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

Skok do basenu ● Tak dla Muzeum ● Taniec z Klanzą
Spalarnia: za i przeciw ● Park rzeczny Drwinka

◆ 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

Nr 6 (149) Rok XIV KRAKÓW czerwiec 2008

● 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

C E N T R U M
O K I E N  II  DD R Z W I

Promocja tylko do końca miesiąca!!!

1350zł brutto 
z montażem

779,− 
1765x1435

Drzwi DELTA SPECJAL
drzwi stalowe, wzmocnione,
gładkie i tłoczone

W cenie: montaż, okno, parapet zewnętrzny

RATY 1%

MEGA PROMOCJA !!! 
Na czas, na miejsce, na zdrowie!

Napoje  „FANTIC” − jakość, smak, oszczędność, 
wygoda i zadowolenie. 

Bez dodatkowych kosztów, bez kaucji, bez kłopotu! 
Dokąd Klient sobie zażyczy − do biura, do firmy, do domu. 

BEZPŁATNY dowóz na telefon: 
012 269 04 44 lub 0509 185 121

e−mail: biuro@rajdlaciebie.beep.pl

TO SAMO
W NIŻSZYCH

CENACH!

DOWIEZIEMY 
NAWET 

1 SKRZYNKĘ

Agro−Transmit
PRZEPROWADZKI − TRANSPORT

osób prywatnych, firm, i instytucji
tanio − szybko − solidnie

możliwość utylizacji zbędnych rzeczy
www.przeprowadzki−krakow.com.pl

0505 506 324, 012 357 55 97 

Kuba 
Nawieœniak, 

mieszka 
z rodzicami 

na 
Kurdwanowie... 
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15 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień
Rodziny. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 123
przy ul. Okólnej na os. Kozłówek odbyło się spotkanie
taneczne rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami. 
Tę nietypową formę rozrywki zainspirowało Polskie
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA,
które 15 maja ogłosiło również Ogólnopolskim Dniem
Tańca z KLANZĄ. Cd. na str. 4

W Dzień Rodziny

20 maja br. w samo południe pod obiekt przy ul. Wy
slouchów 34A zajechały auta krakowskich vipów.
Wreszcie otwarto długo oczekiwany kryty basen na
Kurdwanowie, który będzie służył społeczności całego
Podgórza. Za plecami
świętujących wykonaw-
ców, zarządców, samorzą-
dowych dygnitarzy, rad-
nych miasta i podgór-
skich dzielnic oraz licz-
nych dziennikarzy – ra-
dośnie pluskały się w ba-
senie dzieci. Otwarcie
prowadziła z wdziękiem
była prezenterka TV Kra-
ków, a obecnie rzecznicz-
ka Prezydenta Krakowa
Renata Lisowska. 

O tej najdłuższej inwe-
stycji w historii naszej

części Podgórza pisaliśmy od samego początku na ła-
mach „Wiadomości”; doczekaliśmy się nawet zarzutu,
że to przez naszą dociekliwość szanse i prace zostały
przerwane...

Idea powstania basenu
sięga 1993 r., kiedy z ini-
cjatywą budowy wystąpi-
ła Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Kurdwanów No-
wy”. Jej pomysł przejęły
kolejno: Kurdwanowskie
Towarzystwo Sportu
i Rekreacji, Klub Sporto-
wy „Grzegórzecki”,
w końcu, w imieniu Gmi-
ny Kraków, Krakowski
Zarząd Komunalny –
ostateczny inwestor
przedsięwzięcia. 

Cd. na str. 3

Wzajemne potyczki na argumenty, czarne flagi, pro-
testy, klepsydry, negocjacje przy „okrągłym stole”,
a w końcu zerwanie rozmów – tak przedstawia się
obecnie walka o miejsce dla spalarni odpadów w Kra-
kowie. 

Niekoñcz¹ca siê opowieœæ…
Sprawa spalarni ciągnie się od 1998 r., kiedy to wła-

dze Krakowa stwierdziły, że spalarnia jest konieczna.
Powstają wtedy pierwsze plany. W 2004 r. po oprote-
stowaniu przez mieszkańców Nowej Huty zamiaru bu-
dowy spalarni na terenie Huty im. T. Sendzimira, a tym

samym przy braku przyzwolenia społecznego, Kraków
nie dostaje funduszy z Unii Europejskiej. Pomysł pod-
upada. Po trzech latach wraca. W pierwszym kwartale
2007 r. zostaje rozpisany przetarg na konsultacje spo-
łeczne i ocenę strategiczną docelowego systemu gospo-
darki odpadami wraz w wyborem wariantów lokaliza-
cji. Przez następne pół roku trwają konsultacje, których
tematem jest gospodarka odpadami – sprawa spalarni
pojawia się jednak jako ostatnia. We wrześniu 2007 r.
ukazuje się w prasie informacja o ewentualnych lokali-
zacjach spalarni. Od tego momentu sprawy przyspie-
szają i nabierają dużego rozgłosu. Cd. str. 6

Bój o spalarnię odpadów

Otwarcie basenu na Kurdwanowie



Przeredagowanym i dostosowanym do szkolnych realiów
znanym filmowym przebojem rozpoczęli uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 123 im. gen. J. Bema na Kozłówce arty-
styczną część obchodów 40-lecia placówki. 

Uroczystość odbyła się w czwartek, 29 maja br. Pierwsza
część miała miejsce w kościele parafialnym, gdzie dyrekcja,
nauczyciele, uczniowie oraz rodzice uczestniczyli we Mszy
św., którą odprawili: ks. Florian Kosek, ks. Stefan Strzel-
czyk, ks. Piotr Waligóra i ks. Adama Gawryś. Na akademię
podsumowującą jubileusz przybyła wiceprezydent Miasta
Krakowa – Elżbieta Lęcznarowicz, która przekazała na ręce
dyrektor szkoły – Marty Chrupczalskiej list gratulacyjny od
Prezydenta Jacka Majchrowskiego, a zebranym wytłuma-
czyła sens świętowania takich rocznic, cytując myśl: „Jubile-
usze są po to, aby obejrzeć przeszłość i z niej zaczerpnąć si-
łę do dalszego działania...“ 

W uroczystości wzięli ponadto udział przedstawiciele m.in.
Wydziału Edukacji UMK (insp. Krystyna Małyska), Rady
i Zarządu Dzielnicy XII (. in. przew. Zbigniew Kożuch), dy-
rektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz wielu byłych, dziś już
emerytowanych nauczycieli, a wśród nich Tadeusz Dziób
i Halina Ślósarczyk-Idzik – wcześniejsi, wieloletni dyrektorzy.
– Ta szkoła powstała w 1968 roku – wspominała Zofia Strze-
lecka, która od początku powstania placówki uczyła w niej hi-
storii. – Jej pierwszym kierownikiem został Władysław Bie-
niek. Na początku uczniowie byli bardzo różni. Ich rodziny
przenosiły się do powstających na Okólnej bloków najczęściej
z Kazimierza. Potem powoli, z roku na rok tworzyliśmy szkol-
ną społeczność. Pamiętam, że swego rodzaju utrapieniem by-
ły próby palenia papierosów przez chłopców ze starszych klas.
Dyrektor Dziób nakazał nauczycielkom wchodzić do męskich
toalet, co nam się bardzo nie podobało. Jednakże przynosiło
rezultaty. Bowiem chłopców złapanych na paleniu dyrektor
„poił” tranem, którego dużą butlę trzymał na oknie w kance-
larii. Palacze tak bardzo bali się smaku tranu, że wielu z nich
przynajmniej w szkole nie paliło! 

