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Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód
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Restauracja Konferencje i szkolenia Sale Bankietowe

Organizujemy  
Uroczystości Rodzinne

WESELA, chrzciny, 
bankiety firmowe i inne

Serdecznie zapraszamy!

Kraków-Wieliczka 
ul. Krakowska 14 c 

tel. +48 12 284 33 40, 281 55 55  
www.soray.pl

„TBS Małopolska” Sp. z o.o. ul. Bujaka 4
tel. (12) 659-90-36, www.tbsmalopolska.pl

SKAWINA, ul. Krakowska / ul. Studzińskiego

Powierzchnie  
od 41,67 m2 do 172,62 m2

PROMOCJA:
Czynsz za pierwszy miesiąc – bonifikata 100%

Czynsz za drugi miesiąc – bonifikata 50%

800 metrów od granicy 
z Krakowem

NA WYNAJEM LOKALE  
USŁUGOWO–BIUROWE 

ul. Krakowska/ ul. Studzińskiego
przy granicy Krakowa.

TBS Małopolska należący do Grupy Bryksy
PROWADZI NABÓR  

PARTYCYPANTÓW I NAJEMCÓW
Lokale 1, 2 i 3 pokojowe,  
powierzchnie od 34 do 51m2

MIESZKANIA NA WYNAJEM W SKAWINIE 

TBS Małopolska Sp. z o.o., ul. Bujaka 4 , 30-611 Kraków
Tel.(12) 659 90 37, 659 90 36, www.tbsmalopolska.pl

Sto lat dla MDK-u ● Niepełnosprawni żyją bardziej ● XIII PDOD
Budowa ul. Kordiana ● Torowy zator ● Antysmogowy bubel

6, 24, 50

KRAKÓW  
os. Kurdwanów  
ul. Halszki 1H  
(za pawilonem)

tel. 795 214 916 6, 24, 5

(za pawilonem)

6tel. 795 214 9116

pn. - pt. 8 - 20
sob. 9 - 13

ważny do 30-09-2014

*  nie dotyczy wyrobów  
medycznych i leków

20%
RABATU 

We wrześniu br. rozpoczynają się uroczystości zwią-
zane z jubileuszem 60-lecia Młodzieżowego Domu Kul-
tury im. K.I. Gałczyńskiego, który ma siedzibę na Woli 
Duchackiej, a filię w Prokocimiu.

To jedna z najbardziej zasłużonych placówek kultural-
no-oświatowych w Krakowie. Dyrektor Teresa  Grzybowska 
wraz z zespołem wykonują z pasją i talentem pracę u pod-
staw dla pokoleń krakowian.                           Rozmowa na str. 7

60 lat Młodzieżowego Domu Kultury
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Z początkiem sierpnia ruszył remont torowiska przy 
pl. Boh. Getta, prace mają potrwać co najmniej do 
10 października.

Powodem była degradacja szyn, która zmuszała do ogra-
niczenia prędkości nawet do 5 km/h. Nie pomogła doraźna 
metoda „napawania szyn”, która miała być hitem ubiegłe-
go roku. Trzeba było zabrać się do remontu od podstaw. 
Przypominamy, że w 2012 r., też we wrześniu mieszkańcy 
naszych dzielnic przeżywali podobny komunikacyjny kosz-
mar, gdy wymieniano torowisko na ul. Limanowskiego, od 
skrzyżowania z ul. Na Zjeździe do cmentarza Podgórskie-
go. Teraz przyszedł czas na jeden z najbardziej newralgicz-
nych węzłów tramwajowych Podgórza.

Zmieniona została organizacja ruchu. Prace podzie-
lono na trzy etapy. Obecnie trwa etap II, najbardziej 
uciążliwy, gdy tramwaje z Bieżanowa i Kurdwanowa 
dojeżdżają tylko do ul. Dworcowej i dalej pasażerowie 
muszą się przesiadać na zastępcze linie autobusowe, 
dopiero spod Korony można się przesiąść z powrotem 
na wybraną linię tramwajową.

W ramach prac naprawiana jest także nawierzchnia 
jezdni przy torowiskach, uszczelnione zostanie zadasze-
nie na przejściem podziemnych przy pl. Boh. Getta. 

Koszt wszystkich prac wyniesie ok. 12 mln zł.
Tekst i fot. (KAJ)

TOROWY ZATOR  W skrócie
RETENCJA NA SERAFIE. Uroczyście wbito łopatę 
pod budowę pierwszego i największego z 5 zbiorni-
ków retencyjnych na potoku Serafa, który w czasie 
obfitych i długotrwałych opadów zalewa Bieżanów, 
powódź z 2010 r. jest tam pamiętana do dziś. Po-
wodem problemów jest ukształtowanie terenu i nie-
przemyślana zabudowa. Suchy zbiornik powstaje 
na obszarze 7 ha przy ul. Drożdżowej, będzie miał 
pojemność 137 tys. m sześć. Prace wykonuje wyło-
niona w przetargu firma Skanska. Wartość całego 
projektu to ponad 23 mln zł, z czego ok. 18 mln zł 
pochodzi ze środków unijnych, pozyskanych przez 
samorząd województwa małopolskiego. Budowa 
ma się zakończyć do końca sierpnia przyszłego 
roku. Ostatecznym celem jest uzyskanie pojemno-
ści retencyjnej w wysokości 430 tys. m sześć., do-
piero wówczas będzie można w Bieżanowie spać 
spokojnie. Poza ochroną przeciwpowodziową, pro-
jekt ma również poprawić w tym rejonie sytuację 
komunikacyjną.
TRASA LIPSKA I ŚCIEŻKI ROWEROWE. Trwają 
intensywne prace na budowie trasy, która połączy 
ulicę Wielicką i Lipską. Wprawdzie estakada nad 
torami kolejowymi w Płaszowie powstanie jeszcze 
w tym roku, ale na uruchomienie przejazdu (mimo 
huraoptymistycznych zapowiedzi wykonawcy) trze-
ba będzie poczekać jeszcze co najmniej kilka miesię-
cy. Na nowej trasie będą tory tramwajowe, ścieżka 
rowerowa i chodnik dla pieszych. Rowerzyści zy-
skają także ciąg dalszy w postaci ścieżek: od ul. Wa-
piennej do magistratu przy Wielickiej (ma być odda-
ny do użytku w październiku br.), do ul. Siostrzanej 
w Prokocimiu (w listopadzie br.), do ul. Wodnej, 
a także z cmentarza Podgórskiego do ul. Powstań-
ców Śląskich.
WSCHODNIA OBWODNICA W BUDOWIE. GDD-
KiA w wyniku przetargu zawarła umowę z konsor-
cjum firm Strabag oraz Heilit+Woerner na wybudo-
wanie odcinka drogi ekspresowej S7 we wschodniej 
części Krakowa (węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska), 
zwanego Trasą Nowohucką. Termin realizacji to 
prawie 3 lata, koszt ok. 529 mln zł. Po ukończeniu 
dwujezdniowa obwodnica o dł. ok. 35 km będzie 
okalała miasto z trzech stron. Droga ekspresowa S7 
ma przejąć ruch tranzytowy z drogi krajowej nr 79 
i przeprowadzić go nową drogą klasy S do autostra-
dy A4 Katowice – Kraków – Rzeszów. Budowa po-
zwoli na skomunikowanie Podgórza i Nowej Huty 
oraz aktywizację gospodarczą poprzemysłowych 
terenów tych dzielnic. W ramach inwestycji prze-
widziano budowę: dwujezdniowej drogi ekspreso-
wej o długości 4,5 km, dwupoziomowych węzłów 
drogowych: „Rybitwy” i „Igołomska”, oraz mostu 
wantowego na Wiśle o długości ok. 0,7 km, a tak-
że 12 innych mostów i wiaduktów. Przebudowana 
zostanie również droga krajowa nr 79 na odcinku 
1,55 km, linia tramwajowa oraz infrastruktura tech-
niczna. Pod koniec 2010 r. zakończyła się budowa 
pierwszego odcinka wschodniej obwodnicy Kra-
kowa, czyli 2,7 km odcinek od węzła Bieżanów do 
ulicy Christo Botewa. Na jego trasie znajduje się 
sześć obiektów mostowych, w tym estakada o dłu-
gości ponad 250 metrów. Poprzez węzeł Bieżanów 
trasę połączono z autostradą A4. Koszt budowy wy-
niósł 200 mln zł. Potem nastąpiła przerwa i walka 
o dokończenie przerwanej inwestycji. Wschodnia 
obwodnica Krakowa jako fragment drogi ekspreso-
wej S7,  będzie łączyć Gdańsk z Rabką-Zdrój. Jej 
długość wyniesie ok. 720 km. Nową trasę zlokali-
zowano w większości w miejscu istniejącej drogi 
krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej 
E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, war-
szawską i krakowską. 
NOWE BOISKO W SWOSZOWICACH. Po dwóch 
latach prac na stadionie WLKS Krakus Swoszowi-
ce otwarto nowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną 
trawą. Ogrodzony i oświetlony obiekt ma wymiary 
62 x 30 m. Inwestycję zrealizowano ze środków Dziel-
nicy X oraz Gminy Kraków.
ALKOHOL NA KAŻDYM ROGU. Trwają deklaro-
wane jakiś czas temu prace przy ograniczeniu liczby 
punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie, punktów 
ze sprzedażą 24-godzinną przybywa także na naszych 
osiedlach. Radni Dzielnicy I, gdzie ten problem jest 
najbardziej dokuczliwy, domagają się zmniejszenia 
liczby punktów z 2500 do 2000. Natomiast prezydent 
Majchrowski rozważa możliwość ograniczenia tej licz-
by do 2300 punktów.

