
Zagospodarowanie doliny rzeki
Drwinki, na obszarze dzielnicy XI i XII
miasta Krakowa, niestety wciąż jest
jeszcze niewiadomą. My jako członko-
wie Koła Ekologiczno-Krajoznawczego
im. E. Romera jesteśmy tym szczególnie
zainteresowani. W ostatnich latach wal-
czyliśmy zawzięcie o te tereny: interwe-
niowaliśmy w sprawie zanieczyszczeń,
przeprowadzaliśmy badania oraz ze-
braliśmy podpisy okolicznych miesz-
kańców pod petycją, która trafiła do
prezydenta Krakowa. Nasze działania
wsparły media lokalne, w tym redakcja
„Wiadomości”. Nadzieje na powstanie
parku rzecznego Drwinka wzrosły, kiedy
na Politechnice Krakowskiej, na nowo
utworzonym Wydziale Architektury
Krajobrazu, wśród wielu projektów zna-
lazł się również ten dotyczący Drwinki,
autorstwa pana Tomasza Antosiewicza.
W celu uzyskania aktualnych i miaro-
dajnych informacji na ten temat, a tak-
że, jakie są plany Rady Dzielnicy XII,
jakie przeznaczono dotacje i co stoi na
przeszkodzie powstania parku – zwróci-
liśmy się do radnej miasta Krakowa
i zarazem radnej dzielnicy XII, pani
GRAŻYNY FIJAŁKOWSKIEJ. 

Cd. na str. 6 - 7
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WIADOMOŚCI
Bieżanów, Kozłówek, Kurdwanów, Piaski Nowe i Wielkie, 
Prokocim, Rżąka, Wola Duchacka Wschód i Zachód
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tradycja od 1995 r.

Najtañsze 
ubezpieczenia

ul. Walerego S³awka 45

tel. 012 655 17 02 
kom. 880 221 862

Nowa Huta, os. Jagielloñskie 19
tel. 012 681 33 88 kom. 880 220 412

kupujemy samochody za gotówkę − 501 580 353

Raport o bezpieczeństwie ● I rocznica śmierci Papieża ● Nasze forty
Projekt parku rzecznego Drwinka ● Nominowane ● Dla seniora

Codzienne promocje! Życzliwa obsługa! 
Pn. − sob. 6 − 22, niedz. 9 − 20

Kurdwanów, ul. Wysłouchów 55 
(róg Kordiana)

Szeroki wybór 
alkoholi

Najtańszy 

sklep w okolicy

Jeśli zapytać mieszkańców osiedli znajdujacych się
na terenie Podgórza, zwłaszcza tych z blokowisk, czy
czują się u siebie bezpiecznie, najczęściej usłyszymy
odpowiedź przeczącą. 

Kroniki krakowskich dzienników często przynoszą
komunikaty o przestępstwach i wykroczeniach popeł-
nianych również na tym terenie. Jeżeli jeszcze dołożyć
do tego informacje przekazywane pocztą pantoflową,
co się stało na przykład w Parku Kurdwanowskim, Par-
ku Jerzmanowskich czy w okolicach wybranych skle-
pów, powstaje obraz ukazujący ogrom zagrożeń czyha-
jacych na mieszkańców dzielnicy XI i XII. Czy tak jest
faktycznie? Czy jest to teren szczególnie niebezpiecz-
ny, gdzie dokonuje się więcej wykroczeń i przestępstw
niż w pozostałych częściach Krakowa? 

Poczucie zagro¿enia

Wydaje się, że w przekazywanych informacjach jest
wiele prawdy. To poczucie zagrożenia mieszkańców
nie wzięło się znikąd. Oto matka gimnazjalisty miesz-
kającego na Piaskach Nowych opowiada o tym, jak jej
synowi próbowano zabrać komórkę; oto na terenie
jednego z osiedlowych parków ujęto pedofila; oto
chłopiec idący na dodatkowe zajęcia z języka angiel-
skiego ledwie uszedł z życiem; oto na przystanku tram-
wajowym grupka chuliganów obstąpiła studenta, za-
brała mu pieniądze i komórkę, nikt nie zareagował;
oto babci, która wracała z kościoła, młodzi chłopcy
próbowali wyrwać torebkę... 

Pani Jolanta Bazan – przewodnicząca Komisji Bez-
pieczeństwa w Radzie Dzielnicy XI (Kurdwanów, Wo-
la Duchacka, Piaski Nowe, Piaski Wielkie) oraz pan
Tadeusz Jamro – przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa w Radzie Dzielnicy XII (Bieżanów, Prokocim,
Kozłówek, Rżąka), zapytani o poczucie bezpieczeń-
stwa na swoich osiedlach, przytaczają historie, które
przydarzyły się im lub ich bliskim. Cd. str. 6

Poza klasycznymi zabytkami, jak Wawel czy
Rynek Główny, mamy w Krakowie wiele takich,
które mogłyby stać się wizytówką naszego mia-
sta, a jednak traktowane są po macoszemu.
Mam na myśli rozległe fortyfikacje Twierdzy
Kraków, które mimo upływu czasu nie straciły
całej swojej świetności, a zyskały niepowtarzal-
ny klimat. Wybrałem się na wycieczkę śladem
fortyfikacji w naszych dzielnicach. Czym był
ten twór w przeszłości, jaka jest jego geneza
i obecna sytuacja? Zapraszam na wyprawę
z wonią prochu strzelniczego w powietrzu... 

Cd. na str. 3

Bezpieczeństwo Drwinka może ożyć! 

Agora – to zadaszenie placyku będącego przejściem między wnę-
trzem ulicy Nowosądeckiej a polaną prowadzącą od strony osiedli Wo-
la Duchacka do Parku Drwinka. Sam plac pełni nie tylko funkcje bra-
my, miejsca organizującego przestrzeń, ale jest także rodzajem, czy też
może metaforą agory. Łączą się tu prowadzące dalej już osobno ścież-
ki piesze i trasa rowerowa, tu można się zatrzymać, odpocząć, poroz-
mawiać przed wyruszeniem w dalszą część spaceru czy przejażdżki. Jak
pisze o agorze jako przestrzeni społecznej prof. Marek Kowicki, „nie
chodzi tu wyłącznie o atrakcyjność zewnętrzną, ale także o osiągnięcie
określonych walorów społecznych tejże przestrzeni, prowokowanie pozy-
tywnych zachowań i reakcji użytkowników”.

[Fragment opisu do projektu mgr. Tomasza Antosiewicza]

Siódmy sektor Twierdzy Kraków

Fort Prokocim
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Na początku lutego Rada Miasta uchwaliła miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Bonarka.
Plan zakłada m. in. zagospodarowanie terenów poprzemy-
słowych Zakładów Chemicznych „Bonarka” przy ul. Pusz-
karskiej na centrum usługowo-handlowe (sklepy wielko-
powierzchniowe lub kilka mniejszych obiektów o podob-
nym przeznaczeniu). Rozbiórka wiekowej fabryki rozpocz-
nie się na wiosnę. Powstać ma również arteria komunika-
cyjna, łącząca Bonarkę z osiedlem Wola Duchacka – Za-
chód. Dotąd zapuszczone tereny przy osiedlu zostaną za-
gospodarowane zabudową mieszkaniową. Plan przewiduje
również rekultywację obszarów górniczych Cegielni „Bo-
narka” i wraz ze stawem Bonarka zamieni je w tereny zie-
leni parkowej (około 14 ha). W planach uwzględniono

wnioski społeczności lokalnej, która postulowała zwiększe-
nie powierzchni zieleni w okolicy. 