Jak wynika z krótkiej historii spisanej przez nauczycielki:
M. Trzeplę-Sowę, M. Wójtowicz, M. Feliks, w pierwszym
roku nauki do szkoły uczęszczało 466 uczniów, którzy zapi-
sani byli do 14 oddziałów (od I – VIII kl.), a uczyło ich 21
nauczycieli. W chwili obecnej do podstawówki uczęszcza
402 uczniów, których w 17 oddziałach (9 stanowią kl. 0-3,
a 8 kl. 4-6) uczy 32 nauczycieli. Należy wspomnieć, że
11.10.1975 roku szkoła otrzymała patrona, którym został
gen. J. Bem, a 17.03.1979 r. ( 185. rocznicę urodzin patro-
na) – sztandar szkoły. Uczniowie odnosili i nadal odnoszą
sukcesy w konkursach wiedzy, sportowe, artystyczne. Od
2005 r. placówka uczestniczy w ogólnoeuropejskim projek-
cie „My dzieci Europy, obywatele Europy“. Jego finał
i podsumowane z udziałem zagranicznych gości nastąpił na
początku czerwca. 

Talenty uczniów można było podziwiać podczas części
artystycznej jubileuszu. Starannie przygotowany, dopraco-
wany program pod kierunkiem wicedyrektor Elżbiety So-
wińskiej-Samek i Wioletty Antosiewicz nawiązywał do 40-
letniej historii szkoły i bardzo przypadł oglądającym do gu-
stu, a najwięcej braw zebrali uczniowie kl. II – Gabriela Ry-
żak i Patryk Pociejuk, którzy dali popis swoich tanecznych
umiejętności. 

Tekst i foto: MARIA FORTUNA- SUDOR 

Już po raz szósty w Gimnazjum nr 35 im. Zofii Chrza-
nowskiej przy ul. Limanowskiego został zorganizowany mię-
dzygimnazjalny konkurs ortograficzny. W tym roku honoro-
wy patronat nad imprezą objęła wiceprezydent Miasta Kra-
kowa Elżbieta Lęcznarowicz, natomiast patronat medialny
od pierwszej edycji Podgórskiego Dyktanda sprawują
„Wiadomości”. 

Warto przypomnieć, że od początku istnienia konkursu
organizatorkom – polonistkom z G. nr 35 przyświecały idee:
mobilizowania gimnazjalistów do poszerzania wiedzy orto-
graficznej, ćwiczenia umiejętności praktycznego jej stosowa-
nia oraz upowszechniania mniej znanej, a przecież bardzo
interesującej historii prawobrzeżnej części Krakowa, kiedyś
odrębnego miasta – Podgórza. Konkurs cieszył się od po-
czątku wsparciem radnych z Dzielnicy XIII, a od drugiej
edycji jest z funduszy tejże Rady finansowany, co zapewnia
zakup atrakcyjnych nagród, które mobilizują uczniów do
startu i jak najlepszego przygotowania. W organizację tego-
rocznego dyktanda ze strony „XIII” szczególnie zaangażo-
wali się radna Aurelia Czerwińska i przewodniczący Jacek
Bednarz, który zaproponował upowszechnienie konkursu na
terenie prawobrzeżnej części Krakowa i zyskał zaintereso-
wanie dla pomysłu ze strony radnych dzielnic z tegoż terenu. 

Tegoroczni uczestnicy konkursu, przedstawiciele podgór-
skich gimnazjów: 21, 24, 26, 29, 32, 34, 35 i 75 (organizato-
rzy mają nadzieję, że w następnym roku liczba szkół zdecy-
dowanie wzrośnie!) zmierzyli się z tekstem przybliżającym
historię powstania Parku Bednarskiego oraz z krzyżówką
najeżoną trudnymi do odgadnięcia wyrazami. Tydzień póź-
niej, 16 maja uczestnicy zmagań oraz ich opiekunowie – po-
loniści wzięli udział w finale VI Podgórskiego Dyktanda,

który odbył się w kinie „Wrzos”. Zaproszenie na podsumo-
wanie konkursu przyjęli również: wiceprezydent Krakowa
Elżbieta Lęcznarowicz, zastępca dyrektora Wydziału Orga-
nizacji i Analiz Kuratorium Oświaty Grażyna Piwko, dyrek-
tor DK „Podgórze” Marta Perucka, przedstawiciele podgór-
skich dzielnic: VIII, IX, X, XI, XII, XIII i dyrektor G. nr 35
Bożena Skowronek. 

Laureatom, którymi zostali; Barbara Dulińska (I m. – G.
26), Olga Zielińska (II m. – G. 21), Dariusz Saniński (III m.
– G. 75) i wyróżnionym: Annie Domagale (G. 24), Michało-
wi Paluchowi (G. 29), Sarze Brońskiej (G. 32), Katarzynie
Krzyszkowskiej (G. 34) i Michałowi Juszczykowi (G. 35),
nagrody wręczyła wiceprezydent Elżbieta Lęcznarowicz,
gratulując im sukcesu i życząc kolejnych wygranych nie tylko
w ortograficznych zmaganiach. 

– Zaproponowałem „Podgórskie Dyktando” jako jedną
z imprez, które organizowalibyśmy wspólnie przez sześć
dzielnic w ramach projektu „Podgórze razem” – mówi prze-
wodniczący Dzielnicy XIII Jacek Bednarz. – Generalnie
radni opowiedzieli się za realizacją tego pomysłu, niektóre
dzielnice już w tym roku finansowo wsparły inicjatywę, a ja
mam nadzieję, że w latach następnych będzie jeszcze lepiej.
Sądzę, że impreza, która ewoluuje w dobrym kierunku: od
szkolnej przez dzielnicową, teraz ma szansę stać się wyda-
rzeniem integrującym podgórską młodzież i działania na jej
rzecz przez samorządy. Jest to z jednej strony zachęta do ry-
walizacji, toteż musimy pamiętać, aby nagrody były atrakcyj-
ne i zachęcały gimnazjalistów do udziału, z drugiej okazja do
zwrócenia młodzieży uwagi na lokalne środowisko, na małą
ojczyznę, w której przyszło im żyć! 

(For) 

WIADOMOŚCI2 Nr 6    Czerwiec 2008

Pomogła wspólna ak-
cja strony internetowej
PODGORZE. PL i re-
dakcji miesięcznika pod-
górskiego „WIADOMO-
ŚCI”. 28 maja radni mia-
sta stosunkiem głosów 26
za: 8 przeciw: 4 wstrzy-
mujących się przyjęli in-
tencyjną uchwałę o powo-
łaniu Muzeum Historii
Podgórza. 