Wychowanek sekcji kolarskiej WLKS Krakus Swo-
szowice Rafała Majka wygrał 14. etap kolarskiego wy-
ścigu Tour de France. To drugie etapowe zwycięstwo 
Polaka w historii Tour de France. Wcześniej ta sztuka 
udała się Zenonowi Jaskule w 1993 r. Majka wygrał 
także tegoroczny wielki kolarski wyścig Tour de Polo-
gne ze startem i metą na Rynku Głównym w Krakowie. 
To pierwsze zwycięstwo Polaka od 2003 r. 

Majka jest wychowankiem znakomitego trenera Zbi-
gniewa Klęka, pochodzi ze Zegartowic w Beskidzkie 
Wyspowym, obecnie mieszka we Włoszech.

Fot. z archiwum Klubu

Do Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

Przesyłam Państwu mój komentarz do artykułu z lipca 
2014 r. w sprawie Rynku Podgórskiego, skierowany do 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Z poważaniem.
Maria Warmus

www.wspolnotypodleska.pl
społeczna strona mieszkańców osiedla Podłęska  

w Dzielnicy Bieżanów w Krakowie

„W krakowskim miesięczniku lokalnym „Wiadomo-
ści” nr 7-8 /2014 r., w art. „Przyszłość Rynku Podgór-
skiego” czytamy, że:  

cytat: [...] Zdaniem Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków z miejskimi placami nie licują drzewa iglaste. [...]

To, że drzewa nie licują /!/, a w szczególności ich kon-
kretne gatunki z miejskim placem, odczytuję jako dawane 
lekką ręką przyzwolenie na usuwanie drzew w ogóle, jeże-
li staną na przeszkodzie wizjonerom, dla których ideałem 
jest organizowanie przestrzeni na pustej białej karcie i nie 
liczenie się z istniejącą rzeczywistością. Przykro to czy-
tać wobec nawoływań o poszanowanie wszelkiej zieleni. 
Szczególnie w Krakowie doświadczamy ciągłego anekto-
wania terenów zielonych na rzecz chaotycznej zabudowy 
miasta. Brak standardów dla wielkości i jakości przestrze-
ni aktywnie biologicznych, toczące się procesy sądowe 
o ochronę zieleni /patrz np. Park Aleksandry w Dzielni-
cy XII m. Krakowa/ sprawia, że jedynymi rzeczywistymi 
cerberami przyrody stają się mieszkańcy miasta. Pozwolę 
sobie zauważyć, że to nie drzewa a stanowisko w sprawie, 
nie licuje z Urzędem z którego jest głoszone”.

Od redakcji:
Presja społeczna i medialna w sprawie Rynku Podgór-

skiego wywarły skutek, bo odstąpiono od wycinki drzew 
(oprócz tych, które kolidują z wymianą instalacji pod-
ziemnej), pozostawiono w spokoju także kioski z kwia-
tami. Ile drzew ostatecznie przetrwa ten remont, czas 
pokaże.

Nakładkowa fuszerka
Chciałbym zaprezentować 

wykonanie remontu nakład-
kowego na ul. Beskidzkiej, 
na wysokości przystanku 
MPK w stronę centrum (za-
łączniki). Woda po desz-
czu gromadzi się dokładnie 
w tym samych miejscach, co 

wcześniej. To samo na ul. Witosa. Trwa remont ul. Klono-
wica, pewnie z takim samym efektem.

Tekst i zdjęcie od Czytelnika

Złom na osiedlu
Już 4. rok na parkingu przed przychodnią na ul. Białoruskiej 

15 stoi porzucony złom fiata 
punto. Wielokrotne interwen-
cje w Straży (pożal się Boże) 
Miejskiej nic nie dały. Czy to 
państwo rzeczywiście nie dzia-
ła i jest tylko teoretyczne?

Pozdrawiam,
(RO)

Lo kal ne Fo rum  email: wiadomosci.krakow@wp.pl  Lo kal ne Fo rum

W dniu 2 września 1939 r. z zachodu nadleciały eska-
dry niemieckich samolotów bombowych, w celu znisz-
czenia urządzeń komunikacyjnych stacji kolejowej Pła-
szów, Prokocim, oraz Fabryki Kabli.

Jeden z samolotów zrzucił bombę na tereny miesz-
kalne Woli Duchackiej przy ulicy Jagiellońskiej, obec-
nie ulicy Monterskiej, gdzie znajdowała się piekarnia. 
Właściciel piekarni pan Marian Ryncarz – senior i pra-
cownik oraz dziewczyna bawiąca czteromiesięcznego 

chłopca o imieniu Julek zginęli na miejscu, natomiast 
Julek przeżył.

Lotnik po zbombardowaniu piekarni zawrócił do 
bazy – pozostałe samoloty dokonały bombardowania 
stacji kolejowej i Fabryki Kabli, w której zginęło dwóch 
pracowników.

W wyniku bombardowania zniszczone zostały dachy 
budynków, a w oknach wyleciały szyby. W związku z tym 
mieszkańcy masowo opuszczali swoje mieszkania ratując 
się ucieczką na wschód w kierunku Bochni, Nowego Brze-
ska do mieszkających w tych okolicach rodzin i znajomych.

W ten sposób Wolanie poznali atak wojsk Hitlera na 
Polskę w 1939 r.

Ryszard Galos  

Z archiwum Ryszarda Galosa

Wola Duchacka  
wrzesień 1939 r.  

Mistrz Rafał Majka
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Przejście czeka na remont
Przejście podziemne dla pieszych pod ul. Wielicką, 

przy skrzyżowaniu z ulicami Prostą i Polonijną, łączą-
ce Prokocim z os. Na Kozłówce, od wielu lat czeka na 
generalny remont, który ma sprawić, że przestanie stra-
szyć i wywoływać obawy o swoje bezpieczeństwo u tych, 
którzy są zmuszeni z niego korzystać. Osób takich jest 
bardzo wiele – wszak tędy prowadzi dojście z przystan-
ków komunikacji miejskiej do wschodniej części os. Na 

Kozłowce, tędy jego mieszkańcy 
udają się do kościoła parafialne-
go przy ul. Prostej.

Okazuje się, że koncepcja re-
montu wspomnianego przejścia 
powstała już w 2010 r. Przewidy-
wany zakres prac obejmuje m.in. 
wymianę izolacji na stropie przej-
ścia, remont posadzek i schodów, 
modernizację instalacji oświetle-
niowej i dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
(budowa wind lub pochylni). 
Wszystko to będzie się wiązało 
ze zmianę wystroju architekto-

nicznego przejścia i renowacją pielęgnacyjną istniejącej 
w jego pobliżu zieleni. Dla poprawy bezpieczeństwa 
obiekt ma być objęty monitoringiem.

Jak widać, zakres prac jest bardzo szeroki i wymaga 
znacznych nakładów finansowych. Jak dotąd nie udało 
się wprowadzić tego zadania do budżetu miasta, inne 
inwestycje okazały się bardziej pilne lub miały lepszych 
orędowników.

Dlatego ZIKiT prowadzi jedynie prace w zakresie 
bieżącego utrzymania. W ich ramach w roku bieżącym 
uzupełniono brakujące i wymieniono uszkodzone płytki 
ceramiczne na ścianach i murkach przejścia (w sumie 
ok. 77 m kw.), wyrównano istniejące i uzupełniono bra-
kujące płyty posadzkowe oraz płyty w korytach odwad-
niających (ogółem ok. 94 m kw.).

ZIKiT zapowiada, że w tym roku będzie ponownie 
wnioskował o ujęcie remontu przejścia w budżecie mia-
sta. Może tym razem zadanie to będzie miało więcej 
szczęścia.