ROBERT RYL
Serwis internetowy: www.bonarka.show.prv

Od red.:
Biuro Planowania Przestrzennego UMK przedstawi

w kwietniu pod głosowanie Rady Miasta projekt zmian do
Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Będzie on
do wglądu w magistracie dla każdego zainteresowanego.
Przewiduje on powstanie na terenie Krakowa jeszcze
6 centrów wielofunkcyjnych z hipermarketami włącznie.
W naszym rejonie są to oprócz Bonarki, także Solvay
i Prokocim. 

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłowce” wy-
szły naprzeciw oczekiwaniom emerytów i rencistów osie-
dla i udostępniły lokal Centrum Kultury na Klub Seniora.
Od 1 marca seniorzy mogą spotykać się tam od pon. do pt.
w godz. 10 - 12.30 i spędzać czas w przyjemny sposób na
grze w szachy, brydża, na zajęciach z komputerem. Paniom
ponadto proponowane są robótki ręczne. Dostępna będzie
także czytelnia czasopism. Osobom, które mają trudności
z wypełnianiem rocznych zeznań podatkowych, zostanie
zapewniona pomoc w wypełnianiu PIT-ów. 

Jest to godna pochwały inicjatywa zważywszy, że ponad
trzecia część mieszkańców osiedla to właśnie seniorzy. Jak
wszyscy członkowie Spółdzielni, w czynszu płaca oni usta-
loną stawkę na fundusz społeczno-wychowawczy, jak do-
tąd jednak nie mieli większych możliwości, aby korzystać
z jego dobrodziejstwa. 

Przypominamy, że Centrum Kultury SM „Na Kozłów-
ce” mieści się w lokalu dawnej Akademii Dziecięcej, przy
ul. Spółdzielców 3, I piętro. 

(ZetŻet)

● – Proponuję zarządcom osiedla Piaski Nowe następujący
eksperyment: wózek dziecięcy obciążamy ciężarem 10 kg np.
cukru i próbujemy jeździć głównymi chodnikami osiedlowy-
mi. Życzę połamania kół (co będzie notabene dziecinnie pro-
ste, jeśli wcześniej nie dostaną zawału na kolejnych scho-
dach...) – pisze Internautka. 
● Brakuje zimowego utrzymania peryferyjnych uliczek.
Prawie w ogóle nie były odśnieżane ulice Starego Prokoci-

mia (być może ze względu na progi zwalniające), podobnie
było na Woli Duchackiej. Na zdjęciu ul. Karpińskiego za-
mieniła się... w „torowisko”. Zaraz obok, na Turniejowej
wielka dziura. 
● Mimo iż dozorcy nie żałowali tej zimy ani soli, ani pia-
sku, to nadal bardzo oblodzone są chodniki, szczególnie
przy obecnej aurze. Czytelnik zwracał uwagę na to, że nie
jest odśnieżony, należący do gminy, chodnik po drugiej
stronie ul. Wielickiej. Straży Miejskiej z surowymi manda-
tami tam ani słychu, ani widu, bo jak wlepiać grzywnę swo-
jemu pryncypałowi. A dla równowagi przydałoby się! Z ko-
lei Czytelniczka z Woli Duchackiej prosiła o interwencję
w sprawie odśnieżenia ul. Białoruskiej; szczególnie przed
numerami 2, 4, 6, 10 nie da się przejść. W Zarządzie Dróg
i Komunikacji wyjaśniają, że zimowemu utrzymaniu pod-
legają tylko jezdnie, chodniki już nie. W razie czego moż-
na wystąpić o odszkodowanie. Na krakowskie ulice wysy-
pano jak dotąd 21 tys. ton soli, ok. 3,5 ton piasku, 10 tys.
ton żużlu, blisko 5 tys. ton solanki i 98 ton chlorku wapnia
(który nie niszczy roślin). Koszt akcji to ok. 12 mln zł. 
● Gangsterskim sposobem na konkurencję wykazano się
na os. Kurdwanów Nowy, gdzie nowo powstałe solarium
zostało oblane kwasem masłowym. Sprawę zgłoszono na
policję. 

● Na zapleczu pawilonu
przy ul. Beskidzkiej wy-
mieniono kontenery na
śmieci – na estetyczne,
zamykane pojemniki. 
● Trwa pozimowe łata-
nie dziur. Jest ich bez li-
ku, nie ma sensu wymie-
nianie ulic. Codziennie

ekipy ZGK pojawiają się w innych miejscach. Niekiedy
trzeba jeździć slalomem (na zdj. z prawej ul. Bojki).
Uszkodzenie pojazdu na takiej „minie” należy zgłaszać al-
bo do zarządcy drogi, albo do ubezpieczyciela, po wykona-
niu szeregu procedur, z wezwaniem policji, wykonaniem
zdjęć i ekspertyzy włącznie. Przydadzą się numery tel.: po-
licja 997 lub 112, ZDiK: 012 626 75 55 lub 9478. 
● Klienci pytają, dlaczego targowisko Manhattan przy ul.
Białoruskiej otwarte jest tylko do godz. 17? 
● Przedstawiciel MPK przyznał, że na początku lutego na
wysypisku w Baryczy, na skutek silnych mrozów, miało
miejsce poważne rozszczelnienie gazociągu, przez co
mieszkańcy okolic odczuwali fetor. 
● Śniegu w tym roku co niemiara, stąd obawa przed powo-
dzią. Na zdjęciu specjalistyczny sprzęt wynajęty przez
ZGK oczyszcza studzienkę opadową na ul. Nowosądec-
kiej. Gorzej jest z kratkami opadowymi, tym bardziej, że
na naszych osiedlach uparto się instalować kratki w kra-
wężnikach; one najczęściej zapychają się i zamarzają,
w przeciwieństwie do normalnych kratek umieszczanych
w jezdniach Na zdjęciach oba typy kratek na ul. Kijanki
przy Łużyckiej, stąd słaby odpływ wody i ciągle obecna nie-
bezpieczna tafla lodu na jezdni. 

