i soczystych wino-
gron, a połamany kielich mszalny stał się kopułą nowego ko-
ścioła, w którym zamieszkał św. Franciszek wraz z ptakami. 

Światło przechodzące przez szklane płytki przyjmuje ich
barwę. Dzięki temu, że technika Tiffane`ego pozwala łą-
czyć obok siebie szklane płytki o zróżnicowanej grubości
i fakturze, zmienia się także jego intensywność i nasycenie.
Promienie słoneczne, światło żarówek i świec, rozświetla
szkło, tworząc wokół witraża aureolę o miękkim i zazwy-
czaj ciepłym kolorze. Aureolę, pod którą pragnie się spo-
cząć choćby na chwilę. Lepiej... na chwil kilka. 

BEATA ANNA SYMOŁON
zdjęcia:  J. Kajdański

oraz z archiwum J. Pysia

By nadać światłu barwę
Witra¿ownia JACKA PYSIA

Winoroœl

Kameleon Wa¿ka Wa¿ka

Lampa - salamandra

Elfika i ¿aba
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� Fundusze inwestycyjne

� Kredyty hipoteczne

z dźwignią finansową

� Kredyty samochodowe

− auta nowe i używane 

� Kredyty gotówkowe

DORADZTWO FINANSOWE

Współorganizujemy konferencje dot. finansów. 
Chcesz uczestniczyć − zadzwoń!

KASADO sp. z o.o.
Kraków, ul. Telimeny 31 (Nowy Bie¿anów)

tel/fax: 012 294 89 94
e-mail: kasado.biuro@gmail.com

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 itp.

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

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

� witraż klasyczny 
� formy witrażowe przestrzenne 

� lampy � kinkiety � okna � drzwi 

Pracownia stworzyła własny unikatowy styl rustykalny
wykorzystując dawne przedmioty rzemiosła ludowego
jak beczki, dzieże, włóki, brony, chomąta do tworzenia
form witrażowych – artystycznych i użytkowych. 

Pracownia projektuje i wykonuje nietypowe wnętrza
rustykalne do stylowych zajazdów, karczm, hoteli i do−
mów letniskowych.

Miejsce: Kasinka Mała – Baza Szkoleniowo−Wyp−
oczynkowa „Lubogoszcz” – ośrodek z historią od 1923
roku, położony 60 km od Krakowa, na wysokości 600
m n.p.m. Uczestnicy zakwaterowani będą w 8−osobo−
wych, piętrowych, drewnianych domkach. Sanitariaty
znajdują się w budynku głównym. Na terenie ośrodka
jest basen (o długości 25 m), miejsce na grilla, sala
gimnastyczna, boiska sportowe. Wyżywienie stanowią
4 posiłki w stołówce ośrodka. Ośrodek posiada własną
stronę internetową: www.lubogoszcz.pl. 

W ramach obozu oferujemy: 
❖ zakwaterowanie, 
❖ wyżywienie, 
❖ przejazd, 
❖ zajęcia taekwon−do, 
❖ ubezpieczenie NNW, 
❖ ogniska, dyskoteki, kąpielisko, wycieczki, 
❖ całodobową opiekę wychowawczą i pielęgniarską. 

Płatności
Zaliczka: 300 zł (płatne do 15 maja) 
Zapłata: 530 zł (płatne do 15 czerwca) 
Sposób zapłaty: gotówka u instruktora lub przelew na
rachunek bankowy Krakowskiego Centrum Taekwon−
−do PKO BP I O/Kraków 

57 1020 2892 0000 5102 0117 9191. 

I turnus − 21 czerwca − 4 lipca (14 dni)
dla uczniów zerówek 
i szkół podstawowych

Cena: tylko 830 zł

Szczegółowe informacje:  Mikołaj Kotowicz tel. 0502 067 081, Maciej Michalik tel. 0508 979 958, 
Adam Wargal tel. 0506 673 205      www.kct.pl

LETNI OBÓZ SPORTOWY
Krakowskiego Centrum Taekwon−do

WITRAŻOWNIA
Pracownia witrażu 

i stolarki artystycznej 
JACKA PYSIA

ul. Węgierska 15 
tel. 0 12 358 48 05, 
kom. 0519 159 898
www.jp.witrazownia.prv.pl
witrazownia.poczta@interia.pl