KRZYSZTOF DULIŃSKI

fot. (Kaj)

Kilkanaście pryzm węgla. Dla laika różnią się jedynie 
wielkością kawałków. Fachowiec rozróżni, który węgiel 
jest gorszej, a który lepszej jakości. Trochę „na oko”, a tro-
chę „na ucho”. Grzegorz Rumin, właściciel Składu Opało-
wego przy ul. Kolejarzy 71 w Swoszowicach jest dumny ze 
swojej wiedzy i zaufania klientów.
Ci, którzy dali się skusić niską ceną, później często żałują po-
czynionych „oszczędności”. Okazuje się, że kupiony tanio wę-
giel ma niską kaloryczność (daje mało ciepła), pozostaje po 
nim dużo popiołu albo kamienia. Natomiast ci, którzy zaufali 
radom Pana Grzegorza i kupili nieco droższy węgiel przekonują 
się o jego walorach. Przy zachowaniu takiego samego komfor-
tu cieplnego w swych domach, podobna ilość węgla droższego 
starcza im na dwa razy dłuższy czas, niż węgla tańszego.
– Nie mamy najniższych cen, ale mamy towar najwyższej jako-
ści. Nie mieszam węgla z lepszej kopalni z tym z gorszej, nie 
„namaczam” towaru, by był cięższy, nie stosuję innych sztuczek, 
by zwiększyć swoje dochody. Dzięki temu od lat mam stałych 
odbiorców, którzy polecają mój towar swoim znajomym. Klienci 
odchodzą ode mnie tylko wtedy, gdy zmieniają rodzaj ogrzewa-
nia w swoich domach. Zaufanie w tej branży to jeden z najcen-
niejszych „skarbów” – mówi Grzegorz Rumin oprowadzając po 
swoim składzie - Tu ekogroszek, tam I gatunek z kopalni „Wu-
jek”, tam węgiel z „Janiny”, a tam dalej to „Kazimierz Juliusz”.
Przy okazji dowiaduję się, że pięknie błyszczący na węglu pi-
ryt, nie jest wyznacznikiem jego jakości, że to tylko swoista 
„ozdoba”. Twardy węgiel o wysokiej kaloryczności „dźwięczy” po 
uderzeniu w niego, a ten miękki, z którego pozostaje dużo po-
piołu, „lasuje” się na słońcu i dlatego w czasie upałów trzeba go 
przykrywać ochronnymi płachtami. O jakości węgla nie świadczy 
też wielkość jego brył. Wiele osób nadal myśli, że im większe 
kęsy, tym lepszy węgiel i wręcz życzy sobie, by wybierać im 
jak największe kawałki, które potem rozbiją sobie w domu, by 
zmieściły się do pieca. – To niczym nieuzasadnione myślenie, 
wręcz szkodliwe, bo takie wielkie kawałki trudniej się rozpalają. 
To tak, jak z drewnem – najpierw trzeba rozpalić drobne szczapy, 
uzyskać płomień i temperaturę, by móc dołożyć grube polana – 
tłumaczy Grzegorz Rumin.
Pytany o  przyszłość swojej firmy w  kontekście zakazu pale-
nia węglem w  Krakowie, który ma zacząć obowiązywać za 
kilka lat, nie odpowiada wprost. Mówi, że zakaz nie będzie 
miał wpływu na jakość krakowskiego powietrza. Po pierwsze 
dlatego, że w ostatnich lat zlikwidowano bardzo wiele pale-
nisk węglowych – w prywatnych domach, w osiedlowych czy 
przyzakładowych kotłowniach, bądź zmodernizowano te, które 
pozostały, a powietrze jest bardziej zanieczyszczone. Po drugie, 
cóż da zakaz w Krakowie, skoro nie wprowadzają go okolicz-
ne gminy… Zauważa też, że wprowadzony przez Kraków zakaz 
palenia węglem odbije się na sytuacji ekonomicznej producen-
tów nowoczesnych kotłów do spalania węgla, autoryzowanych 
sprzedawców odbierających węgiel z kopalń i dostarczających 
go do składów opałowych, o właścicielach i pracownikach skła-
dów opałowych nie wspominając.
– Wmawia się mieszkańcom, że jest wiele alternatyw dla wę-
gla. W centrum miasta może tak, na peryferiach zdecydowanie 
nie. Nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla prowadzenia sie-
ci ciepłowniczej na peryferia, do wielu domów nie doprowa-
dzono gazociągów, sieć energetyczna nie była modernizowana 
od lat, nie wytrzyma zwiększonego poboru prądu. Cóż więc 
pozostaje? A co z tymi, którzy w ostatnich latach zainwestowali 
w nowoczesne, ekologiczne kotły na ekogroszek… – pyta reto-
rycznie Grzegorz Rumin.
Musimy kończyć rozmowę, przyjechał kolejny klient. Wita się 
z  Panem Grzegorzem, jak z dobrym znajomym, prosi „to co 
zawsze”. Uprzedza, że jutro po węgiel przyjedzie jego sąsiad. 

Sztuka dobrego drukuuku
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NIERÓWNY

dobry WĘGIEL, tani KOKS
najlepszy EKOGROSZEK

na wymiar DREWNO KOMINKOWE
tel. 12 /269-06-01, 12 /393-57-01 
Swoszowice, ul. Kolejarzy 71  

– przy stacji PKP Kraków Swoszowice 
(dojazd od ul. Kąpielowej)

WWW.OPALKRAKOW.PL

PRZYJEDŹ I SPRAWDŹ! ZAPRASZAMY!

Zacznijmy od dobrej – rozpoczęła się budowa nie-
mal 200-metrowego odcinka ul. Kordiana, która 
w przyszłości ma połączyć się ze skrzyżowaniem ulic 
 Nowosądecka – Łużycka – Witosa. Zła wiadomość 
dotyczy osób, które na co dzień korzystają z przejścia 
podziemnego pod ul. Wielicką przy jej skrzyżowaniu 
z ulicami Prostą i Polonijną. Choć koncepcja remontu 
tego obiektu jest już gotowa od 4 lat, to wciąż nie ma 
środków na jego wykonanie.

Budowa ul. Kordiana
Mieszkańcy południowo-wschodniej części Kurd- 

wanowa, okolic ul. Bojki, Turniejowej i innych, nie 
mają łatwego zadania wyjeżdżając w kierunku cen-
trum. Do dyspozycji jest praktycznie tylko jeden wy-
jazd – ulicami Wysłouchów i Halszki, gdyż alternaty-
wa – ul. Cechowa i trasa przez starszą część dzielnicy, 
to nierówna nawierzchnia i kluczenie wąskimi ulicz-
kami. Dlatego od wielu lat Rada Dzielnicy XI za-
biegała o połączenie okolic zbiegu ulic Wysłouchów 
i Bojki z ul. Kordiana, co w połączeniu z przebudową 
skrzyżowania ulic Nowosądecka – Witosa – Łużycka, 
miało stworzyć wygodne połączenie komunikacyjne 
z centrum i Wieliczką.

Przez wiele lat sprawa rozbijała się o kwestie wła-
snościowe terenu. Wydaje się, paradoksalnie, że 
w rozwiązaniu problemu pomógł fakt, iż dotychcza-
sowi właściciele sprzedali teren deweloperowi, a ten, 
chcąc zapewnić wygodny dojazd do swojej inwestycji 
i tym samym wpłynąć na jej atrakcyjność – zgodził się 
na wybudowanie ok. 200-metrowego odcinka ulicy.

Na mocy porozumienia za-
wartego między Gminą Kraków 
a firmą Matejek, ta druga reali-
zuje inwestycję i ponosi jej koszty, 
a Zarząd Infrastruktury Komu-
nalnej i Transportu nadzoruje 
prace. Obecnie realizowany jest 
odcinek o długości 156 m, gdyż dla 
dalszych 40 m wciąż jeszcze nie 
do końca załatwione są wszelkie 
sprawy własnościowe. W kolej-
nych etapach mają powstać dalsze 
odcinki ulicy i w efekcie połączy 
się ona z obecnym fragmentem 
ul. Kordiana.

Dobra i zła wiadomość

22 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny 
uchylił zakaz palenia węglem na terenie miasta Kra-
kowa. Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z 25 listopada 2013 r. miała obowiązywać od 2018 r. 
W czerwcu decyzję tę zaskarżyły dwie mieszkanki 
Krakowa.

Sąd wykazał szereg nieprawidłowości, m.in. nie został 
w uchwale określony odbiorca tego dokumentu, oraz że 
nie została zachowana zasada równości. Chodzi o to, że 
z zakazu używania węgla zwolnieni zostali przedsiębior-
cy, a zwykli mieszkańcy musieliby się do tego zakazu 
zastosować. Sąd uznał również, że uchwała ta nie jest 
zgodna z Konstytucją RP.

Marszałek województwa zapowiedział, że po otrzy-
maniu uzasadnienia wyroku złoży skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trudno oszaco-
wać, jak długo NSA będzie rozpatrywać wniosek, może 
to potrwać nawet do dwóch lat. Ale ze względu na spo-
łeczną wagę tematu, zrobi to zapewne jak najszybciej. 
NSA może podtrzymać orzeczenie sądu wojewódzkie-
go lub utrzymać ważność uchwały. Może też nakazać jej 
poprawienie w punktach, które WSA uznał za niezgod-
ne z obowiązującymi przepisami, i wyznaczyć czas na 
dokonanie tych zmian.

Nadal jednak obowiązuje uchwała Rady Miasta Kra-
kowa o walce z niską emisją zanieczyszczeń poprzez 
dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania oraz 
pomoc finansową dla osób mniej zamożnych. 