I. ROCZNICA. 2 kwietnia obchodzić będziemy I. rocznicę
śmierci papieża Jana Pawła II. Dzień wcześniej zakończo-
na zostanie krakowska część procesu beatyfikacyjnego
Karola Wojtyły. 2 kwietnia o godz. 12 odprawiona zosta-
nie uroczysta msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach z udziałem najwyższych władz pań-
stwowych, samorządowych oraz Episkopatu Polski.
O godz. 21.37 zabrzmi dzwon Zygmunta na Wawelu, a do
wiernych zgromadzonych przed Franciszkańską 3 przemó-
wi papież Benedykt XVI. Zaplanowano szereg koncertów,
spektakli i wystaw, m. in. w Rynku Głównym, na Plantach,
w Teatrze Słowackiego oraz w kościołach. 
25 LAT NZS. 14 lutego br. obchodzono 25. rocznicę reje-
stracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 1981 r. sto-
czono z reżimem PRL długotrwały strajkowy bój o legali-
zację NZS. Była to organizacja niezależna od komuni-
stycznej przybudówki pn. Socjalistyczne Zrzeszenie Stu-
dentów Polskich. NZS wyrósł na fali Sierpnia '80 oraz opo-
zycji demokratycznej i niepodległościowej lat 70-tych ub.
wieku. Historię NZS przypomina wystawa zorganizowana
w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Raj-
skiej; czynna do 13 kwietnia. 
222 LAT PODGÓRZA. 26 lutego 1784 r. cesarz austriacki
Józef II założył miasto Podgórze. Wówczas liczyło ono po-
nad 1 tys. mieszkańców, największy rozwój przypadł na
koniec XIX w., w 1915 r. trwale przyłączono je do Krako-
wa. Z tej okazji odbyły się w Starym Podgórzu różne uro-
czystości i happeningi. Ze wszystkich 18 dzielnic Krakowa
najludniejsza jest podgórska Dzielnica XII (Prokocim,
Bieżanów), licząca prawie 66 tys. mieszkańców, najmniej
zamieszkuje Dzielnicę IX (Łagiewniki, Borek Fałęcki) –
14,6 tys. mieszkańców, a Dzielnicę XI (Kurdwanów, Wola
Duchacka) – ok. 52,5 tys. [dane z 2004 r. ]. 
KONKURSOWE PROJEKTY. Dzielnica XI zgłosiła do
corocznego konkursu, dofinansowywanego z budżetu
Miasta, zadanie pn. park sportowo-rekreacyjny przy ul.
Cechowej, gdzie mają powstać wielofunkcyjne boiska. Na
projekty i prace wstępne wydano już ok. 100 tys. zł, zgło-
szono zapotrzebowanie na 130 tys. zł, aby to zadanie za-
kończyć. Z kolei Dzielnica XII zgłosiła do konkursu roz-
budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 111 przy ul.
Bieżanowskiej, dzięki czemu powstałby tam pełny obiekt
sportowo-rekreacyjny dla młodzieży. Potrzeba na to ok.
180 tys. zl. Rozstrzygnięcie konkursu w kwietniu. 
1 PROCENT. Pamiętajmy o możliwości przekazania 1 proc.
rocznego podatku na rzecz jednej z wielu organizacji pożyt-
ku publicznego. Najpierw obliczamy wysokość naszego po-
datku, następnie przelewamy z tego 1 proc. na konto wybra-
nej organizacji (na poczcie kosztuje to 1 zł). Zachowujemy
dokument dokonania wpłaty. Z kolei wypełniamy formu-
larz. Jeśli jest to PIT-36, to w rubryce 179, a jeśli PIT-37, to
w rubryce 111 – wpisujemy kwotę 1 proc naszego podatku. 
NOWE NUMERY. Podgórska filia MOPS przy ul. Józefiń-
skiej 14 ma nowe numery telefonów: Centrala – 012 616 54
41, Dział Reklamacji – 012 616 53 70, Dział Rehabilitacji –
012 616 54 06, Dział Pomocy Dzieciom – 012 616 53 40. 
PTASIA PANIKA. Wirus ptasiej grypy próbuje zaatakować
społeczną wyobraźnię kreowaną przez media. Wirus ten
znany jest od 100 lat jako choroba drobiu. Istnieje ponad
100 jego odmian i tylko kilka jest niebezpiecznych dla ludzi.
Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że dotychczas groź-
ną dla ludzi odmianę wirusa wykryto u 170 osób, z których
90 zmarło. Dla porównania, w tym roku w Polsce z powodu
mrozów zamarzło 150 osób... Ważne jest, aby przestrzegać
zasad higieny osobistej i żywienia. Trwają akcje profilak-
tyczne i dydaktyczne m. in. w krakowskich szkołach.
W przypadku podejrzenia choroby u zwierząt należy zawia-
domić Straż Miejską, policję albo Powiatowy Inspektorat
Weterynarii: tel. 012 411 25 69 lub 012 418 65 30 (w godz. 
7-15) albo 0696 065 137 lub 0696 065 134 po godz. 15. 

W skrócie Wyczekiwany Klub Seniora

Zagospodarowanie Bonarki

Poczta samorządowa
Z datą 6 grudnia ub.r., a więc ponad trzy miesiące temu

wysłaliśmy listami poleconymi do Rad i Zarządów Dzielnicy
XI i XII wstępną, choć powtarzaną od lat, ofertę wydawania
gazetek samorządowych („Wiadomości Dzielnicy XI m. Kra-
kowa” oraz „Dwunastka”) jako comiesięcznych, autono-
micznych wkładek do naszego miesięcznika lokalnego „Wia-
domości”, który obejmuje zasięgiem m.in. ten rejon. Jako
przykład podaliśmy rozwiązanie funkcjonujące od lat w No-
wej Hucie, gdzie „Głos – Tygodnik Nowohucki” realizuje ta-
kie zadanie. Dotąd nie otrzymaliśmy od. ww. żadnej odpo-
wiedzi. Widać, radni zapominają nie tylko o formach
(grzecznościowych i sąsiedzkich, bo w końcu działamy na
tym samym terenie), ale i przepisach (14 dni) dotyczących
udzielania urzędowych odpowiedzi. 

Redakcja „Wiadomości”
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Twierdza Kraków

Na przełomie XIX i XX wieku w zaborze austriackim Kra-
ków był jednym z najważniejszych miast. Zaborca wykorzy-
stując jego strategiczne położenie, opasał go trzema pierście-
niami – systemem budowli warownych; kilkudziesięcioma
fortami i działami obronnymi. Budowę rozpoczęto w 1850 r.
z inicjatywy austriackiego generała Salisa Soglio. Pierwszy
z pierścieni miał za zadanie bronić przed ewentualnym ata-
kiem nieprzyjaciela dzisiejsze centrum miasta (ufortyfikowa-
no m. in. Wzgórze Wawelskie). Kolejny, tworzony w latach
70-tych i 80-tych XIX wieku, opasał tereny pokrywające się
mniej więcej z powierzchnią miasta z okresu prezydentury
Juliusza Lea. Obwód trzeciego natomiast, zewnętrznego, re-
alizowanego od lat 90-tych XIX wieku, przypomina obecne
granice administracyjne Krakowa. W trzech pierścieniach
ogromnej budowli militarnej znajdowało się 8 sektorów
obronnych; ponad 50 różnej wielkości i przeznaczenia for-
tów, z czego 36 zachowało się do czasów obecnych, a 14
z nich czeka teraz na inwestorów. 

Budowa Twierdzy Kraków pochłonęła olbrzymie kwoty ze
skarbu Habsburgów; a wszystko to po to, aby zabezpieczyć
miasto i główne szlaki prowadzące w głąb Austro-Węgier. Po-
szczególne forty połączone były ze sobą tzw. drogą rokadową,
umożliwiającą szybkie przemieszczanie się wojsk. Potężna
machina obronna została uruchomiona w 1914 r. po wybuchu
I wojny światowej, podczas ofensywy rosyjskiej. Twierdza
Kraków podołała zadaniu, wojska carskie odparto z przed-
mieść krakowskich, co upamiętnia m. in. obelisk w Bieżano-
wie na wzgórzu Kaim. W walkach wykorzystano forty Rajsko,
Kosocice, Prokocim i Borek. Trzy pierwsze znajdują się w po-
łudniowo-wschodniej części miasta, na terenie naszych dziel-
nic; o nich poniżej. 

Zmierzch dla fortów nastał po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości. Po II wojnie światowej poszczególne obiekty
zaadaptowano na magazyny czy niewielkie zakłady przemy-
słowe. W latach 50-tych XX wieku, z powodów ideologicz-
nych forty chciano zburzyć, identyfikując je z „okrutnym za-
borcą” zamiast z pomnikiem historii. Na szczęście do tego
nie doszło. Budowle jednak z braku środków na utrzymanie
niszczały, a ich los był przez wiele lat obojętny władzom mia-
sta. Teraz to się bardzo powoli zmienia. 

Siódmy sektor
fortyfikacji Twierdzy Kraków znajduje się w naszych połu-

dniowych dzielnicach. W jego skład wchodzi 5 fortów, szla-
kiem których odbyłem wędrówkę. 