Pełne jej brzmienie:
Uchwała nr XLIV/546/08
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie ustalenia kie-
runków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczą-
cych utworzenia „Muzeum Historii Podgórza”. 

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy podpisali
się pod naszą wspólną internetową petycją. Zebraliśmy po-
nad 110 podpisów. 

Na sesji pomogła zdecydowana, nieustępliwa postawa
wnioskodawcy, radnego Łukasza Słoniowskiego i radnego
Zygmunta Włodarczyka, któremu Podgórze zawdzięcza po-
wstanie Domu Historii Podgórza przy ul. Limanowskiego.
Sesja w tym punkcie miała dramatyczny przebieg i o mało
co, a projekt radnych zostałby odesłany „w trybie formalnym
celem określenia skutków finansowych”. 

Nasze działania poprzedził m. in. spacer po Podgórzu, na
który zaproszeni byli radni miasta, konferencja prasowa
w magistracie w dn. 27 maja, a wcześniej udział w audycji
Radia Kraków. Część krakowskich mediów sceptycznie,
a nawet ironicznie opisywała pomysł utworzenia w Podgórzu
muzeum. To świadczy o sporym dyletanctwie... Jeszcze więk-
szym wykazali się niektórzy radni... Tak jakby w momencie
przyłączenia Podgórza do Krakowa w 1915 r., a następnie
powiększenia go w 1941 r., odebrano nam tożsamość. Prze-
konywaliśmy, że tak jak historyczny Kraków nie zaczyna się
na wzgórzu Wawelskim i nie kończy na Rynku Głównym, tak
historyczne Podgórze nie zaczyna się na kopcu Kraka i nie
kończy na rondzie Matecznym. Nasza redakcja przypomina-
ła, że w miejscu dzisiejszych blokowisk tętniło kiedyś życie,
które miało swój koloryt, tradycję i zasługi tak dla Podgórza,
Krakowa, jak i całej Polski. Wymienialiśmy jednym tchem
nazwiska porucznika Stawarza, Edwarda Dembowskiego,
Erazma Jerzmanowskiego, a także ks. Chojnackiego i ks.
Dźwigońskiego, kolejarzy i lotników Prokocimia, kijaków
piaszczańskich i radiostację „Wisła”, wreszcie podgórski
„Elbud”, gdzie rozpoczął się pierwszy w Małopolsce strajk
roku 1980... Przykładów jest wiele, świadomości historycznej
i zainteresowania mediów mało... Przypominaliśmy, że na

terenie Podgórza działa
wiele stowarzyszeń lokal-
nych i kulturalnych, któ-
re najczęściej nie mają
swojej siedziby, a w ich
dorobku są cenne publi-
kacje, monografie, pa-
miątki i unikatowe zbio-
ry. To m. in. dla nich ma
być Muzeum Historii
Podgórza. 

Mamy nadzieję, że
Prezydent Krakowa prof.
Jacek Majchrowski, któ-
ry mieszka w Podgórzu
w Łagiewnikach, przy-
czyni się do powstania

Muzeum i bez ociągania zrealizuje uchwałę Rady Miasta. 
Zapisano w niej m. in., że „Muzeum Historii Podgórza

będzie placówką kulturalno-muzealną, samodzielną bądź
działającą jako filia jednej z instytucji miejskich” [w domyśle
jako filia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa]. „Zasad-
niczym celem działalności Muzeum ma być prowadzenie
działalności o charakterze naukowo-badawczym i edukacyj-
nym z zakresu dziejów Podgórza, w szczególności poprzez
gromadzenie, opracowywanie i konserwację zbiorów doty-
czących tej problematyki, oraz ich upowszechnianie i popu-
laryzację, a także prowadzenie działalności związanej z inte-
growaniem środowiska mieszkańców prawobrzeżnej części
Krakowa oraz zmierzającej do wychowania młodego poko-
lenia Podgórzan w duchu szacunku, dumy z historii swej
'małej ojczyzny', jej tradycji i dziedzictwa kulturalnego”. 

Jako propozycję lokalizacji Muzeum wskazano zabytko-
wy, niszczejący zajazd Pod św. Benedyktem przy ul. Wielic-
kiej 2 [dawna restauracja Fic, którą Zarząd Miasta podobno
już przeznaczył na galerię Dudy-Gracza]. Prezydent do koń-
ca września br. ma przygotować harmonogram działań
w sprawie powołania placówki. I oby tam było podgórskie
Muzeum! 

Podkreślamy, że nasza wspólna akcja miała i ma charak-
ter ponadpartyjny, była i jest akcją obywatelską mieszkań-
ców Podgórza. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI
Więcej szczegółów, w tym petycja, fragmenty stenogramu

z obrad radnych, wykaz, jak głosowali, oraz pełna treść
uchwały – na na stronie www.wiadomosci.krakow.pl

Informujemy, że podpisy można składać nadal, wysyłając
– na hasło „Dla Muzeum Historii Podgórza” – maila z imie-
niem i nazwiskiem oraz wykonywanym zawodem na adres:
wiadomosci.krakow@wp.pl

Można też zrobić to telefonicznie: 012 654 54 19. 
Czekamy na Państwa poparcie!  

Naszemu redakcyjnemu koledze

Robertowi Rylowi
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Mamy
składają koleżanki i koledzy 

z „Wiadomości”

Pod patronatem medialnym „Wiadomoœci”

TAK – dla Muzeum Historii Podgórza

Historyczny zajazd Pod œw. Benedyktem przy ul. Wielickiej 2
(na rogu Limanowskiego, Wielickiej i Powstañców Wielkopolskich).
Z tego miejsca porucznik Stawarz wraz z ¿o³nierzami w 1918 r. roz-
pocz¹³ wyzwalanie Krakowa i Polski. Foto: (Kaj)

By zintegrować podgórską młodzież

Czterdzieści
lat minęło...



O projekcie parku rzecznego Drwinka pisaliśmy ostat-
nio w grudniowym nr. „Wiadomości” (www. wiadomosci.
krakow. pl). Od samego początku patronujemy temu pro-
jektowi, którego najaktywniejszymi orędownikami była
młodzież szkolna i mieszkańcy Kozłówka. 

8 maja br. do Biura Planowania Przestrzennego UMK
zostali zaproszeni przedstawiciele dzielnic XI i XII na
spotkanie z Arturem Leszkowiczem, kierownikiem pro-
jektów Parku Drwinka i Aleksandry, reprezentującego
znaną firmę projektową MGGP SA z Tarnowa (głównym
projektantem jest M. Przybysz-Ławnicka). 