Oprac. (Kaj)

Uchylona uchwała
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Ulice Cechowa i Łu-
życka, mimo że są drogami 
przelotowymi, nie mogą 
się doczekać naprawy. 
Jakiś czas temu zdespero-
wani mieszkańcy Piasków 
Wielkich zapowiadali blo-
kadę Cechowej, słali pro-
testy do prezydenta – nie 
pomogło. Radni Dzielnicy 
XI znają ten problem i od 

lat próbują wpłynąć na radnych miasta, aby znalazły 
się środki finansowe, a potrzeba ich sporo. Tymczasem 
radni dzielnicy próbują wciągnąć te dwie ulice do roz-
powszechnionych ostatnio napraw typu nakładkowego, 
ale ZIKiT odpowiada, że na przeszkodzie stoi brak ka-
nalizacji opadowej (groźba zalewania posesji) oraz brak 
środków. Na zdjęciu ul. Łużycka po deszczu.

Ulica Zimna w Pia-
skach Wielkich doczekała 
się nawierzchni, wcześniej 
nie miała jej wcale, za 
to pełno karkołomnych 
dziur. Naprawę dokona-
no dzięki decyzji radnych 
Dzielnicy XI. Do pełni 
szczęścia brakuje jeszcze 
wykonanie naprawy w się-
gaczu tej ulicy do ul. Gwarnej oraz dokończenie do 
ul. Łużyckiej, ale tu trzeba czekać na wykonanie budo-
wy przez prywatnego inwestora. Na zdjęciu przed i po 
wykonaniu prac.

Od jakiegoś czasu Dwór Czeczów w Bieżanowie na-
chodzą wandale, wzywana jest policja. – Czy przydałby 
się monitoring? – To niewiele da, bo oni są zakaptu-
rzeni – mówi kierowniczka. Tak czy inaczej, trzeba 

poprawić bezpieczeństwo tej okolicy. Można podej-
rzewać, że wandalami są uczniowie pobliskiej szkoły.

Trwa budowa ścieżki 
rowerowej przy ul. Wie-
lickiej na wysokości ma-
gistratu. Konieczność wy-
cinki drzew spotkała się 
z protestem mieszkańców 
(na zdjęciu rozpoczęcie 
prac).

W Swoszowicach na 
rogu ulicy Kąpielowej 
i Chałubińskiego wydzie-
lono chodnik, nie dosyć że 
symbolicznej szerokości, to 
jeszcze wypełniony desz-
czówką.

– Czy nie można by 
zrobić przystanku tramwa-
jowego przy ZUS-ie na Za-
kopiańskiej? – pyta niepeł-
nosprawna Czytelniczka. 
– Między jednym a drugim 
przystankiem jest spora od-
ległość do pokonania. Czy 
władze nie mogą się zająć 
się tak przyziemnymi na-
szymi problemami?

Wydawałoby się, że 
szkodliwy dla zdrowia eter-
nit powinien już zniknąć 
z krakowskiego krajobra-
zu. Były dofinansowania, 
aby to zrobić. Jednak nadal 
można spotkać stare domy 
kryte eternitem, jak ten na 
starym Kurdwanowie.

Czytelniczka z Kurdwanowa jest oburzona tym, że 
w hipermarkecie Carrefour na tzw. promocjach wysta-
wiane się towary przeterminowane lub których data 
ważności mija lada dzień. – To nie jest „promocja”, tyl-
ko „wyprzedaż” – dodaje.

W poprzednim numerze sygnalizowaliśmy pojawie-
nie się „antywysypiskowych” naklejek na pojemnikach 
do recyklingu. W tymże miejscu przy pawilonie przy 
ul. Aleksandry nalepkę zdarto i całe gniazdo obrzucono 
śmieciami (na zdjęciach). 

Czytelnik z Prokocimia zwraca uwagę na niebez-
pieczny lewoskręt na światłach przy ul. Teligi w kierun-
ku ul. Jerzmanowskiego. Samochód musi tam przeje-
chać przez torowisko, a zaraz za nim jest przejście dla 
pieszych, którzy mają też zielone światło. Często kierow-
cy, aby nie zostać na torowisku, przejeżdżają przejście.

Na jednym z kiosków na os. Piaski Nowe, za zgodą 
właściciela, pojawiło się kibicowskie graffiti, niestety to 
się okazało wyzwaniem dla kibiców drużyny przeciwnej. 

Przy ul. Bieżanowskiej 
„ubrania z przeszłością” 
nie miały wzięcia...

W sklepie wędkarskim 
w Starym Podgórzu za-

bawna zachęta: „Można 
wejść: z psem i z lodem, 
grymasić i nudzić, nawet 
wyolbrzymiać...”

CZEKAMY NA SYGNAŁY I ZDJĘCIA:
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

lek. stom. Agnieszka Kołodziejczyk

  bezbolesne leczenie  
w znieczuleniu komputerowym
 protetyka
 chirurgia IMPLANTY
 bezstresowe leczenie dzieci

ul. Włoska 2A 
(naprzeciwko sklepu LEWIATAN)

NOWOŚĆ! 

REJESTRACJA

12 292 48 21
501 35 67 69

pon. 12 – 19
śr. 14 – 19

czw. 12 – 19
pt. 8 – 19

 LICÓWKI COMPONEER  RENTGEN CYFROWY  
 LECZENIE CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH

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

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)
przyjmowanie materiału do badań  

pn.− pt. 7.30 − 13.00 
wydawanie wyników
pn.− pt. 18.00 − 19.00 

tel. 12 657 54 40, 606 957 723
●  Bezbolesne i bezstresowe  

pobieranie krwi z palca.
●  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału.

ARCUS
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILTACYJNE

Kurdwanów  
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

REHABILITACJA 
GABINETY MEDYCZNE

www.arcus.strefa.pl

Jesteś w dobrych rękach!

NZOZ „Spółka Lekarska Na Kozłówce”
ul. Na Kozłowce 29, tel. 12 658 16 11, 12 658 89 01

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ:

OKULISTA, DIABETOLOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA
Wizyty płatne:

KARDIOLOG, DERMATOLOG, PSYCHIATRA, NEUROLOG

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej), tel. 12 265 70 68
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ: LEKARZ RODZINNY
Wizyty płatne: DERMATOLOG, REUMATOLOG, NEUROLOG, 

PSYCHOLOG I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna

• prostata
• tarczyca

• piersi naczynia 
szyjne i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11

Wykonujemy okulary  

na NFZ

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 10−18 

tel. 501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

pełny zakres szkieł 
okularowych,
bezpieczne okulary  
dla dzieci, 
lekkie soczewki 
plastikowe
bezpłatne komputerowe 
badanie wzroku

• Sprzedam rowerek z bocznymi 
kółeczkami dla dziecka, stan super 
– 666 874 329 
• Kupię stary samochód oraz nie-
używane części – 604 609 400
• Posprzątam, zrobię zakupy, 
umyję okna – 787 992 650
• Cieknący kran, zatkany zlew, 
wymiana muszli, syfonu, odpadające 
kafelki, wieszanie portretu dziadka, 

malowanie, montowanie – prawie 
wszystkiego. Posiadam własny trans-
port – wyniosę i wniosę. Tanio 
i sprawnie. Zbyszek 604 807 362
• Garaż do wynajęcia 18 m kw., 
ul. Podłęska, Bieżanów Nowy  
– 514 228 000
• Do wynajecia mieszkanie 2-poko-
jowe, wysoki parter, 54 m kw., przy 
ul. Podłęskiej – 697 300 302
• Sprzedam mieszkanie 62 m kw. 
(4 pokoje + garderoba), duża piwni-
ca, os. Kurdwanów, ul. Bujaka – 
607 278 017

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

WWW.CARDIOCLINIC.PL

Bochenka 10, Kraków (przed szpitalem)
Tel. 12 357 26 26 wew. 2, tel. 883 304 624
e-mail: cardioclinic@carint-scanmed.pl

28.09.2014  
Światowy Dzień Serca

Zapraszamy  
na Dzień Otwarty

W ramach akcji proponujemy  
bezpłatnie:

 badanie EKG  pomiar ciśnienia tętniczego
 pomiar glukozy  oraz konsultację lekarską  

wyników badań.