Forty: 51 1/2 Swoszowice, 51 Rajsko, 50 1/2 (West) Koso-
cice, 50 1/2 (Ost) Kosocice Wschód (zwany także Barycz) i 50
Prokocim – to najdalej wysunięte na południowy-wschód
obiekty strategiczne Twierdzy Kraków. Ich zadaniem była
ochrona szlaku biegnącego z Przemyśla i ze Lwowa. Wyciecz-
kę rozpocząłem od

Fortu w Swoszowicach
Gdy dotarłem na ulicę Sawiczewskich, przy której obiekt

się znajduje, ogarnęło mnie zdumienie. Wszędzie tabliczki
z napisami „wstęp wzbroniony”, kraty, płoty, ponad nimi drut
kolczasty i informacja o forcie z adnotacją, iż obiekt jest nie-
dostępny. Takie „udostępnienie” zabytku zwiedzającym mija
się z celem! Nie po to chyba został wytyczony specjalny Szlak
Twierdzy Kraków, aby nawet nie można było zobaczyć jak bu-
dowla wygląda. Znalazłem dziurę w płocie i z duszą na ramie-
niu począłem zwiedzać mały fort pancerny w Swoszowicach.
Został on zbudowany w latach 1897 – 98, a obok niego znaj-
duje się starsza bateria z lat 1887 – 88. Obiekt uzbrojony był
w dwie wieże artyleryjskie i jedną obserwacyjną, które złomo-
wano po 1940 r., więc niestety nie możemy ich oglądać (ofi-
cjalnie fortu w ogóle nie możemy oglądać). 

Budowla jest zdumiewająco dobrze zachowana, postano-
wiłem sprawdzić, dlaczego więc jest niedostępna. Jak się oka-
zało, fort jest własnością Urzędu Wojewódzkiego. Jakoś nie
wyobrażam sobie, aby np. zagraniczni turyści, chcąc obejrzeć
krakowskie fortyfikacje, prosili najpierw Urząd Wojewódzki
o zgodę. Zdumiewające! Poszedłem więc dalej, dawną drogą
rokadową, która zachowała się w nazwie ulicy. Kilkaset me-
trów dalej, góruje wysoko nad Krakowem 

Fort Rajsko

Ten to robi wrażenie! Jest już z daleka widoczny; olbrzymi
i przerażający. Upstrzony przy tym graffiti i śmieciami rozma-
itego pochodzenia i gabarytów. Odrapane mury, powybijane
szyby i czarne czeluście, w których nie wiadomo, co na turystów
czeka – straszą bardziej niż duch, który rzekomo miał kiedyś
nawiedzać Fort Rajsko. Ładna wizytówka Krakowa! Ten i kilka
innych fortów wciąż czeka na swojego zbawcę – inwestora. Być
może kiedyś straszyć tu będzie rzeczywiście tylko duch... 

Obiekt został zbudowany w 1874 r. i był głównym fortem
artyleryjskim. Został przebudowany w 1884 r., a do lat 90-
tych ub. stulecia pełnił rolę magazynową. W jego historii jest
pewien epizod z okresu II wojny światowej; otóż podobno
bronili się tu żołnierze niemieccy przed natarciem rosyjskim. 

Jest to jeden z pierwszych fortów betonowych o ciekawej
architekturze. Obiekt jest parterowy, zbudowany na podsta-

wie pięciokąta, posiadał koszary, schron, wał artyleryjski, sta-
nowiska działowe i kopuły obserwacyjne. Na jego przedpolu
zlokalizowane są szańce. Bateria posiadała również magazy-
ny i stajnie, a całość otoczona była fosą. O Forcie Rajsko gło-
śno było za sprawą złodziei złomu, którzy w 2004 r. dokonali
strat oszacowanych na kwotę 80 tys. zł. Skradziono wówczas
m.in. zabytkowe podstawy do armat, pancerne zasuwy, za-
mknięcia strzelnic karabinowych. Jest to dobry przykład na
to, że nie ząb historii niszczy obiekty Twierdzy Kraków, lecz
giną one wskutek nieodpowiedniego administrowania i za-
bezpieczania. Mimo wszystko budowla jest stosunkowo do-
brze zachowana i możliwe jest jej zaadaptowanie w taki spo-
sób, aby stała się atrakcyjna dla zwiedzających. Kolejnym for-
tem na mojej trasie jest

Fort Kosocice (W) Zachód

położony tuż przy cmentarzu przy ul. Osterwy. Ten też po-
dobno miał swojego ducha: austriackiego kanoniera, prze-
chadzającego się czasami po wale artyleryjskim. Budowla
bardzo przypomina fort, od którego rozpocząłem wędrówkę
– także jest to mały fort pancerny – i jak na ironię, niedostęp-
ny wycieczkowiczom. Obiekt powstał w latach 1897 – 98 jako
część grupy obronnej z pobliskim fortem Kosocice (O)
Wschód.. Fort dotąd jest zamaskowany starodrzewem. Posia-
dał trzy wieże pancerne, obserwacyjną i dwie artyleryjskie
(złomowane po 1970 r.), a także blok koszarowo – bojowy. 

Jak wspominałem we wstępie, oba kosocickie forty wraz
z fortem Rajsko i Prokocim odegrały główną rolę w odparciu
ofensywy rosyjskiej w grudniu 1914 r. Bateria w Kosocicach
także jest w bardzo dobrym stanie, ale niestety jest również
„wykorzystywana” przez Urząd Wojewódzki, co uniemożli-
wia swobodne zwiedzanie. 

Jego bliźniaczy, wschodni

Fort Kosocice (O) Wschód
zwany także fortem Barycz, różni się od niego pod wzglę-

dem architektonicznym. „Barycz” jest większy od swojego bliź-
niaka i wyposażony w oryginalny tradytor – kaponierę, czyli
element obronny, służący do prowadzenia ostrzału np. z broni
ręcznej. Poza tym był tu blok koszarowo – bojowy, głęboka fo-
sa, a obecnie w obiekcie mieści się ośrodek szkolenia Urzędu

Wojewódzkiego. Co naturalnie oznacza, że jest zamknięty dla
turystów. A szkoda, bo byłoby co oglądać; zwłaszcza okazała
kaponiera dla laika sprawia wrażenie ekstrawaganckiej nadbu-
dowy kłócącej się z kanonem architektonicznym Twierdzy Kra-
ków. Polecam, fort znajduje się przy ul. Hallera. 

Ostatnim obiektem Twierdzy Kraków w naszej części Pod-
górza i na mojej trasie jest

Fort Prokocim
Niestety znajduje się w bardzo złym stanie. Złomiarze wy-

nieśli stąd już chyba wszystko co się dało, a dzieła zniszczenia
dopełnili graficiarze. Tu najlepiej widać niszczące działanie
czasu. Obiekt zarośnięty jest nadmiernie wybujałą roślinno-
ścią; korzenie drzew w niektórych miejscach rozsadzają mu-
ry baterii. „Prokocim” jest przykładem typowego austriackie-
go fortu artyleryjskiego jednowałowego. Powstał w latach
1882 – 85, nieznacznie przebudowany został w 1914 r. W cza-
sach swojej świetności załoga fortu liczyła 619 żołnierzy, był
ponadto wyposażony w 18 dział i 2 karabiny maszynowe. Ba-
teria brała udział w obronie Krakowa przed natarciem rosyj-
skim w 1914 r. Fort przypomina nieco obiekt znajdujący się
w Rajsku (posiadał z resztą podobną rangę); ma narys pięcio-
boku, otoczony jest suchą fosą. Od „Rajska” „Prokocim” od-
różnia to, iż fort jest niejako ukryty za okalającym go wałem
ziemnym, gęsto porośniętym starodrzewem. 

Fort Prokocim jest jednym z 14 tego typu obiektów czeka-
jących na inwestora. Mimo tego, iż jest częściowo zdewasto-
wany i rozgrabiony, istnieje szansa na zachowanie go od cał-
kowitej zagłady. Podobno fortem zainteresowane są dwie fir-
my, z których jedna chciałaby otworzyć tu galerię, a druga ho-
tel. Fort Prokocim jest także wpisany do rejestru zabytków. 