Park Rzeczny zajmuje obszar ok. 50 ha i leży w dolinie
Drwinki i Bystrej wraz z dopływami. Ponieważ rzeki
i strumienie stanowią kanał wietrzny miasta, dlatego ich
przebieg powinien być w jak najmniejszym stopniu zakłó-
cany zabudową, szczególnie wysoką. Z tego powodu na

terenie parku ma pozostać istniejąca już zabudowa i ta,
na którą inwestorzy dostali pozwolenie przed wprowa-
dzeniem projektu. Park będzie terenem o charakterze
przestrzeni publicznej, jego granicę stanowi z jednej stro-
ny ul. Wielicka, a z drugiej ul. Podedworze. 

W planie ujęto kilka zabytków objętych ochroną kon-
serwatorską, a mianowicie Fort „Prokocim”, drewniany
budynek przy ulicy Czajna 27, murowaną kaplicę oraz
grotę z figurką Marii Niepokalanie Poczętej — obie przy
ul. Mokrej. 

Projekt przewiduje oczyszczenie koryta Drwinki,
przerzucenie kładek na terenie osuwiskowym, kilka
wejść na teren parku, obiekty małej gastronomi, ścież-
kę rowerową, rozpoczynającą się na ul. Podedworze
i biegnąca w stronę Bieżanowa, ścieżki dla pieszych
(wcześniej wytyczone przez Krakowski Zarząd Komu-

nalny), które mogą zo-
stać poszerzone
o ścieżki do biegania...
Ostateczny wygląd par-
ku zostanie ustalony
po zgłoszeniu i rozpa-
trzeniu wszystkich
uwag i ustaleniach do-
konanych z wykonawcą
projektu. 

Projekt wraz z pro-
gnozą oddziaływania na
środowisko został wyło-
żony do publicznego
wglądu w dniach od 19
maja do 18 czerwca br.
Można się z nim zapo-
znać w Biurze Planowa-
nia Przestrzennego
UMK, ul. Sarego 4, po-
niedziałek 12.30-16.30,
od wtorku do piątku
12.00-14.00. 

Uwagi do niego są
przyjmowane do 2 lipca
br. Projekt planu wraz
z linią granic jest udo-
stępniony także na stro-
nie internetowej:
http://planowanie.um.
krakow.pl/bpp. 

(BAS), (Kaj) 

Cd. ze str. 1
Wykonawcą została krakowska Chemobudowa SA. 
Symboliczną pierwszą łopatę pod budowę wbito 15

stycznia 2007 r. Zarządcą Ośrodka Sportowo-Rekreacyjn-
ego przy ul. Wysłouchów został Krakowski Szkolny Ośro-
dek Sportowy im. Szarych Szeregów, choć typowano też
KS „Grzegórzecki” i jego kurdwanowską Strefę Fit. 

Basen jest usytuowany na skarpie, równolegle do Strefy
Fit i siedziby Rady Dzielnicy XI. Jego łączna kubatura wy-
nosi 15 616 m sześc. (4 175 m kw. powierzchni całkowitej,
w tym 1 615 m kw. powierzchni użytkowej). Budynek skła-
da się z dwu kondygnacji – podziemnej i naziemnej –
zwieńczonej rzędami solarów. Naziemna otrzymała zróżni-

cowaną kolorystycznie elewację, szaro-stalową z wielo-
barwnymi taflami szkła. Światło przechodzące przez nie
nadaje cieple refleksy chłodnej, biało-niebieskiej hali base-
nowej. Niecka, przeznaczona do pływania sportowego,
o głębokości 1,2 – 1,8 m i wymiarach 12,5 x 25 m, wyposa-
żona została w dodatko-
we drabinki dla osób
niepełnosprawnych .
Niecka rekreacyjna po-
siada dysze do masażu
podwodnego i pionowe-
go, kaskadę wodną,
a w części przeznaczonej
dla dzieci zjeżdżalnię ty-
pu słoń. Obok znajduje
się jaccuzi. Pływalnia
jest tylko jedną z ofert
rekreacyjnych nowego
obiektu. Można tu także
skorzystać z gabinetu
odnowy biologicznej,
fitness, siłowni, suchej
sauny, mikroklimatycz-

nej groty solnej... Koszt inwestycji to 13,5 mln zł. 
Na uroczystości otwarcia dyrektor nowego obiektu

Zdzisław Tracz odebrał z rąk prezydenta Jacka Majchrow-
skiego symboliczny klucz. Pokaz pływania synchroniczne-
go był najbardziej ekspresyjną częścią uroczystości. Rów-

nie ekspresyjną były ku-
lisowa konsumpcja oraz
kuluarowe rozmowy
tych, którzy przy tej uro-
czystości się spotkali. 

Basen został oddany
do użytku mieszkańców.
Nie oznacza to jednak
zakończenia wszystkich
prac, przystosowujących
obiekt do potrzeb zarzą-
dzającego obiektem
Krakowskiego Szkolne-
go Ośrodka Sportowego.
Brak wystarczających
funduszy ograniczył pra-
cę ośrodka do jednej
zmiany tj. w godzinach

popołudniowych (14 – 22, a sobota – niedziela 12 – 20).
Dopiero po trudnym dla krytego basenu okresie wakacji,
obiekt będzie funkcjonował od rana do wieczora. Zachętę
stanowią promocyjne ceny biletów ustalone na czas rozru-
chu: 7 zł za godzinę pływania (5 zł bilet ulgowy), a 11 zł
trzeba zapłacić za godzinę spędzoną w grocie solnej. 

To nie wszystko, czym mogą się wreszcie pochwalić wła-
dze miasta. W czerwcu ub. r. otwarto basen wraz z zaple-
czem oraz odnową biologiczną przy torze kajakarstwa gór-
skiego przy ul. Kolnej. Niedługo do użytku zostanie odda-
na jeszcze jedna pływalnia – w Młodzieżowym Centrum
Edukacji i Sportu w Nowej Hucie przy ul. Ptaszyckiego.
W Podgórzu czekamy na zapowiadany basen w Prokoci-
miu przy ul. Kurczaba. 

J. KAJDAŃSKI, B. A. SYMOŁON
Foto: (Kaj) i archiwum „Wiadomości” 
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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

MIESZKANIA PRZY PARKU

Mieszkania 44−66 m2
Cena od 5190 zł brutto /m2

Indywidualne garaże od 30.000 zł

balkony ♦ tarasy ♦ ogródki ♦ piwnice ♦ strychy

Inwestor: World of Property Poland Sp. z o.o.
Zarząd inwestycją i sprzedaż mieszkań:

NiF, Kraków, ul. Praska 14
tel. 012 422−31−61, pn.−pt. 9−17, sb. 9−13   www.nif.pl

Wieliczka ul. Kościuszki / ul. Jedynaka

Otwarcie basenu na Kurdwanowie
kwiecieñ 1997 kwiecieñ 2008

O lewej: rzecznik prezydenta Renata Lisowska, dyrektor Krakow-
skiego Szkolnego Oœrodka Sportowego Zdzis³aw Tracz, prezydent
Krakowa prof. Jacek Majchrowski, dyrektor Krakowskiego Zarz¹du
Komunalnego Krzysztof Kowal,, dyrektor Chemobudowy Kraków
Maciej Marsza³ek.