Konieczna wcześniejsza rejestracja  
telefoniczna od 8.09.2014r. 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE CARDIOCLINIC
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ŻALUZJE
PIONOWE 

POZIOME 

ROLETKI 

TEKSTYLNE

Produkcja 

 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

PRZEGRYWANIE NA DVD

LISTA PUNKTÓW PRZYJĘĆ NA:
www.nagrywanie.net.pl  

tel. 606 502 502

z nośników: 

VHS  VHS-C  SVHS  SVHS-C   
 Video8  Hi8  Digital8  miniDV   

 DVD oraz miniDVD  
 przegrywamy stare filmy celuloidowe 

8 mm, super 8 mm i 16 mm  
oraz inne usługi video i audio

SKANOWANIE SLAJDÓW 
I NEGATYWÓW

możliwy bezpłatny odbiór materiałów od Klienta

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
dla wszystkich

Wola Duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14
tel. 12 265 32 30, 12 265 32 31

www.robin.krakow.pl      e-mail: robin@robin.krakow.pl

BAR MARATON

(przy zajezdni MPK i ZIS)

Obiady na miejscu  

Napisz do nas

PRALNIA – MAGIEL
·  uprawnienia do prania: dla hoteli, 

restauracji i zakładów pracy
·  uprawnienia do prania z barierą 

higieniczną: dla przychodni  
i gabinetów lekarskich

· CZYSZCZENIE DYWANÓW
· pranie pościeli z merynosów

P.W. „SECO” sp. z o.o. ul. Nowosądecka 41 A  

tel. 12 650-19-00  www.seco.krakow.pl

czynne od pon do sob: 

700 – 2000

Zapraszamy klientów indywidualnych

PUNKTY PRZYJĘĆ I ODBIORU:

ul. Bojki 4, tel. 12 654 85 24
ul. Beskidzka 30, tel. 12 655 43 04,
ul. Na Kozłówce (przy taxi)
ul. Mitery 16, kom. 518 708 417
ul. Raciborska 12, lok. 49, tel j/w
ul. Malborska 63, tel. 12 265 73 20

czynne: pon.-pt. 9.00-18.00  
sobota 10.00 – 14.00

prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
ul. Białoruska 10 B  

(wejście przez sklep Kefirek)
czynne: pn - pt w godzinach od 9 - 17

telefon: 501-533-226, 533-313-334
ubezpieczenianawoli@interia.pl

Wspieramy Fundację 
Uniwersyteckiego Szpitala

Dziecięcego w Krakowie

Ubezpieczamy majątek, firmy,  
życie i zdrowie (OC,AC,NNW, inne) !!!!!

Tylko u nas ubezpieczysz najtaniej, 
sprawdź nas, zadzwoń  
i zamów kalkulację !!!!!

SUPER PROMOCJE !!!!!
- Zniżki do 60 % i więcej
- Extra rabaty przy pakietach
- Załatwiamy formalności za klienta
- Dodatkowe zniżki w AC i OC

DO UBEZPIECZENIA PIZZA GRATIS

Nie zaśmiecać 
wycieraczek!!!

Masz się reklamować  
w „Wiadomościach” !!!

wiadomosci.krakow@wp.pl

Działasz lokalnie? 
reklamuj się lokalnie!
REKLAMA W „WIADOMOŚCIACH”  
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie,  

Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice,  Wola Duchacka Wschód i Zachód 50
4 

85
3 

96
0

BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

FORMAT

A0
K S E R O

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39  

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

SZUKAM LOKALU 
ok 100-150m2 

NA DZIAŁALNOŚĆ 
MEDYCZNĄ 

najlepiej okolice  
Kurdwanów, Piaski,  

Wola Duchacka 

tel: 601 956 525
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Pisze doktorat, pasjonuje się radiem, nurkuje – a to 
tylko niektóre z aktywności PAWŁA ROZMUSA. Nie-
pełnosprawność fizyczna nie przeszkadza mu żyć peł-
nią życia, stara się też zbyt często nie korzystać z przy-
wilejów, jakie mogłaby mu ona zapewnić.

W pokoju Pawła, mieszkającego z rodzicami przy 
ul. Wysłouchów na Kurdwanowie, zwraca uwagę kącik 
rehabilitacyjny – drabinka do ćwiczeń oraz platforma 
wibrująca. – Coś muszę robić, żeby przez cały czas pozo-
stawać w formie, utrzymać sprawność, a nie zawsze jest 
czas, by pojechać na rehabilitację czy siłownię; wtedy trze-
ba radzić sobie w domu – tłumaczy.

W codziennym życiu
Około drugiego roku życia zdiagnozowano u niego po-

rażenie mózgowe, na skutek którego ma do dziś pewne 
problemy z koordynacją ruchową. Na pytanie, czy w co-
dziennym życiu boryka się z wieloma problemami, odpo-
wiada dopiero po dłuższym zastanowieniu. – Z jakimiś 
pewnie tak, mam drobne kłopoty z równowagą, przemiesz-
czaniem się. Natomiast do większości rzeczy zdążyłem się 
już przyzwyczaić i staram się minimalizować wszelkie nie-
dogodności, nie przywiązując do nich większej wagi. 

Jednym ze sposobów zapewnienia sobie odrobiny kom-
fortu było zdanie egzaminu na prawo jazdy. I o ile wielu 
pełnosprawnych kursantów oddałoby wiele, żeby ktoś 
zechciał ułatwić im podejście do egzaminu, Paweł uparł 
się, że nie skorzysta z możliwości zdawania w przystoso-
wanym dla osoby niepełnosprawnej pojeździe. – Można 
zdawać egzamin w samochodzie z automatyczną skrzynią 
biegów albo pedałem sprzęgła i gazu na ręce, natomiast nie 
pozwala to potem na jazdę dowolnym samochodem, tylko 
tak samo przystosowanym. Dlatego ja postanowiłem przy-
zwyczaić moją nogę do operowania sprzęgłem i jazdy bez 
dostosowań. Kosztowało mnie to dużo czasu i wyjeżdżonych 
godzin, ale w końcu udało się dostać prawo jazdy i teraz cał-
kiem sporo jeżdżę – głównie po mieście, ale wybieram się też 
w dłuższe trasy, jeśli akurat potrzebuję. Jest to dla mnie dużo 
bardziej wygodne niż podróżowanie komunikacją miejską, 
wśród nie zawsze wystarczająco empatycznego tłumu, gdzie 
nie każdy zrobi miejsce albo pozwoli swobodnie przejść. Co 
prawda, wiele się zmienia w podejściu ludzi, niepełnospraw-
ny przestaje już być egzotyką wytykaną palcami. Ale jeszcze 
parę lat temu spotykałem się z reakcjami, że jeśli nie masz 
na czole wypisane, iż jesteś niepełnosprawny, to nie powinie-
neś np. w autobusie zajmować miejsc specjalnie oznaczo-
nych. Teraz nauczyłem się już asertywności i nie boję się na 
takie uwagi rzeczowo odpowiadać.

Jako naukowiec
Paweł jest magistrem socjologii o specjalności mul-

timedia i komunikacja społeczna na Wydziale Huma-
nistycznym AGH. Obecnie kończy studia doktoranckie 
w Instytucie Socjologii UJ, zajmuje się przede wszyst-
kim socjologią niepełnosprawności. – Kiedy zaczyna-
łem się skupiać na tym temacie, miałem pewne opory – 
wspomina. – Wydawało mi się, że jest to dziedzina, którą 
nie interesuje się nikt z wyjątkiem środowiska samych 
niepełnosprawnych, więc pewnie ja też nie powinienem. 
Ale w końcu dałem się namówić i nie żałuję. Mam pewne 
własne doświadczenia, które częściowo wykorzystuję, ale 
staram się wychodzić poza nie, aby w swojej pracy badaw-
czej zachować możliwie najbardziej obiektywny dystans. 
Natomiast spotkałem się z tym, że osobom pełnospraw-
nym, dopiero rozpoczynającym pracę w kręgu zaintereso-
wania niepełnosprawnością, mimo że bardzo się starali, 
niekiedy brakowało zrównoważonego podejścia. Czasem 

byli trochę za bardzo oczarowani tym, że osobie niepeł-
nosprawnej udało się w życiu do czegoś dojść, a ja wiem, 
że to kosztuje, ale wiem też, że jak się chce, to sporo jest 
możliwe. Myślę więc, że ten osobisty bagaż nieźle dopełnia 
akademicką wiedzę zdobytą na ten temat.  

On sam jest już obeznany w opisywanej tematyce, bo 
poczynając od pracy licencjackiej, przez magisterską, aż 
do doktoranckiej, bada różne aspekty niepełnosprawno-
ści i jej socjologicznego ujęcia. Ma na swoim koncie udział 
w kilku projektach badawczych i konferencjach, z których 
ostatnia odbyła się na początku maja na AGH (szczegóły 
można znaleźć na stronie www.polscyniepelnosprawni.
agh.edu.pl). Czy myśli o zmianie obszaru badań w przy-
szłości? Nie wyklucza takiej możliwości, podsumowuje 
jednak z uśmiechem: – Może pora na coś nowego, pomy-
słów jest kilka. Zobaczymy, co życie przyniesie…

Jako radiowiec i dziennikarz
Jeszcze jako student czynnie działał w internetowej 

rozgłośni Radio 17 i przyznaje, że czasem brakuje mu 
adrenaliny, towarzyszącej pracy na antenie. – W Radiu 
17 byłem praktycznie od początku jego działalności, czyli 
od 2006 r. Początkowo nie do końca miałem pomysł na 
siebie, więc pełniłem bardziej rolę pomocnika redaktora 
naczelnego i zarządu. Później prowadziłem wtorkowe 
autorskie popołudniówki „Ósmy dzień tygodnia” oraz 
sobotni program „Rozgrzewka”, który, wbrew powszech-
nym skojarzeniom, nie miał wiele wspólnego ze sportem, 
a miał być właśnie rozgrzewką przed wieczorną imprezą. 
Po jakimś czasie znudziła mnie jednak formuła „o wszyst-
kim i o niczym” i pomyślałem, że skoro od dziecka in-
teresuję się motoryzacją, warto byłoby zrobić program na 
ten temat. Tak powstała moja duma – „Radiowóz” – pro-
gram, który ukazywał się na antenie przez jakieś dwa lata. 