Szansa dla Twierdzy Kraków
Wydaje się, że już wkrótce coś w sprawie fortów zmieni się

na lepsze. Dotąd problemów upatrywano w niewłaściwej ad-
ministracji i ochronie Twierdzy Kraków; stąd grabieże i de-
wastacje. Niedługo to się skończy, bowiem inicjatywę ma
przejąć Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki
i Dziedzictwa Kulturowego „Janus”, w której działają na-
prawdę aktywni i poważni ludzie, m.in. Waldemar Brzoskwi-
nia z Muzeum Inżynierii Miejskiej i Krzysztof Wielgus z To-
warzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. Strategia fundacji zakłada
powstanie „Otwartej Twierdzy” – dostępnej mieszkańcom
Krakowa i turystom. Fundacja pragnie doprowadzić obiekty
do porządku, przeprowadzić ich rewitalizację i promocję ja-
ko atrakcji turystycznej, postuluje także wpis wszystkich
obiektów do rejestru zabytków (radni miejscy proponują na-
wet wpisanie Twierdzy Kraków na listę UNESCO). Mogłyby
powstać również parki kulturowe; teren naszych fortów obję-
ty zostałby parkiem „Bitwy o Kraków” z fortami Kosocice,
Rajsko, Swoszowice, zgodnie z nazewnictwem zaproponowa-
nym przez fundację. 

Niestety nie nastąpi to szybko: – W tym roku nie planujemy
dokonać rewitalizacji obiektów Twierdzy Kraków, budżet Gmi-
ny zakłada jedynie bieżące utrzymanie 18 fortów zarządzanych
przez Miasto, co pochłonie 500 tys. zł. Do 30 czerwca będą trwa-
ły prace (konsultowane społecznie; przy współpracy z Fundacją
Janus) nad opracowaniem kompleksowego projektu strategii re-
witalizacji krakowskich fortów. Projekt po przygotowaniu zosta-
nie poddany pod procedowanie Rady Miasta Krakowa i dopie-
ro po przyjęciu uchwały RMK w tej sprawie Miasto podejmie
działania rewitalizacyjne – poinformował mnie Łukasz Gliński
z zespołu prasowego UMK. 

Tymczasem musimy zadowolić się szlakiem Twierdzy Kra-
ków biegnącym nierzadko, jak to ktoś powiedział, „od śmiet-
nika do śmietnika”. Wszystkie zmiany na lepsze wymagają
czasu, a w tym przypadku jeszcze olbrzymich środków finan-
sowych. Jestem jednak pełen optymizmu i wierzę, iż w nieda-
lekiej przyszłości nie tylko ja wyruszę na wycieczkę szlakiem
czystych i zadbanych fortyfikacji krakowskich. 

Tekst i zdjęcia: ROBERT RYL
Na podstawie: 

www.twierdza.art.pl 
i wybranych publikacji „Dziennika Polskiego”

WIADOMOŚCI 3Nr 3    Marzec 2006

Siódmy sektor Twierdzy Kraków



WIADOMOŚCI4 Nr 3    Marzec 2006

Ogłoszenia drobne
❑ Cito−Test, zatrudnimy technika

analityka lub pielęgniarkę 
− tel.  012 657 54 40

❑ Przyjmę do pracy w solarium
i wypożyczalni video kobietę 
(20−30 lat) − 509 137 227

❑ Garaż do wynajęcia w domu
jednorodzinnym na starej Woli
Duchackiej. Tel. 880 706 376

❑ Pilne! Poszukuję do wynajęcia
mieszkania (pokój z kuchnią).
Możliwie tanio, od zaraz. 
Tel. 0694 138 779

❑ Młode małżeństwo z dzieckiem pilnie
poszukuje do wynajęcia na dłużej
taniego 2−pokojowe mieszkania 
− 696 466 047 

❑ Pilnie kupię mieszkanie 3−4 pokojowe
− tel. 292 02 38, kom. 501 463 840

❑ Kupimy działkę i dom w okolicy 
− 012 659 00 40, 0501 463 840

❑ Sprzedam aparaty fotograficzne:
Agfamatic 2008, Olimpus  Fun Kit Vew
Zoom 120, Skina 105, Zenit E, Zenit
12 XP, Zorka 10. Cena do uzgod.
Kom. 0504 853 960

GROTA SOLNO−JODOWA GALOS jest najnowszą opatentowaną metodą zastosowania
naturalnych kryształów soli morskiej zawierającej wszystkie niezbędne mikro−
i makroelementy, potrzebne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego, który
wpływa korzystnie na nasze ciało i psychikę. Czyste zjonizowane powietrze pomaga
w leczeniu: ✦ chorób dróg oddechowych ✦ płuc, oskrzeli, nosa, gardła ✦ schorzeń
układu krążenia ✦ alergii ✦ chorób układu pokarmowego ✦ stanów nerwicowych
i przemęczenia ✦ spadku odporności na stres ✦ nadwagi i cellulitu. 

Terapię umilają multimedia do dyspozycji Klienta (kino domowe)
PROMOCJA: karnety

CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA

CENTRUM MIKROKLIMATU MORSKIEGO
Kraków, ul. Wielicka 91

Biuro Obsługi Klienta: tel. 012 265 38 30, tel./fax: 012 265 38 31
www.grota−krakow.pl

CC II TTOO−−TTEESSTT
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)
Czynne: pon.− pt. 8−16, sob. 9−11

tel. 012 657 54 40, 0606 957 723
● Bezbolesne i bezstresowe 

pobieranie krwi z palca.
● Pełny zakres badań 

krwi, moczu i kału.
● Testy na zawartość

narkotyków w moczu.

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

❐ stomatologia zachowawcza
❐ protetyka 
❐ chirurgia stomatologiczna

Pon. − pt. w godz. 15 − 19
os. Kozłówek, ul. Spółdzielców 3, pawilon I piętro

tel. 012 425 51 79

Kompleksowe leczenie schorzeñ krêgos³upa, 
stanów po urazach i kontuzjach

✦ Fizykoterapia - pe³ny zakres
✦ Masa¿ leczniczy i relaksacyjny
✦ Gimnastyka lecznicza i rekreacyjna
✦ Godziny dopo³udniowe – gimnastyka dla seniorów

Rehabilitacja osób niepe³nosprawnych w domu Pacjenta
Konsultacje lekarskie

Zapewniamy mmi³¹, rrodzinn¹ aatmosferê. ZZapraszamy rrównie¿ ddzieci 
z wwadami ppostawy, oosoby nniepe³nosprawne ii kkobiety ww cci¹¿y.

GABINET REHABILITACJI

"Butterfly"

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

www.rehabilitacja-bbutterfly.com

profesjonalizm - doœwiadczenie - 16 lat tradycji

Wola DDuchacka - ZZachód, uul. BBeskidzka 330 BB ((pawilon, II pp.)
Filia: BBie¿anów NNowy, uul. PPod³êska 117b/21

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

NOWY ADRES:

APTEKA
ul. WYSŁOUCHÓW 27

● leki za grosz 
● możliwość zapłaty

kartą 
● apteczki pierwszej

pomocy 
● fachowe porady 
● promocje i nagrody 

(szczegóły w aptece)

os. Kurdwanów Nowy,
ul. Wysłouchów 27

(koło "Ava Market")

tel. 012 654 06 49
Zapraszamy: pn. − pt. 8−20, sob. 9−14

Twoja reklama
w

„Wiadomościach”

tel. 012 654 54 19, 
kom. 0504 853 960

e−mail:
wiadomosci.krakow@wp.pl

Wynajmę umeblowane pokoje:
jednoosobowy (16 m kw., cena 450 zł)
i dwuosobowy (25 m kw., cena 500 zł)
w niezależnym mieszkaniu na piętrze
domu świeżo po remoncie (osobne
mieszkanie z wejściem z klatki schodowej,
z kuchnią, łazienką i balkonem), blisko
nowego campusu UJ, ok. 5 km do Starego
Miasta, 1 min. na dojście do przystanku
autobusowego, możliwość bezpiecznego
parkowania i korzystania z ogrodu.
Do ceny dochodzą opłaty za media.