Projekt Parku Rzecznego Drwinka
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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 

Kompleksowe lleczenie sschorzeñ kkrêgos³upa, 
stanów ppo uurazach ii kkontuzjach

FIZYKOTERAPIA - PPE£NY ZZAKRES

✦ Masa¿ leczniczy, relaksacyjny, terapia manualna

✦ Fitness rehabilitacyjny

✦ Gimnastyka z elementami tañca

✦ Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (indywidualna)

WIZYTY DOMOWE
Zapewniamy mmi³¹, kkameraln¹ aatmosferê 

www.fizykoterapia-bbutterfly.pl

GABINET REHABILITACJI

"Butterfly"

Rejestracja: 
tel. 0012 6655 889 449, kkom. 00609 6673 5592

profesjonalizm - doœwiadczenie - 17 lat tradycji

Wola DDuchacka - ZZachód, uul. BBeskidzka 330 BB ((pawilon, II pp.)

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

CC II TTOO−−TTEESSTT
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

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

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

Ogłoszenia drobne e−mail: wadomosci.krakow@wp.pl
❑ Przyjmę studentkę zaoczną lub dzienną

do sprzedaży w cukierni do zaraz 
− 500 442 323

❑ PILNIE poszukujemy opiekunki do 
1,5−rocznego synka, ul. Tuchowska,
codz. w godz. 7 − 16.30. 
Tel. 012 654 07 59 po godz. 17

❑ Para poszukuje mieszkania
jednopokojowego w okolicy − do 800 zł.
Tel. 793 404 071

❑ Zdecydowanie kupię mieszkanie
w okolicy Woli Duchackiej, do 30 m kw. 

− 509 738 502 (po godz. 18)

❑ Tanio sprzedam tv 21 cali, samsung,

półroczny oraz samochód espero '97 

− 012 657 01 76

❑ 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

❑ Kupię książki − 0888 760 200

Cd. ze str. 1
– Jest kilka przyczyn obchodzenia Dnia Tańca z KLANZĄ

właśnie 15 maja – wyjaśnia Konrad Prośniak, pełnomocnik
KLANZY w Krakowie. – Przede wszystkim jest to Między-
narodowy Dzień Rodziny, ale też imieniny inicjatorki KLubu
ANimatora ZAbawy dr Zofii Zaorskiej. 

W myśl słów światowej sławy choreografa Maurice'a Be-
jarta (1927 – 2007): „Słowo dzieli. Taniec jest złączeniem.
Taniec rodzi się z potrzeby powiedzenia niewypowiedzia-
nego, poznania nieznanego, bycia w kontakcie z innymi” –
animatorzy stowarzyszenia postanowili zorganizować spo-
tkanie integracyjne dla całych rodzin. – Pragniemy poprzez

taniec zwrócić uwagę na często nieuświado-
mioną potrzebę bycia razem i to nie tylko z ro-
dziną, ale też z innymi ludźmi. W swych dzia-
łaniach odwołujemy się do pedagogiki zaba-
wy, ułatwiającą proces nauczania – uczenia
się. Szczególnie wspiera ten proces taniec
w formie integracyjnej, który nie stresuje, nie
wzbudza niepokoju, a daje odprężenie, relaks
i poczucie wspólnoty.

Niestety, mimo pięknej pogody, niewiele
rodzin dało się namówić, by właśnie tak spę-
dzić swój wolny czas, a spora część osób,
które przyszły, obserwowały zabawę z boku.
– Prawdopodobnie wynika to z faktu, że
Dzień Tańca z KLANZĄ organizujemy po
raz pierwszy. Dzięki uprzejmości pani dyrek-
tor SP 123 na Kozłówku Marty Chrupczal-
skiej oraz zaangażowaniu pani wicedyrektor

Elżbiety Sowińskiej-Samek, zostało nam udostępnione bo-
isko szkolne oraz sprzęt nagłaśniający, jednak jest to teren
zamknięty i nie wszyscy odważyli się przyjść. W innych mia-
stach Polski, m.in. w Lublinie, Ogólnopolski Dzień Tańca
z KLANZĄ organizowany był na placach w centrach miast,
a do wspólnej zabawy wciągani byli przechodnie, którzy
świetnie się bawili.

Organizatorzy podsumowują: – Zaprosiliśmy do wspól-
nego tańczenia prostych tańców integracyjnych, które nie wy-
magały specjalnego trudu w uczeniu się. Potrzebna była tylko
odrobina chęci i szczypta dobrego humoru. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku uda nam się zainteresować władze mia-

sta i nieodpłatnie udostępnią nam Rynek.
KLANZA jest organizacją pozarządową, która w 2004 r.

została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem Pro Publi-
co Bono. Siedziba Główna Stowarzyszenia i Centrum
Szkoleniowego mieści się w Lublinie. W Polsce działa 15
struktur lokalnych i 8 placówek patronackich. KLANZA
prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych, organizu-
je festyny oraz imprezy skierowane do ludzi w każdym
przedziale wiekowym. Organizuje konferencje, spotkania
oraz targi metodyczne, a także kolonie dla dzieci i mło-
dzieży. Stowarzyszenie realizuje projekty adresowane do
różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju. 

Więcej informacji na temat KLANZY można zdobyć na
stronie www.klanza.org.pl

Tekst i foto: ELŻBIETA ĆWIK

W Dzień Rodziny

Biblioteka zaprasza
Filia Podgórskiej Biblioteki Publicznej przy ul.

Gołaśki gromadzi i udostępnia materiały ze wszystkich
dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników: 

literaturę piękną dla dorosłych, beletrystykę dla dzie-
ci i młodzieży, szeroką ofertę lektur szkolnych, literaturę
popularnonaukową, wydawnictwa o charakterze infor-
macyjnym, słowniki i encyklopedie. 

Zapraszamy: 
pon., śr. i pt. w godz, 11 – 18, wt. 10 – 15, czw. 11 – 15. 

Wola Duchacka -Zachód, ul. Gołaśka 13/1 
tel. 012 655 77 41, e-mail: filia22pbp@op.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

www.zalmax.pl

ŻALUZJE
PIONOWE * POZIOME * ROLETKI TEKSTYLNE

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

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

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

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

Oferujemy w jednym miejscu 
produkty bankowe 

+ 
ubezpieczenia majątkowe i na  życie

np. za ubezpieczenie Twojego domu zapłacisz 
tylko 60 zł rocznie przy sumie ubezpieczenia

wynoszącej 100 000 zł

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku

Dla Ciebie po2jamy możliwości
Usługi bankowo−ubezpieczeniowe

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

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

KĄPIEL W DŹWIĘKACH
GONGÓW 
I MIS GRAJĄCYCH

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

MASAŻ MISAMI 
TYBETAŃSKIMI

Wola Duchacka, ul. Heila 9A (róg Klonowica)
pon. − pt. 11 − 18, sob. 11 − 15 tel. 0607 49 24 24

WYROBY WIKLINOWE 
F.H.U. „RAB−POL”

nowo otwarty sklep
Polecamy: kosze bieliźniarskie, kufry, skrzynie, szuflady, 

maty ścienne i podłogowe, kwietniki, wycieraczki itp.
W ofercie także: 

torebki damskie importowane z Włoch w supercenach już od 31 zł! 
Do każdego zakupu − upominek gratis!