W 2010 r. Paweł porzucił radio na rzecz studencko-
-uczelnianej gazety „Krakowski Semestralnik Studentów 
Niepełnosprawnych”. – Pomysł tej gazety jest taki, że uka-
zuje się jeden numer na semestr. Jako naczelny próbowałem 
to zmienić, ale nie wszystko się udało, chociaż miło i owocnie 
wspominam ten okres i mam nadzieję, że tak samo dobrze 
wspomina mnie redakcja tego wydawanego do dziś tytułu. 

Rozpoczęcie, niezbyt zresztą długiej, współpracy 
z gazetą to nie jedyny powód, dla którego Paweł rozstał 
się z radiem – drugim był początek jego studiów dokto-
ranckich i pracy ze studentami. I nie chodziło wyłącznie 
o brak czasu. – Tak się składa, że Radio 17 w dużej mierze 
zasilane jest przez studentów krakowskich kierunków hu-

manistycznych. W związku z tym nie chciałem wywoływać 
konfliktu interesów i do godziny osiemnastej być panem 
magistrem z uczelni, a po osiemnastej – kolegą z redakcji. 
W pewnym momencie trzeba było dokonać wyboru. Mimo 
wszystko tęskni do radiowego „powera” i, chociaż na 
razie nie chce mówić nic konkretnego, ma nadzieję, że 
uda mu się jeszcze kiedyś usiąść za mikrofonem.

Jako nurek
Jego kolejną pasją jest nurkowanie, chociaż przyznaje, 

że traktuje je rekreacyjnie, a nie jako sposób na przeła-
manie się czy wyjście z niepełnosprawności. Przygodę 
z tą aktywnością rozpoczął w liceum dzięki Stowarzysze-
niu „Nautica”. – Właściwie to moja mama dowiedziała się 
wtedy o takiej możliwości i trochę siłą mnie tam zaciągnęła 
– opowiada z uśmiechem. – Wówczas nie najlepiej jeszcze 
pływałem i ogólnie nie bardzo mogłem się w tym odnaleźć, 
więc w końcu przerwałem kurs. Jednak w którymś momen-
cie na studiach przypomniałem sobie o nurkowaniu i po-
myślałem, że może fajnie byłoby do niego wrócić. Kiedy już 
zgłosiłem się po raz drugi do stowarzyszenia, wsiąkłem na 
dobre w ten sport oraz uprawiające go środowisko. Może 
nie nurkuję zbyt często, ale staram się robić to regularnie 
i myślę, że pozostanie to moim hobby już do końca życia. 

Ma za sobą nurkowanie w Chorwacji, Egipcie, a w pla-
nach spróbowanie sił na krakowskim Zakrzówku. Przy-
znaje, że sport ten nie wymaga nadzwyczajnej tężyzny 
fizycznej ani nawet umiejętności pływackich, ale trzeba 
mieć trochę odwagi, by przezwyciężyć pewne, głównie 
wewnętrzne, bariery – przynajmniej na początku.

Jako szermierz i skoczek spadochronowy
Akurat Pawłowi odwagi i chęci zdobywania nowych 

doświadczeń na pewno nie brakuje. W przeszłości pró-
bował swoich sił w szermierce na wózkach i chociaż była 
to zaledwie roczna przygoda, bardzo miło ją wspomina. 
– Wydaje mi się, że jest to nawet szybsza i bardziej widowi-
skowa szermierka niż stojąca, bo na wózku nie dasz rady 
zrobić kroku do tyłu, możesz się tylko odchylić. W dodat-
ku jest to sport długodystansowy, mogą go uprawiać osoby 
nawet w wieku trzydziestu, czterdziestu lat. Jednak głównie 
pracuje się tam rękami, a z racji tego, że ja powinienem 
ćwiczyć także, a może przede wszystkim, nogi, zrezygno-
wałem z szermierki na rzecz innych aktywności. 

Krótką styczność Paweł miał również z koszykówką 
na wózkach, a w trakcie jednego z odbywających się cy-
klicznie Studenckich Pikników Lotniczych udało mu się 
skoczyć ze spadochronem w tandemie. – Było to bardzo 
fajne, wręcz nieziemskie, uczucie i mam nadzieję, że jeszcze 
kiedyś taką przygodę powtórzę. Niestety, jeśli chcesz to zrobić 
na własną rękę, a nie przy okazji imprez takich jak Piknik, 
wiąże się to ze sporymi kosztami. Dlatego od razu po wylą-
dowaniu powiedziałem wtedy, że jak podpiszę swój pierwszy 
poważny kontrakt, to już wiem, jaki prezent sobie zrobię – 
śmieje się.

Chociaż jest osobą bardzo aktywną, lubiącą spędzać 
czas wśród ludzi, czasem potrzebuje odpocząć nie tylko 
psychicznie, ale i fizycznie. Wtedy chętnie w domu oglą-
da filmy, seriale albo czyta książki. Jedno jest pewne – 
na nudę w swoim życiu nie może narzekać.

BARBARA BĄCZEK

Fot. z archiwum Pawła Rozmusa

Od redakcji:
Wcześniejsze reportaże Barbary Bączek pt. „Niepeł-

nosprawni żyją bardziej” opublikowaliśmy we wrześniu 
i w październiku 2013 r.: www.wiadomoscipodgorze.pl

Na zostantutorem.pl 
trwa rekrutacja wolon-
tariuszy do AKADEMII 
PRZYSZŁOŚCI – jedne-

go z projektów Stowarzyszenia WIOSNA, znanego m.in. 
z organizacji przedświątecznej akcji SZLACHETNA 
PACZKA.

Młodsza siostra PACZKI
„Indywidualne zaangażowanie, odpowiedzialność, 

kreatywność, wzrastanie do samodzielności” – takimi 
wartościami opisuje się AKADEMIA na swojej stronie. 
Od 2003 roku wspiera dzieci, „które mimo młodego 
wieku mają za sobą trudne historie i które potrzebują 
nie tyle rzeczy, co drugiego człowieka”. Zaczęło się od 
dwadzieściorga małych studentów z rodzin objętych po-
mocą w ramach SZLACHETNEJ PACZKI. Po pięciu 
latach gromadka rozszerzyła się do 531 dzieci. W ostat-
niej edycji – 1700 dzieci – łącznie z 24 miast i 140 szkół.

Tutor szuka dziecka
 „AKADEMIA uczy swoich uczniów wygrywać – 

najpierw w szkole, a później w życiu” – mówi ks. Jacek 

Stryczek na stronie zostantutorem.pl. Jak? Podczas coty-
godniowych godzinnych spotkań z dzieckiem zadaniem 
wolontariusza jest nie tylko pomoc w odrabianiu lekcji 
czy inna forma korepetycji. To praca couchingowa – mo-
tywowanie go do działania, odkrywanie jego potencjału, 
inspirowanie do podejmowania wyzwań. Wcześniej wąt-
piące w siebie, często bez wsparcia innych, z trudną histo-
rią, teraz dzięki współpracy z tutorem zaczyna zauważać 
swoją wyjątkowość i odnosić sukcesy. Konkretnie? Po-
trafi zgłosić się do odpowiedzi bez strachu, wyrecytować 
przed całą klasą wiersz albo, jak jedenastoletnia Emilka, 
zdobyć pierwsze miejsce w grze Królowa mnożenia.

Dziecko szuka tutora
W tym roku AKADEMIA planuje pomóc 1800 dzie-

ciom z całej Polski, z czego 280 z Krakowa. Organizato-
rzy poszukują kandydatów na tutorów – studentów lub 

absolwentów do 30. roku życia. Jaki jest pożądany wo-
lontariusz? Odpowiedzialny i podejmujący wyzwania. 
Resztę można wypracować podczas niezbędnych szko-
leń gwarantowanych przez Akademię oraz przy współ-
pracy z innymi wolontariuszami z konkretnego regionu.

Można się zgłaszać do końca września  
na stronie www.zostantutorem.pl

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI objęła swoim działa-
niem aż 19 szkół na terenie całego Krakowa, z czego 
trzy znajdują się na terenie Bieżanowa (SP 24, SP 41, 
SP 148), jedna na Woli Duchackiej (SP 55) oraz jedna 
praktycznie w samym sercu Podgórza (SP 26). W każ-
dej z tych placówek jest kilkanaście dzieciaków, które 
potrzebują swojego mentora. Nie pozwól im czekać!

NIEPEŁNOSPRAWNI 
ŻYJĄ BARDZIEJ (cz. 3)

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

Akademicko  
i przyszłościowo
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W pawilonie przy ul. Beskidzkiej 30, piątej z ko-
lei lokalizacji Młodzieżowego Domu Kultury 
im. K.I.  Gałczyńskiego, rozmawiam z dyrektorką tej 
placówki oświatowej panią TERESĄ GRZYBOWSKĄ.