Tel. 012 262 17 16

darmowe
ogłoszenia

drobne

www.wiadomości.krakow.pl

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
30−644 Kraków, ul. Kamieńskiego 49

tel. 012 655 12 93, 012 655 17 85 
fax: 012 655 60 09, e−mail: szkola@zsel1.krakow.pl
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego 49 już

od ponad pół wieku kształci elektryków i elektroników. 
Od początku swego istnienia szkoła zmienia oblicze, dostrzegając po−

trzeby przeobrażającego się rynku pracy i oczekiwania absolwentów gim−
nazjów. ZSE umożliwia kształcenie młodzieży aż w sześciu typach szkół: 

✦ CZTEROLETNIM TECHNIKUM w zawodach: technik informatyk
o specjalności komputerowe wspomaganie projektowania, technik
elektronik o specjalnościach maszyny i systemy cyfrowe oraz automa−
tyka, jak również technik elektryk o specjalności budowa i eksploata−
cja odnawialnych źródeł energii; 

✦ TRZYLETNIM LICEUM PROFILOWANYM w profilach: elektro−
nicznym, elektrotechnicznym, zarządzanie informacją; 

✦ TRZYLETNIEJ SZKOLE ZASADNICZEJ w zawodach: elektryk,
monter elektronik; 

✦ TRZYLETNIM TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM na podbudowie
szkoły zasadniczej w zawodach: technik elektronik, technik elektryk; 

✦ ROCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ w zawodzie: technik elektryk
o specjalności budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii; 

✦ DWULETNIEJ SZKOLE POLICEALNEJ w zawodzie technik infor−
matyk. 

Szkoła w trosce o wysoki poziom kształcenia zawodowego podjęła róż−
norodne działania. Jednym z nich jest współpraca z Fundacją Internatio−
naler Bund Polska, która zaowocowała przystąpieniem placówki do unij−
nego programu Leonardo da Vinci. Zgodnie z założeniami ma on służyć
poprawnie jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w pań−
stwach Wspólnoty oraz dostosowaniu obowiązujących w nich systemów edu−
kacji do potrzeb rynku pracy. 

Idąc naprzeciw temu wyzwaniu ZSE planuje pogłębić wiedzę i umiejęt−
ności praktyczne uczniów poprzez organizowanie (w klasach o specjalności
technik elektronik i technik elektryk) miesięcznych praktyk zawodowych
w Niemczech. Również w ramach tego programu uczniowie kształceni w za−
wodzie technik elektryk o specjalności odnawialne źródła energii odbędą
staż zawodowy oraz kilkudniowe seminaria tematyczne. Zaliczenie praktyk
zostanie potwierdzone certyfikatem Europas Mobiliti, który zwiększy
możliwości znalezienia przez młodzież atrakcyjnej pracy w Polsce i krajach
UE. Ponadto certyfikat ten nie pozwoli szkole na obniżenie poziomu na−
uczania, a nawet zobliguje ją do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia.
Potwierdzeniem tego będzie m. in. aktywny udział nauczycieli w planowa−
nym już w sierpniu 2006 r. szkoleniu w Dreźnie. Projekt ma też na celu do−
skonalenie znajomości języków obcych oraz poznawanie kultury Niemiec. 

Działaniem wspierającym dbałość o wszechstronny rozwój ucznia jest
również otwarcie w technikum klas pod patronatem AGH, kształcących w za−
wodzie technik elektryk. 

Propozycje edukacyjne ZSE skierowane są do tych wszystkich absolwentów,
którzy pragną w wyniku nabytych umiejętności zapewnić sobie lepsze funkcjo−
nowanie w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społecznych. 

W dniu 25 marca 2006 r. w godz. 9 − 14 
Dyrekcja i grono pedagogiczne zaprasza gimnazjalistów 

i ich rodziców na DZIEŃ OTWARTY, 
podczas którego można będzie zapoznać się z bogatą ofertą

dydaktyczno−wychowawczą placówki. 

Bożena Szurlej−Duda, Bożena Wiśniewska

KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI

Informacje o szkole można uzyskać codziennie w godz. od 8 do 15 
pod nr. tel.: 012 655−12−93, 012 655−17−85

oraz na stronie www.zsel1.krakow.pl
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■ piece łazienkowe z autoryzowanym serwisem ■ kotły co i grzejniki 
■ baterie ■ umywalki ■ miski ustępowe ■ wanny ■ rury i kształtki miedziane, 

PP oraz kanalizacyjne zawory wodne i gazowe 
Świadczymy usługi wod−kan−gaz−co

SKLEP
INSTALACYJNO-SANITARNY

ul. Nowosądecka 50a (przy przychodni na Białoruskiej)
pon.−pt. 9−18, sob. 9−14, tel. 012 655 89 12, kom. 0660 765 720

Raty! Rabaty! Akceptacja kart płatniczych

Kozłówek, ul. Wlotowa 5, tel. 502 11 03 71
Prądnik Czerwony, ul. Dobrego Pasterza 100

Artykuły ddziecięce
Sklep – Komis

ubranka ● akcesoria ● zabawki ● wózki ● foteliki 

CAFE INTERNET
Czynne: pon. − pt. 

w godz. 11 − 19, sob. 10 − 18
● dostęp do Internetu i usługi:

nagrywanie płyt CD, 
wydruk /czarny/, przepisywanie
tekstu, skanowanie, kserowanie,

nadawanie/odbieranie fax'ów

BIURO
RACHUNKOWE
(świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów)

● pełny zakres usług dla firm i osób fizycznych
● ZWROT VAT NA MATERIAŁY BUDOWLANE

Czynne: pon. − pt. w godz. 14 − 18, sob. 10 − 14

Kurdwanów Nowy, ul. Halszki 1 (wieżowiec) tel. 012 654 32 63, 
www.infomm.prv.pl, e−mail: infomm@op.pl

ul. Nowosądecka 78
(przed przychodnią na Białoruskiej)

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

www.bel-meb.pl

SZAFY

WNĘTRZA

GARDEROBY

CAFE
INTERNET

Komputery 
na raty!
NOWOŚĆ:
wydruki

bindowanie
laminowanie

xero

tel. 012 650 03 90
012 657 59 67

fax 012 650 03 91 0501 422 272

Kraków, ul. Szczęśliwa 10
tel. 012 655 74 74

www.zalmax.pl

ROLETKI 
TEKSTYLNE

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

Pon. − pt. w godz. 10−18, sob. 10−14

PROMOCJA 10% 

SKLEP ZOOLOGICZNY 
„GABI”

✦ ryby, ptaki, gady ✦ karmy
✦ akcesoria

Ceny promocyjne! 
Karmy na telefon: 0694 204 329
Wola Duchacka, róg Trybuny Ludów/Turniejowa 
(naprzeciwko Delikatesów „Maciek”)
Zapraszamy: pon. − pt. 10−18, sob. 10−14
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Suknie i garnitury
k o m u n i j n e

aktualności,
archiwum,
reklama

www.wiadomości.krakow.pl

Życzenia wielkanocne!
Nie zapomnij o reklamie 
i złożeniu Klientom
życzeń świątecznych 
w „Wiadomościach”
Zadzwoń − przyjedziemy, 
wspólnie coś wyklujemy!