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
nabiał ♦ pieczywo ♦ warzywa ♦ owoce

mięso ♦ wędliny 

U nas zawsze kupisz pyszne, pachnące wędliny!
Wola Duchacka, ul. Czarnogórska 3

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



Cd. ze str. 1
M i e s z k a ń c y

osiedli położonych
najbliżej propono-
wanych pod budo-
wę terenów rozpo-
czynają akcję, któ-
ra ma na celu
zmianę lokalizacji
spalarni. Podpisy
pod wnioskiem do
władz miasta, który
został poparty
przez mieszkańców m.in. Bieżanowa, Kokotowa czy Brze-
gu, wyjazd do Brukseli, protest pod magistratem i wreszcie
negocjacje przy „okrągłym stole”, które zostały zerwane. 

Te ostatnie odbyły się 30 kwietnia br. Jak mówi Marcin
Szymański: – Było to drugie z zaplanowanej serii spotkań,
które miały przygotować „okrągły stół”. Na tych roboczych
spotkaniach mieliśmy ustalić, kto zasiądzie do obrad, kiedy
i gdzie się one odbędą, a także ich przebieg i cel. Celem z na-
szej strony jest debata nad projektem gospodarki odpadami,
ale także dyskusja na temat drażliwych lokalizacji wszystkich
inwestycji, które wzburzają kontrowersje. 

Pismo zrywające rozmowy wręczył Szymańskiemu wice-
prezydent Krakowa Wiesław Starowicz, z którym prowa-
dzone były rozmowy. Następnie podczas jednego w wywia-
dów wiceprezydent powiedział, że Miasto „robi krok w tył”
i w dalszym ciągu chce rozmawiać. Mieszkańcy dzielnic
XII i XIII także przygotowują się do rozmów, rozmów
o tańszych i bezpieczniejszych sposobach gospodarki od-
padami. Szymański jest zdania, że śmieci należy segrego-
wać i następnie sprzedawać, a nie spalać. Ponadto mówi
o istnieniu technologii pozwalających na ich przetwarzanie
w taki sposób, by następnie mogły służyć jako paliwo. 

Propozycje (nie) do odrzucenia
Władze Krakowa, w jednym z etapów wyboru terenów

pod budowę wytypowały 7 lokalizacji. Podstawowe dwa
kryteria, jakie były brane pod uwagę to: brak sprzeczności
z przeznaczeniem wskazanym w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego oraz odległość działki wyno-
sząca nie mniej niż 300 m od zabudowy mieszkalnej. Na-
stępnie na podstawie kolejnych założeń wybrano trzy loka-
lizacje. Pierwsza z nich to teren przy Garbarni (dzielnica
XIII, Podgórze), druga znajduje się obok Zakładów Tele-
fonika (dzielnica XII, Prokocim-Bieżanów) i ostania przy
Elektrociepłowni Łęg (dzielnica XIV, Czyżyny). 

Są to lokalizacje najlepsze zdaniem Miasta, lecz miesz-
kańcy osiedli położonych w ich pobliżu maja odmienne po-
glądy. W chwili obecnej, dwa najbardziej brane pod uwagę
tereny to te w pobliżu Telefoniki oraz okolice Garbarni,
przy czym lokalizacja w rejonie Rybitw przoduje. Pomimo
plusów dla Krakowa, jakie z punktu widzenia urzędników
posiada każda z tych lokalizacji, ich niewątpliwym minu-
sem jest fakt, iż w pobliżu mieszkają ludzie, którzy chcą
spokojnie żyć bez widoku kominów za oknem. I choć spa-
larnia może wyglądem nie wyjawiać celu swojego zastoso-
wania, jak np. nowoczesny wygląd spalarni w Wiedniu, to
jednak nie jest ona wymarzonym sąsiedztwem. 

W jednoœci si³a
Mieszkańcy osiedli Złocień i Przewóz zjednoczyli się

i stworzyli komitet broniący swoich osiedli przed bliską
obecnością spalarni. Jak podkreśla Marcin Szymański: 
– Zaistniała sytuacja scaliła nasze osiedle. Jesteśmy teraz
o wiele bardziej ze sobą zaprzyjaźnieni i zżyci niż to miało
miejsce do tej pory. Ponadto powstało swego rodzaju społe-

czeństwo obywatel-
skie na naszym osie-
dlu. Powstały komi-
tet o nazwie „Złota
Enklawa” stworzył
także swoja stronę
internetową –
www.zlotaenkla-
wa.pl – na której
można znaleźć ar-
gumenty przeciwko
inwestycji na tych
terenach, czy też

postulaty wystosowane do władz miasta. 
Głównym zarzutem ze strony mieszkańców jest to, iż nie

podjęto od samego początku próby społecznych konsulta-
cji z najbardziej zainteresowanymi, z punktu widzenia lo-
kalizacji – mieszkańcami. Jak powiedział Szymański:
– Gdyby władze nie zaburzyły kolejności, gdyby zamiast przed
próbą postawienia nas – mieszkańców przed faktem dokona-
nym, dokonałyby rozpoznania terenu, gdyby poznały potrzeby
mieszkańców z tych konkretnych okolic i poinformowały
o tym, to z bardzo wysokim prawdopodobieństwem zdołałyby
przekonać do tej inwestycji wystarczającą liczbę osób. Wtedy
zapewne negocjacje przebiegałyby zupełnie inaczej. Zgoda
dla tej inwestycji zapewne padłaby także, gdyby mieszkańcy
mieli pewność, że ceny ich mieszkań nie spadną, co wiąże się
z odpowiednimi inwestycjami w infrastrukturę i sferę socjal-
ną. To, jak zostaliśmy potraktowani obraziło nas – mieszkań-
ców, a tym samym zamknęło możliwość kompromisu. 

Szymański twierdzi że, nie lubi protestów i jest w stanie
wyobrazić sobie kilka różnych scenariuszy obecnych działań
zawierających tylko rozmowy i negocjacje. Wśród argumen-
tów, jakie przywołują mieszkańcy, jest także ten, iż wyżej
wspominane tereny mają już przemysłową zabudowę, która
utrudnia codzienne życie. Są to m.in.: garbarnia, targowisko
czy choćby wytwórnia asfaltu. Można zatem odnieść wraże-
nie, że te tereny, z racji podejmowanych inwestycji, są dla
władz przeznaczone pod zabudowę przemysłową. 