Początki datowane są na 1 września 1954 r., kiedy 
to został powołany przy al. Mickiewicza 5 Międzysz-
kolny Ośrodek Prac Pozalekcyjnych, który w r. 1969 
został przeniesiony do budynku przy ul. Przy Moście 
i przemianowany na Dom Kultury Dzieci i Młodzie-
ży, aby w kwietniu 1971 r. kolejny, ale już ostatni raz 
zmienić nazwę na Młodzieżowy Dom Kultury. Wtedy 
to pierwszym dyrektorem został dotychczasowy 
kierownik placówki pan Marian Korzonek. Nas-
tępną siedzibą  był budynek przy ul. Czackiego 
11. Zmiana siedziby nastąpiła wraz z nadaniem 
mu patrona, którym został Konstanty Ildefons 
Gałczyński. Kolejnym dyrektorem MDK od 
września 1973 r. została pani Helena  Ciepły, 
która pełniła tę funkcję przez 12 lat, aż do r. 
1995. W tym czasie, w 1989 r. działalność 
placówki została przeniesiona do nie-
wielkiego budynku przy ul. Górników 
3, który z chwilą ostatniego lokowania 
w 1991 r. w pawilonie przy ul. Beskidz-
kiej 30 jako głównej siedzibie, pełnił krót-
ko funkcje filii. Od 1 lutego 1996 r. stano-
wisko dyrektora powierzono pani Teresie 
Grzybowskiej. W grudniu 2001 r. MDK 
wzbogacił się o kolejny budynek przy 
ul. Na Wrzosach 57 w Prokocimiu, który 
wraz z pięknym ogrodem został prze-
kazany placówce na swoją działalność 
oświatową.

 – Proszę opowiedzieć, jak to się sta-
ło, że została Pani dyrektor-
ką MDK-u?  

– Trafiłam do placów-
ki zupełnie przypadkowo. 
Skończyłam socjologię na 
Uniwersytecie Jagielloń-
skim i to była pierwsza moja 
praca. Pracowałam w tak 
zwanym gabinecie meto-
dycznym. Przygotowywałam 
programy okolicznościowe, 
doradzałam nauczycielom. 
Generalnie mnie to nudziło. 
Gdzieś od połowy roku, ów-
czesna pani dyrektor Hele-
na Ciepły, włączyła mnie do organizacji różnych imprez 
i okazało się, że mam zdolności organizatorskie, a co 
najdziwniejsze, niesamowicie mnie te działania wciągnę-
ły. Zostałam więc instruktorem. Dość szybko robiłam już 
własne autorskie imprezy. Poznawałam pracę w Domu 
Kultury od różnych stron. Dało mi to dużą wiedzę 
o działalności takiej placówki. Kiedy pani  Helena Ciepły 
odeszła na emeryturę, rozpisano konkurs na dyrektora. 
Za namową kolegów, ale i po własnych przemyśleniach, 
postanowiłam do konkursu przystąpić. Tak się stało, że 
w rezultacie zostałam dyrektorem  MDK-u i do tej pory 
daje mi to olbrzymią satysfakcję.

 – Zarządzając taką placówką trzeba być dobrym ad-
ministratorem, zwykłym urzędnikiem. Ale jak połączyć 
biurokrację z charakterem oświatowym i kulturalnym 
takiej jednostki?

 – Według mnie, dobry dyrektor przede wszystkim 
nie powinien przeszkadzać. Powinien znaleźć sobie do-
brych współpracowników i dać im na tyle swobody, aby 
byli twórczy i innowacyjni. A generalnie powinno się 
lubić to, co się robi. Ja oprócz administrowania, sama 
włączam się w działania dydaktyczne, prowadząc pro-
jekt edukacyjny „Uczeń – Obywatel”. Jest to formuła 
prowadzona w dwóch modułach: dla uczniów szkół 
podstawowych i dla szkół ponadgimnazjalnych. Pro-
gram ten przybliża młodym ludziom funkcjonowanie 
samorządu krakowskiego. Organizujemy spotkania 

z radnymi miejskimi jak i dzielnicowymi, ale nie tylko. 
Organizujemy wycieczki śladami samorządności. Poka-
zujemy na przykład kościół Mariacki nie jako zabytek 
gotyku, ale jako pierwszy miejski kościół w Krakowie. 
Reakcje młodzieży są bardzo ciekawe i wzrasta ich za-
interesowanie tematem.

 – Powróćmy do historii. W 1979 r. MDK nadano imię 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jakie były moty-
wy przypisania placówce takiego, a nie innego patrona?

 – Szczerze mówiąc nie znam motywacji ówczesnych 
władz.

 – A jak Pani uważa? Dlaczego Gałczyński?
 – Tak sobie myślę teraz, że Gałczyński był 

poetą wszechstronnym. Łączył w swojej twór-
czości różne elementy. Z jednej strony ironi-
zujące, zabawne elementy, jak w Teatrzyku 

Zielona Gęś, z drugiej strony pisał poezję 
liryczną. Daje to duży wachlarz możli-
wości pracy z dziećmi. Gałczyńskiego 
można śpiewać, można też wykorzystać 
jego teksty teatralnie, można też jego 
wiersze ilustrować choreograficznie. 
Myślę po prostu, że jego wszechstronna 
twórczość jest inspiracją do różnych form 
pracy z dziećmi.

 – Czyli nie tylko patron, ale i inspira-
cja do pracy twórczej?

 – Tak, bardzo dużo inspiracji, ale i ści-
słej współpracy z córką poety, panią Kirą 
Gałczyńską. Był czas, kiedy bardzo czę-
sto nas odwiedzała i dzieliła się z mło-
dzieżą wspomnieniami o ojcu. Ostatnio 
kontakt jest luźniejszy, ponieważ Pani 
Kira jest w słabszej dyspozycji, ale mam 

nadzieję, że na główną 
część obchodów naszego 
jubileuszu będzie w stanie 
nas zaszczycić swoją obec-
nością.

 – Kiedy planuje Pani 
obchody 60-lecia MDK?

 – Ponieważ obchodzi-
my w tym roku również 
650-lecie Woli Duchackiej, 
postanowiliśmy pierwszą 
część roku poświęcić tym 
obchodom, aby nie obni-
żać rangi żadnego z tych 
jubileuszy. Obchody 60-le-

cia MDK planujemy więc rozpocząć we wrześniu tego 
roku i potrwają pewnie aż do czerwca 2015, czyli do koń-
ca następnego roku szkolnego.

 – Piękny jubileusz, piękne plany, ale nie wszystko 
pewnie przebiega tak gładko i bez problemów? Czy 
miała Pani, jako Dyrektor placówki taki moment, że 
stanęła Pani w obliczu trudności, z którymi ciężko było 
sobie poradzić?

– Był taki moment chwilowego zwątpienia, kiedy 
Urząd Miasta Krakowa chciał zmienić formę finanso-
wania i działalności placówek. Miano odstąpić od ich 
zasilania z budżetu miasta  i spowodować, aby MDK 
przejęły stowarzyszenia albo jakieś inne struktury poza-
samorządowe. Na szczęście dzięki staraniom wielu  ludzi 
zainteresowanych tematem, odstąpiono od tych planów.

– A jakimi szczególnymi osiągnięciami może się po-
chwalić MDK?

– Uważam, że największym osiągnięciem jest to, że 
sale nasze są pełne dzieci i młodzieży, że widzimy za-
dowolenie rodziców z naszej pracy, a nasze grupy tema-
tyczne, zespoły i dzieci indywidualnie rozwijają swoje 
zainteresowania, talenty i po wkroczeniu w dorosłość 
wracają do nas jako nauczyciele i instruktorzy.

– Dziękuję Pani rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiał: KRZYSZTOF JANIK

fot. (KAJ)