Tel. 012 654−54−19, kom. 504−853−960
e−mail: wiadomosci_kr@wp.pl

ANIMALIS
Salon piękności zwierząt
Sklep zoologiczny
Promocyjne ceny, szeroki asortyment
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55 (pawilon, I p.)

tel. 0012 6658 556 772
www.animalis.pl

Zapraszamy: pn. − pt. 11−19, sob. 10−14

AUTO − SERWIS
Wola Duchacka, ul. Karpińskiego 9A

tel. 012 655 59 61, kom. 0691 123 765
■ mechanika samochodowa ■ wydechy ■

■ zawieszenia i geometria ■ blacharstwo ■

■ elektromechanika ■

■ skomplikowane naprawy powypadkowe ■
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Cd. ze str. 1
– Co prawda, sama nie doświadczyłam agresji lub prze-

mocy, ale już mój mąż miał okazję poznać, co znaczy być
atakowanym – opowiada radna Bazan. – Zdarza się rów-
nież, że dzieci wracające ze szkoły, w tym mój syn, są za-
czepiane na terenie Kurdwanowskiego Parku. – Ponad rok
temu – wspomina radny Jamro wracałem z Warszawy do
Krakowa. Z płaszowskiego dworca udałem się na autobus,
w którym jechało bardzo dużo młodzieży. Już miałem wy-
siadać przy Nowosądeckiej, gdy zostałem zaatakowany
przez młodego człowieka... Ponadto w 2004 r. ukradziono
mi samochód. Złodzieje włamali się do garażu, oprócz re-
nault 19 zabrali dwie nowe opony oraz dwa górskie rowe-
ry. Sprawcy nie zostali ujęci... 

Strach przed agresją, przemocą, kradzieżami staje się
częścią życia lokalnych społeczności. W opublikowanym
na łamach „Dziennika Polskiego” (z 24.10.2003 r.) artyku-
le pt. „Strach w Krakowie”, omawiającym wyniki badań
dotyczących poczucia bezpieczeństwa m. in. mieszkańców
Krakowa (wśród wypełniających ankiety znaleźli się miesz-
kańcy Nowego Bieżanowa), czytamy: „Bardziej niż inni od-
czuwamy lęk przed grupami wałęsającej się młodzieży, przed
nietrzeźwymi, (...) niepokoi nas nieobecność policji na uli-
cach”. Wypowiadający się w tymże artykule prof. Krzysztof
Krajewski z Katedry Kryminologii UJ tłumaczy: „Nasze lę-
ki (...) są efektem transformacji, bezrobocia i biedy”. 

Wiêcej œrodków na bezpieczeñstwo

Aktualna przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa
Dzielnicy XI mówi, że poprawa bezpieczeństwa na osie-
dlach Woli Duchackiej, Piasków Nowych, Kurdwanowa
jest sprawą priorytetową. Najlepszym dowodem na to są
zdecydowanie wyższe kwoty przeznaczane z budżetu dziel-
nicy na sprawy związane z bezpieczeństwem. – W uchwale
z 1.07.2002 r., a więc jest to uchwała podjęta przez po-
przedni Zarząd i Radę Dzielnicy XI – wyjaśnia Jolanta Ba-
zan – na bezpieczeństwo przeznaczono kwotę 15 tys. zł.
Ale już na początku 2003 r. przekazane zostały pieniądze
na stworzenie dodatkowych patroli Straży Miejskiej
w kwocie około 40 tys. zł. W kolejnym budżecie (uchwała
z 14.07.2003r.) na bezpieczeństwo zostało przekazanych 88
tys. zł, a na obecny rok (uchwała z 11.07.2005r.) jest to
kwota 81 300 zł. 

Również radni z Dzielnicy XII zdecydowanie zwiększyli
kwoty przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa. –
W 2003 r. była to suma ok. 45 tys. zł – podaje Tadeusz Jam-
ro – a w budżecie na rok obecny przewidzieliśmy sumę po-
nad 60 tys. zł, z tym że staraliśmy się o kwotę podobną do
tej z 2005 r., czyli ponad 70 tys. zł, jednak przedstawiciele
innych dzielnicowych komisji przekonywali, że na realiza-
cję zadań, za które oni są odpowiedzialni, również są po-
trzebne pieniądze i stąd różnice między tym, co zapropo-
nowaliśmy jako komisja, a tym, co otrzymaliśmy. 

Z powyższych wypowiedzi wynika, że najwięcej pienię-
dzy przeznaczono na wsparcie działań Policji z Komisaria-
tu VI przy ul. Bieżanowskiej oraz Straży Miejskiej (m. in.
stworzenie dodatkowych patroli, zakup sprzętu). Niemałe
pieniądze rady dzielnic przeznaczają również na działania
profilaktyczne realizowane na terenie znajdujących się na
tych osiedlach szkół. – Zdecydowanie poprawiła się spra-
wa profilaktyki i zwiazanej z nią współpracy ze szkołą – za-
pewnia naczelnik Grzegorz Gorczyca z Oddziału Straży
Miejskiej Oddział Wola Duchacka, przy ul. Cechowej. 
– Uczniom szkół podstawowych w klasach nauczania po-
czątkowego przekazywana jest wiedza z zakresu bezpie-
czeństwa zachowań w drodze do szkoły, niebezpiecznych
sytuacji zarówno w domu, jak i poza nim. Wśród uczniów
gimnazjów propagujemy wzory aktywnego uczestnictwa
w życiu lokalnej społeczności, zachęcamy i pomagamy
w przygotowaniu do konkursów. Ponadto pracownicy
szkół mają możliwość częstych spotkań ze strażnikiem
i bieżącego informowania o potrzebach i oczekiwaniach
tych placówek. Te wszystkie działania zostały bardzo wyso-
ko ocenione przez Zarząd i Radę Dzielnicy XI i w związ-
ku z tym na obecny rok na realizację programów profilak-
tycznych otrzymaliśmy kwotę 11 200 zł – podkreśla naczel-
nik SM Grzegorz Gorczyca. 

Dużą pomoc materialną ze strony lokalnych samorzą-
dów na działalność policji potwierdza również komendant
Komisariatu VI, młodszy inspektor Mirosław Skwarka: –
Bardzo istotnymi środkami wspierają nas wszystkie rady
dzielnic – zapewnia komendant Skwarka. – W 2003 r. była
to kwota 58 tys. zł, w 2004 – 59 tys. zł, w 2005 – 80 tys. zł,
a na obecny już 90 tys. zł. Te pieniądze zostały wykorzysta-
ne na zakup pojazdów służbowych, radiotelefonów, sprzę-
tu informatycznego. Zdaniem komendanta w ciągu ostat-
nich lat bezpieczeństwo na terenie podległych Komisaria-
towi VI dzielnic (X, XI i XII) uległo poprawie. Mają o tym

świadczyć m. in. raporty publikowane na łamach biuletynu
Dzielnicy XI, gdzie w ostatnim numerze (grudzień 2005 r.)
czytamy: „W porównaniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego nastapił zauważalny spadek ilości przestępstw sa-
mochodowych (...), znaczący spadek ilości włamań do
mieszkań (...), natomiast wzrosła liczba rozbojów”. 

Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak Ÿle? 