Fakty kontra œmieci
Pomimo, iż o planach budowy spalarni zrobiło się głośno

pod po koniec 2007 r., dopiero w dniu 28 stycznia br. zosta-
ła uruchomiona strona internetowa – www.ekocentrum.
krakow.pl – która jest elementem ekologicznej kampanii
edukacyjnej Miasta Krakowa. Znajdują się na niej nie tylko
informacje o planach samej spalarni, ale także o lokalizacji
„dzwonów”, czyli specjalnie oznakowanych pojemników na
posegregowane odpady, a także informacje o centrum recy-
klingu. Uruchomiono również specjalny bezpłatny numer –
0800 11 22 11 – pod który mogą dzwonić krakowianie z py-
taniami. W odpowiedzi na protesty Miasto utworzyło spe-
cjalny Referat ds. Komunikacji Społecznej w ramach Wy-
działu Strategii i Rozwoju Miasta UMK. 

Władze chcą uniknąć w Krakowie przede wszystkim te-
go, co działo się w Neapolu, kiedy to na ulicach zalegały to-
ny śmieci, spowodowane zamknięciem wysypiska śmieci
w Pianurze i protestami mieszkańców przeciwko jego roz-
budowie. Choć ta groźba brzmi odlegle, może okazać się
całkiem realna. Miasto nie chce także płacić wysokich kar
unijnych za nieprzestrzeganie polityki, która mówi o syste-
matycznym zmniejszaniu ilości śmieci wywożonych na wy-
sypiska. Krakowianie, według danych pochodzących z Eko
Centrum, produkują rocznie ok. 300 tys. ton śmieci, z cze-
go obecnie 90% trafia na wysypisko w Baryczy. Przy takim
tempie zapełni się ono najpóźniej w 2016 r. Ponadto dy-
rektywy Unii Europejskiej zalecają systematyczne zmniej-
szanie liczby śmieci zwożonych na wysypisko. Nowy system

gospodarki odpadami ma zakładać nie tylko spalarnie, ale
również docelowo segregację, do której jesteśmy zachęca-
ni przez stojące na naszych osiedlach „dzwony”, a także
kompostowanie odpadów. Dzięki takiej polityce wysypisko
w Baryczy będzie mogło spełniać swoją funkcję jeszcze
przez ponad 20 lat. 

Z informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta planowany
koszt Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wy-
nosi 550 mln zł, zaś przewidywany udział finansowy w re-
alizacji tej inwestycji Gminy Miejskiej Kraków to 250 mln
zł. Pieniądze z Unii Europejskiej, o jakie starają się wła-
dze, pochodzą z największego funduszu, jaki stworzyła UE
– z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dotacja ta będzie przeznaczona na projekt kompleksowej
gospodarki odpadami w Krakowie. Miasto zakłada, że bu-
dowa spalarni rozpocznie się na przełomie 2010/2011 i po-
trwa do 2013 r. 

Szczêœliwe zakoñczenie? 
Od dalszych decyzji władz, jak i mieszkańców Krakowa,

będzie zależała przyszłość spalarni, zapełnienie naszych
śmietników i otoczenia. Najlepszym kompromisem byłaby
lokalizacja, w której nie ma terenów mieszkalnych, są
w miarę dobre drogi i spełnia ona warunki planów zago-
spodarowania terenu. Pozostaje jednak pytanie, czy taki
kompromis jest możliwy i czy istnieje w Krakowie takie
miejsce? Jak zapowiadali mieszkańcy, od protestu odstą-
pią tylko w momencie spełniania prze władze Krakowa kil-
ku warunków, z których najważniejszy to wyłączenie z pla-
nów budowy spalarni w dzielnicy XII i XIII. 

MARTA PIERZ
(studencka praktyka dziennikarska 

w „Wiadomościach”) 
Wykorzystaliśmy schemat i zdjęcie

z dwutygodnika miejskiego 
„KRAKÓW. PL” 
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Warto wiedzieć: 
■ Każdy mieszkaniec Krakowa wytwarza ponad 250 kg

odpadów rocznie, z czego segreguje jedynie 5,6 kg.
Procentowo przedstawia się to następująco: 3% odpa-
dów odzyskiwane jako surowce wtórne, 7% jest kom-
postowane, a 90% trafia na wysypisko. 

■ Normy unijne: do 2020 r. aż 65% odpadów ma być za-
gospodarowane. 

■ Mimo rozbudowy i zastosowania nowoczesnych roz-
wiązań, kurczą się możliwości wysypiska śmieci w Ba-
ryczy. Przewiduje się, że będzie ono działać najwyżej
do 2018 r. Co więcej, jeśli do 2013 r. nie zmniejszymy
ilości odpadów gromadzonych na składowisku w Ba-
ryczy i nie dostosujemy się do wymogów unijnych,
grożą nam wysokie kary finansowe. 

■ Kraków planuje powiększyć ilość segregowanych
śmieci przynajmniej do 15%. Służyć do tego będą nie
tylko popularne „dzwony”, których docelowo stanie
750 sztuk [już są z tym problemy – dop. red. ]. Ma tak-
że ruszyć tzw. segregacja workowa. Mieszkańcy dosta-
ną za darmo worki plastikowe, w których będą mogli
składować odpady, w zależności od ich rodzaju. Za
odbiór worków z posegregowanymi śmieciami miesz-
kańcy nie zapłacą ani grosza. 

■ Doświadczenia krajów europejskich pokazują, że ter-
miczna utylizacja odpadów jest najlepszą metodą
osiągnięcia norm unijnych, a spalanie śmieci w mia-
stach powyżej 300 tys. mieszkańców to konieczność.
Nie da się bowiem wszystkiego segregować, kompo-
stować, sortować czy też powtórnie wykorzystywać. 

■ W krajach UE funkcjonuje ok. 500 zakładów termicz-
nej utylizacji odpadów. Spalarnie śmieci są w Niem-
czech i Francji, a także w słynących z dbałości o eko-
logię krajach skandynawskich. Np. w Niemczech jest
70 spalarni, planuje się budowę kolejnych 80. Tego ro-
dzaju zakłady funkcjonują także z powodzeniem u na-
szych południowych sąsiadów. 

■ W Polsce działa jedna spalarnia odpadów (w Warsza-
wie), drugi taki zakład jest w budowie. W kolejce po
unijne pieniądze na wykonanie spalarni czeka 9 pol-
skich miast. 

■ Ponad 70 proc. krakowian opowiada się za termiczną
utylizacją śmieci, ale aż 45 proc. spośród nich nie
chce, by spalarnia funkcjonowała w jego dzielnicy. 

■ Na realizację spalarni Kraków może zyskać 85 mln
euro unijnej pomocy. 

■ Zespół opracowujący „Ocenę Strategiczną Systemu
Gospodarki Odpadami dla Krakowa” przedstawił trzy
ewentualne lokalizacje dla przyszłej spalarni. rejon
elektrociepłowni Łęg, teren przy zakładach Telefoni-
ka w Prokocimiu oraz działkę w okolicy zakładów gar-
barskich na Rybitwach. 