� Bonarka City Center (zo-
bacz: „Wiadomości” z marca
br.) zaczyna swoją obecność
od utrudnień komunikacyj-
nych. Potrwają one co naj-
mniej do końca września. Na
zdjęciu ul. Kamieńskiego,

gdzie powstaje wiadukt. 
� Scanmed sp. z o. o. roz-
począł wyburzanie ruin
niewybudowanego szpitala
św. Rafała przy ul. Bochen-
ka na os. Piaski Nowe. Zo-
stanie tylko środkowy blok,
gdzie mieściła się przy-
chodnia i centrum diagno-

styczne. Scanmed deklarował, że na
początku maja br. odda do użytku
pierwsze oddziały, a do końca br.
100 szpitalnych łóżek. Będzie to
szpital prywatny. 
� Targowisko „Beskidy” z uporem
„ambasadora Indonezji lub Mona-
ko” od lat forsuje niepolskie (czer-
wono-białe) oflagowanie podczas
majowych świąt państwowych. 

� Potwierdziły się obawy mieszkańców os. Piaski Nowe
o likwidacji sklepu sieci „Biedronka” w pawilonie przy ul.
Łużyckiej. Sklep będzie czynny tylko do do końca maja.
Trwają spekulacje, kto wejdzie na to miejsce... 
� Czy akcja recyklingowa to propagandowa „ściema”?
Władze miasta używają ton papieru i kleju, aby ekologicz-
nie uświadamiać mieszkańców – aż się okazało, że zabra-
kło pieniędzy na deklarowane i konieczne pojemniki do

segregacji odpadów wtór-
nych. Tak się stało np. na
os. Piaski Nowe. Jak nas
poinformowano w KZK,
dodatkowe dzwony w koń-
cu będą, a te spod pawilo-
nu k. poczty przeniesiono
k. hydroforni. W br. plano-
wano zwiększyć ilość lokalizacji tzw. dzwonów o 30, aby
w sumie było ich w Krakowie 600. Poza tym MPO walczy
z wandalami, do których nie dociera, do czego służą dzwo-
ny. Jedno z takich notorycznych miejsc znajduje się przy ul.

Cechowej koło kościoła w Pia-
skach Wielkich (na zdjęciu). Aby
opróżniono dzwony, można dzwo-
nić do MPO: 012 646 22 12 lub na
infolinię KZK: 0800 11 22 11. 
� Centrum Jana Pawła II ma swój
krzyż widoczny z tarasu przy bazy-
lice. Niestety, brakujące litery nie
są najlepszą tego wizytówką... 

� Zaasfaltowano zatokę
parkingową i wykonano
chodniki przy ul. Gołaś-
ka. Również wymieniono
chodnik na początku ul.
Halszki. Trwa wymiana

chodnika (na kostkę) przy pawilonie na os. Piaski Nowe. 
� Klienci sklepu „Ava-Ma-
rket” przy ul. Wysłouchów
zastanawiają się, dlaczego
zamurowano okna... 
� Naprawiono i poszerzo-
no drogę dojazdową do ba-
senu na Kurdwanowie

wzdłuż bloków przy ul.
Bojki 10. Monity radnych
dzielnicy XI, aby parking
dla autokarów zrobić
przy ul. Stojałowskiego –
niestety nie przekonały
władz miasta. 
� Na os. Piaski Nowe,

przed blokiem przy Łu-
życkiej 67 remontowany
jest zdezelowany plac za-
baw. 
� Przybyło nasadzonych
drzew. Powstały nawet

zielone aleje: za pawilonem przy ul. Kurczaba 3 i wzdłuż
ul. Aleksandry (na zdję-
ciu). Krakowskiemu Za-
rządowi Komunalnemu
sygnalizujemy, że anonso-
wana przez nas (w grudniu
'06) aleja lipowa wzdłuż ul.
Nowosądeckiej (przy Wie-
lickiej) częściowo uschła.
Naliczyliśmy ok. 7 chorych
drzew. Podobno była na
nie gwarancja...

SSyyggnnaałłyySSyyggnnaałłyy
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