Od redaktora

Trzy grosze
ANTYSMOGOWY BUBEL. Ku zdziwieniu wszystkich 
uchwała sejmiku małopolskiego zakazująca palenia wę-
glem w Krakowie została uchylona przez sąd. Podczas 
poprawnej politycznie kampanii antysmogowej zaczadzi-
ło umysły nie tylko radnych, urzędników, ale i prawni-
ków. Może przesadzam, ale było coś sowieckiego w tym 
surowym „ukazie”, zaleciało wyłącznie rosyjski gazem... 
Najbardziej bulwersuje fakt, że z tego zakazu wyłączeni 
byli przedsiębiorcy. Rozstrzygający wyrok NSA na pewno 
zapadnie szybko i będzie zalecał skorygowanie niekon-
stytucyjnych zapisów uchwały. Dobrze, że nastąpił taki 
kryzys, aby nieco oprzytomnieć i podjąć mądrą uchwałę 
i przepisy regulujące. Czekam z niecierpliwością, kiedy 
zostaną konsekwentnie poczynione następne kroki, czy-
li wprowadzenie (też uchwałą) miejskiej komunikacji 
ekologicznej (wyłącznie na gaz i na prąd), kiedy wpro-
wadzony zostanie program modernizacji krakowskiej 
sieci elektrycznej (do której mają się przyłączać domowe 
paleniska), i wiele innych rozwiązań systemowych. I na 
koniec, kiedy węgiel („polskie złoto”) przestanie być wro-
giem numer jeden, a pomyśli się o tym, jak dostosować 
kotły i piece do ekologicznego spalania. Są takie możli-
wości, mamy w Krakowie znakomite techniczne uczel-
nie – znajdą patenty. Ważne jest to, co emitujemy, a nie, 
co spalamy. Spalanie śmieci też wydaje się czymś tok-
sycznym, ale w supernowoczesnej miejskiej ekospalarni 
można będzie odzyskiwać energię. Nie zakazami wygra-
my walkę ze smogiem, ale korzystną dla mieszkańców 
przystępną alternatywą. A władze powinny przykładnie 
zacząć od siebie.
METRO-MRZONKA. Odpadły igrzyska, trzeba wrzucić 
następny temat, aby można było „bić pianę” zakrywając 
inne problemy. Padło na metro w Krakowie, dyskusje 
w mediach, polemiki, rysowanie palcem na mapie. Oto 
wypowiedź mojego znajomego, kompetentnego pra-
cownika nowojorskiego metra, byłego mieszkańca Woli 
Duchackiej: „Większość założeń prezydenta Trzmiela 
jest bardzo wątpliwych. Za 6 lat Polska nie będzie już 
odbiorcą europejskich funduszy, do których wielu się 
przyzwyczaiło, że to normalka. Za lat 6 będziemy płatni-
kiem netto, na Rumunię, Bułgarię, może ponownie Gre-
cję. Boję się, aby w ambicjonalnym wyścigu „do Europy” 
nie popełnić kosztownych głupstw, wielu wizjonerów po 
prostu nie wie, ile różne rzeczy kosztują, nie rozumieją 
pieniądza, nie mają doświadczenia, ale myślą, że jak się 
po gierkowsku „zaczepią o plan” - to Bruksela sypnie for-
są. Krakowskie tramwaje + autobusy są super, ścieżki 
rowerowe też pomogą, natomiast całkowitym odłogiem 
leży wewnątrzmiejska sieć kolejowa, która może być uży-
ta na podobieństwo np. berlińskiego S-bahna, choć to 
wymaga precyzyjnego współdziałania z PKP PLK”. Prze-
konuje mnie ta wypowiedź doświadczonego fachowca. 
Dodam, że na wybudowaniu metra się nie skończy, lecz 
zaczyna – trzeba je potem utrzymać. Co wybory, to wraca 
odkładany temat budowy aglomeracyjnej sieci kolejowej. 
U nas stacje Bonarka, Bieżanów, Swoszowice czekają na 
powrót do życia.
TUSK PREZYDENTEM UE. Powinienem był od tego 
zacząć, bo to wydarzenie istotne, a dla niektórych wieko-
pomne. Premier Donald Tusk został wybrany przewod-
niczącym Rady Europejskiej, czyli „prezydentem Unii 
Europejskiej”. Ale czy i jakie to wydarzenie będzie miało 
konkretne znaczenie – dla nas, dla Polski? Bo dla Tuska 
bez wątpienia ma ogromne, to kolejny, wymarzony, wy-
klepany po plecach i wydreptany schodek w jego karierze 
politycznej. Choć opozycja zauważa z przekąsem, że to 
raczej ucieczka od odpowiedzialności niż sukces. Moim 
zdaniem jedno i drugie. Politycy europejscy podkreślają, 
że Tusk da się lubić, jest sympatyczny (jak dziecko, umie 
się cieszyć i robić groźne miny), ma wiele znajomości i jest 
dobrym mówcą. Przekonaliśmy się o tym przez 7 długich 
lat nieustannej PR-owskiej kampanii. Teraz można by po-
wiedzieć, że taki prezydent, jaka Unia... Tusk zostawia po 
sobie pakiet niewyjaśnionych afer, niech się inni mozolą 
z zamiataniem ich pod dywan (afera hazardowa, cyfryza-
cyjna, podsłuchowa). Unia Europejska to gra interesów, 
gdzie dominują najsilniejsi, czyli Niemcy i Francja. Czy 
Donald Tusk ugra coś dla Polski – zobaczymy. Przypo-
mnę, że doczekaliśmy się wcześniej Jerzego Buzka na też 
prestiżowym stanowisku przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego i można odnieść wrażenie, że na prestiżu 
się skończyło. Takie reakcje świadczą bardziej o naszych 
kompleksach. Niemniej ważnym i mocnym znakiem jest 
wybór polskiego premiera na znaczące stanowisko UE 
w czasie, gdy Rosja staje się jawnym i nieobliczalnym 
agresorem. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI
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Od redakcji:
Z okazji Jubileuszu składamy na ręce Pani Dyrektor Teresy Grzybowskiej 
podziękowania  dla całego Zespołu Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego  
– za znakomity dorobek pracy dydaktycznej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży z Podgórza.  
Z dorobku tego korzystają także dorośli. Wyróżnić należy również wyjątkowo  
owocną współpracę z krakowskim samorządem, w tym z Radami Dzielnic:  
XI Podgórze Duchackie i XII Bieżanów – Prokocim.
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NOWOCZESNE PRZEMIANY

ul. Nowosądecka 46, Kraków
Recepcja: 883 699 007, (12) 307 05 97

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do piątku: 9 - 22, sobota: 9 - 15
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Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę 
internetową www.dentamax.com.pl

TWOJA REKLAMA  
W  „WIADOMOŚCIACH”

wiadomosci.krakow@wp.pl
Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów,  

Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie,  

Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice,  

Wola Duchacka Wschód i Zachód

Już po raz trzynasty Stowarzyszenie 
PODGORZE.PL zaprasza do zwiedza-
nia, poznawania i odkrywania Podgó-
rza – szeroko rozumianego jako prawo-
brzeżna część Krakowa. 

Odwiedzimy przede wszystkim miejsca na co dzień 
niedostępne – najstarsze kamienice, forty, kościelne 
wieże, pracownie rzemieślnicze, zapomniane obiekty 
przemysłowe i inne obiekty ważne dla historii Podgó-
rza. Zajrzymy także w te, na co dzień dostępne, gdzie 
zostaną przygotowane specjalne wydarzenia. Wszędzie 
będą czekać na nas ciekawe historie i pasjonaci, którzy 
się nimi podzielą.

W ciągu minionych dwunastu lat otworzyliśmy po-
nad sto obiektów, niektóre zwiedzamy co roku, inne 

pojawiają się w programie na krótko. Tradycyjnie już 
w piątkowy wieczór zapraszamy na inaugurację, tym ra-
zem w Uzdrowisku Mateczny (godz. 18.00), w sobotę 
do zwiedzania będzie ponad 30 obiektów, a w niedzielę 
zapraszamy na kilkanaście tematycznych spacerów dla 
mniej i bardziej zaawansowanych w wiedzy o Podgórzu, 
w tym także na spacer dla turystów anglojęzycznych.

Szczegółowy program zostanie opublikowany w specjal-
nej wkładce w „Dzienniku Polskim” w sobotę 20 września 
oraz na stronie www.podgorze.pl. Ze względów organiza-
cyjnych na kilka wydarzeń będą obowiązywać bezpłatne 
wejściówki, które będzie można odebrać od 20 września 
w Domu Historii Podgórza (ul. Limanowskiego 13). 

Zapraszamy!  
Kontakt z organizatorami: biuro@podgorze.pl

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

XIII Podgórskie Dni Otwartych Drzwi. 26-28 września 2014

„Zapomniana chwała, czyli historia piłki nożnej mię-
dzywojennego Podgórza” - to tytuł wystawy w Domu Hi-
storii Podgórza, prezentowanej od czerwca do września, 
świetnie wkomponowanej w tegoroczne mundialowe sza-
leństwo, próbującej jak gdyby zrekompensować kibicom 
i nie tylko im brak polskiej reprezentacji w Brazylii.

Kraków (zaraz po Lwowie) jest matecznikiem pol-
skiego futbolu. Tutaj powstały pierwsze polskie druży-
ny, narodził się pierwszy narodowy związek piłkarski, 
tutaj miał swoją siedzibę Polski Związek Piłki Nożnej. 

Prawdziwą potęgą piłkarską Kraków był w okresie mię-
dzywojennym. Nigdy poza sezonami 1933 i 1934 nie zda-
rzyło się, aby w ekstraklasie występowały cztery drużyny 
z jednego miasta. Nigdy później nie powtórzyły się czasy, 
kiedy rozgrywano derby dzielnicy Podgórze na najwyż-
szym poziomie rozgrywkowym. Nigdy po roku 1931 tytuł 
mistrza Polski nie trafił do klubu podgórskiego.

„Zapomniana Chwała” ukazała chwile największej 
chwały Garbarni, Korony i Klubu Sportowego Podgórze. 
Autorem wystawy był Norbert Tkacz (www.blog358.pl), wg 
scenografii Jakuba Maciąga, a kuratorem Melania Tutak.

(Oprac. na podstawie inf. od organizatora)

Zapomniana chwała

KS GarbarniaKS Podgórze, jubileusz 1935 r.