Źrodło: www.krakow.pl

Bój o spalarnię odpadów

Schemat dzia³ania spalarni œmieci

Protestuj¹cy przeciwko budowie spalarni manifestowali swoje niezadowolenie przed magistratem Fot. Wies³aw Majka
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● Mieszkanka ul. Łużyckiej róg
Ossowskiego na Woli Duchackiej
dopominała się i opróżnianie po-
jemników na śmieci, które szczegól-
nie w czasie upałów stają się wylę-
garnią insektów i źródłem smrodu.
Zdjęcie pokazuje, że rzeczywiście
pod oknami stoją „góry śmieci”. In-
terweniowaliśmy w ZBK, gdzie po-
informowano nas, że śmieci są re-

gularnie wywożone od strony ul. Ossowskiego, a mieszkań-
cy samowolnie przestawili część pojemników od strony Łu-
życkiej, gdzie z kolei pojazdy MPO mają problem z parko-
waniem...
● Załatali dziury m.in. na ul. Fredry
(tutaj pozostaje w jezdni niewidocz-
ne, zdradliwe zapadlisko), Bieża-
nowskiej, Kordiana – ale na jak dłu-
go? Na tej ostatniej parę dni później
dziur co niemiara. Może wydziobują
je gołębie? (patrz zdjęcie). Na ekipy
łatające czeka też ulica Gołaśka na
odcinku do Turniejowej oraz ul. Tur-
niejowa przy Gromady Grudziąż. 

● Kolejnym proble-
mem dla kierowców
(drogowców) są roz-
jeżdżone pobocza na-
szych ulic, np. ul. Ćwi-
klińskiej róg Jerzma-
nowskiego i ul. Koso-
cicka (na zdjęciach). 

● Wzorowo zadbano o otoczenie siedziby SM „Nowy Bie-
żanów” i SM „Nowy Prokocim” – sadząc ozdobne krzewy

i rabaty. Będzie spółdzielcom przyjemniej płacić rachunki... 
● „Walka” między ekipami sprzątającymi miasto a tymi,
którzy zasypują je odpadami jest chyba nierówna. Na
chodnikach i poboczach naszych ulic coraz częściej można
zobaczyć ubranych w kamizelki pracowników, zbierających
walające się drobne śmieci, z drugiej strony ekipy opróż-
niające pojemniki do segregacji surowców wtórnych nieraz
załamują się zastanym widokiem. Na zdjęciu okolice dwo-
ru Czeczów oraz okolica przychodni przy ul. Heleny na
Bieżanowie. 

● W kwietniowym nr. „W” opublikowaliśmy protest
mieszkańców ul. Nowosądeckiej 1, 2 i 3 na os. Kozłówek –

w sprawie wy-
cinki starych
drzew. Zdjęcie
pokazuje, że na-
sadzono w tej
okolicy nowe
drzewa. Jednak
część brzóz
uschła, być mo-
że z prostej

przyczyny, że nie były pielęgnowa-
ne (podlewanie). „Na osłodę”
mieszkańcom władze Spółdzielni
dociepliły ww. bloki. 
● Wróciła akcja zbierania odcho-
dów po psach. Służą do tego spe-
cjalnie oznakowane pojemniki, np.
wzdłuż ul. ks. Stojałowskiego. Wi-
doczne są również wzdłuż ul. Jerz-
manowskiego przed wejściem do
parku Aleksandry. Na spacer z pu-
pilem wypada więc zabierać woreczki foliowe. 
● Czytelniczka z Kozłówka skarży się na psy sikające na
osiedlowym placu targowym, gdzie towary często wykła-
dane są na ziemi. Zwrócenie uwagi skończyło się pysków-
ką. Radziliśmy, aby udać się do Straży Miejskiej, a wnio-
sek o postawienie znaku zakazu „si-
kania dla psów” złożyć w siedzibie
Dzielnicy XII. 
● Trwa Euro'08. Kurdwanów – wiado-
mo – za „Wisłą”, Piaski Stare – wiado-
mo – za „Cracovią”. Agresja tym ra-
zem przeniosła się z murów na ulicę,
gdzie spalono niemiecką flagę... 
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T A N I E  S P R Z Ą T A N I E
biur i magazynów, budynków mieszkalnych, po

remontach, opieka nad grobami itp.

✗ szybko  ✗ solidnie ✗ kompleksowo
wystawiamy faktury vat!!

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

SygnałySygnały

LETNI OBÓZ 
TAEKWON−DO

dla młodzieży i dorosłych
dla całkiem początkujących

i zaawansowanych

5 − 18 lipca (14 dni) 
Ostróda (Mazury)

Cena całkowita: tylko 970 zł!
Zawiera: przejazd, wyżywienie,

zakwaterowanie, opiekę wychowawczą
i instruktorską, ubezpieczenie, treningi

sztuk walki i dodatkowe atrakcje.

Liczba miejsc ściśle ograniczona!

Informacje i zapisy: 
Krakowskie Centrum Taekwon−do

tel. 0502 067 081
www.kct.pl, info@kct.pl

W parku Lilli Wenedy

Nowy kompleks sportowy 
Przy ul. Lilli Wendy na os. Prokocim Nowy powstanie nowy kompleks sportowy

w ramach programu Orlik 2012. Program jest finansowany z budżetu Miasta Krakowa,
po 330 tys. zł dołożą Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu. Koszt całkowity inwe-
stycji wynosi przeszło 1 mln zł. 

W ramach kompleksu powstaną dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 
62 x 32m, boisko ze sztuczną
trawą oraz boisko wielofunkcyj-
ne do gry w koszykówkę i siat-
kówkę o wymiarach 32 x 19 m. 

O budowę obiektu zabiegała
Rada Dzielnicy XII Bieżanów –
Prokocim, radni miejscy, radni
sejmiku małopolskiego i Wy-
dział Spraw Społecznych UMK.
Inwestycja powinna się zakoń-
czyć do czerwca 2009 r. 

Tekst i foto: R. Dz. XII Miejsce pod przysz³e boisko

Œladem naszej interwencji 

Uschnięte lipy
W majowym wydaniu „W” zasygnalizowaliśmy usy-

chanie drzew tworzących nową aleję lipową, nasadzoną
w grudniu '06 w pasie drogowym u zbiegu ulic Nowosą-
deckiej i Wielickiej. Było to 26 sadzonek lipy europej-
skiej, koszt zakupu 26,9 tys. zł, w który wliczono roczne
utrzymanie oraz gwarancję. Niestety kilka lip uschło. 

Na naszą interwencję odpowiedział rzecznik Krakow-
skiego Zarządu Komunalnego Jacek Bartlewicz: 

Inspektorzy KZK oglądali lipy przy Nowosądeckiej.
Rzeczywiście, 7 z nich jest w gorszym stanie niż pozostałe.
Jednak uważają, że cztery z nich mają szansę, przy jeszcze
częstszym podlewaniu, na dojście do siebie. Trzy raczej nie,
ale będą je obserwować. Jeśli tak się nie stanie, jesienią
wrócimy do sprawy. Najprawdopodobniej będą nowe na-
sadzenia na koszt gminy, bowiem w czasie rocznej gwaran-
cji wykonawcy na posadzone drzewa, nic złego się z nimi
nie działo. Tekst i foto: (Kaj)