Zapytany o niespójność tego, co przedstawiają tabele
i wykresy w kwestii bezpieczeństwa z odczuciami miesz-
kańców podległych mu osiedli, młodszy inspektor Miro-
sław Skwarka tłumaczy: – Faktycznie, mamy tu do czynie-
nia z dwoma obszarami, które nie mają na siebie bezpo-
średniego wpływu, chociaż czasami się pokrywają. Jeden
obszar, ten związany z faktycznym stanem bezpieczeństwa,
monitorowany wskaźnikami, ilością zdarzeń, to jest po-
ziom rejestrowanej, ujawnionej przestępczości, natomiast
drugi obszar to jest właśnie poczucie bezpieczeństwa, któ-
re wcale nie musi się utożsamiać z jego stanem faktycz-
nym, bo wystarczy, że w miejscu zamieszkania takich osób
pojawi się grupa, która jeszcze żadnego przestępstwa nie
dokonała, ale ona jest już identyfikowalna i jej zachowanie
oddziałowuje na poczucie bezpieczeństwa tychże konkret-
nych osób, dla których informacje na temat wykrywalności
wykroczeń i przestępstw nie są wtedy istotne. 

Podobnie rozbieżności pomiędzy statystyką a odczucia-
mi mieszkańców tłumaczy radna Jolanta Bazan z Dzielni-
cy XI. – Statystycznie nastąpiła znaczna poprawa, zmniej-
szyła się ilość przestępstw, ale to nie przekłada się na od-
czucia mieszkańców, ponieważ wystąpienie incydental-
nych wypadków psuje tę całość. Powiedzmy jednak, że po-
czucie bezpieczeństwa się poprawiło, ale nie na tyle, na ile
bym tego oczekiwała. 

Natomiast radny Tadeusz Jamro z Dzielnicy XII tłuma-
czy: – Nie da się przy każdym człowieku postawić policjan-
ta czy też przedstawiciela Straży Miejskiej. Ja tak sobie
myślę, że policjanci i strażnicy wykonują syzyfową pracę,
a wynika to stąd, że prawo jest zbyt tolerancyjne w stosun-
ku do przestępców... 

Z przeprowadzonych rozmów tych oficjalnych i nieofi-
cjalnych jasno wynika, że mieszkańcy Podgórza najbar-
dziej boją się agresywnych zachowań grup młodzieżowych,
ich zaczepek na osiedlach, w klatkach schodowych, przed
niektórymi szkołami czy też sklepami, wymuszeń, głośnych
wieczornych meetingów, picia piwa, rzucania puszkami,
rozbijania butelek, wywracania koszy, malowania napisów
na elewacjach budynków czy rozbijania szyb w oknach wy-
stawowych „nielubianych” sklepów. 

Przeciwdzia³anie

Grzegorz Gorczyca ze Straży Miejskiej przyznaje, że tych
młodych ludzi, którzy najczęściej są autorami wykroczeń
porządkowych, trudno w kółko upominać, że w ich przypad-
ku istnieje tylko możliwość nauki przez represję. – Oni już
najczęściej wyszli ze szkół – tłumaczy naczelnik. – Właśnie
z myślą o przeciwdziałaniu takim negatywnym zachowa-
niom pojawił się program „Zero tolerancji”. Założyliśmy
sobie, że reagujemy bezwzględnie na każde wykroczenie, na
rzucenie peta, papierka, na używanie wulgarnych słów, na
słowne zaczepki. Tego typu wykroczenia często karane są
mandatami albo wprost wnioskami do sądu. I co istotne,
Sąd Grodzki zaczął na te wnioski zdecydowanie reagować
i coraz wiecej wydaje wyroków. W przypadku nieletnich jest
to najczęściej wykonanie określonej liczby godzin prac na
tzw. cele społeczne. Myślimy, że własnie tego typu kara
wpłynie na zmianę tych negatywnych zachowań. 

Również komendant policji Mirosław Skwarka potwier-
dza, że wśród zgłoszeń i związanych z nimi interwencji wie-
le jest chuligańskich wybryków. – Wprowadzamy w życie
program pod umowną nazwą „Blokers” – podaje komen-
dant. – Dzięki współdziałaniu z lokalnym środowiskiem
zlokalizowaliśmy miejsca najczęstszego grupowania się
tzw. trudnej młodzieży. Objęliśmy te miejsca szczególną
„opieką”, polegającą na częstszym ich kontrolowaniu, na
rozmowach z mieszkańcami zamieszkującymi dany teren.
Pewnie jeszcze nie do końca realizacja nam się udaje, ale
myślę, że w miarę upływu czasu te oczekiwane efekty będą
się pojawiać! 

Powstanie „mapy lokalnych zagrożeń” to jedno. Ze
strony policji, a dokładnie nowego komendanta Małopol-
ski, nadinspektora Adama Rapackiego, wyszła inicjatywa
finansowego sytemu motywacyjnego dla szczególnie ak-
tywnych i skutecznych policjantów. Przypomnijmy, że dzia-
ła też telefon „Powstrzymać przemoc” – 012 615 22 22 –
gdzie można anonimowo zgłaszać informacje pomocne
w wykrywaniu przestępstw. 

MARIA FORTUNA-SUDOR
(Dokończenie w następnym numerze) 

Rozmowa z pani¹ radn¹ Gra¿yn¹ Fija³kowsk¹
– Proszę powiedzieć, kiedy rozpoczął się Pani udział

w prowadzeniu sprawy powstania parku rzecznego
Drwinka? 

– Jestem radną miasta i dzielnicy XII od 1998 r. W tym
czasie na terenie dzielnicy udało się zrealizować wiele po-
trzebnych inwestycji, m.in. w tym roku po kilkuletnich pra-
cach przygotowawczych rozpocznie się budowa parku
Aleksandry między Nowym Prokocimiem i Nowym Bieża-
nowem. Na początku tej kadencji (2002/03 r.) wraz z panią
radną (obecnie posłem na Sejm – przyp. red.) Barbarą Bu-
bulą, na Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska wnioskowałyśmy o utworzeniu kilku parków
rzecznych na terenie Krakowa, m.in. parku rzecznego
Drwinki. Po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta, która
dotyczyła utworzenia listy rankingowej ok. 40 parków
miejskich i rzecznych, w 2005 roku Rada Dzielnicy XII wy-
stąpiła do ZGK o przygotowanie koncepcji dla parku
rzecznego Drwinki. Dzięki temu została rozpoczęta inwe-
stycja i park ten może być realizowany w pierwszej kolej-
ności. 

– Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na wy-
kup terenów pod park rzeczny Drwinka? 

– W tej chwili na wykup terenów Drwinki przeznaczo-
nych jest około 100 tys. zł. Jeżeli będą potrzebne większe
środki, Wydział Skarbu UMK jest gotowy zwiększyć sumę
pieniędzy. Wszystko zależy od tego, ile terenów miejskich
i prywatnych będzie do wykupu. Wszystkie procedury
trwają bardzo długo, ale mamy nadzieję, że w tym roku
większość terenów zostanie przejętych. Wówczas, w 2007
r. moglibyśmy rozpocząć I etap realizacji projektu zago-
spodarowania obszaru Drwinki. Bardzo ważne jest to, aby
tereny zielone nie zostały zabudowane, gdyż wtedy straci-
my je bezpowrotnie. 

– Jakie widzi Pani perspektywy i szanse na powstanie
parku rzecznego Drwinka? 

– Jest wiele ludzi, którzy chcą, by ten park powstał,
i którzy na pewno wesprą nas w dalszych działaniach. Jed-
ną z bardziej zaangażowanych osób jest pani radna Maria
Hołuj. Również cała Rada Dzielnicy XII popiera działania
w sprawie powstania parku Drwinki. Bardzo cenne jest to,
że w sprawę powstania parku zaangażowało się tak wiele
młodzieży z tutejszych szkół. Wszystkim zależy na tym, aby
powstał park i żeby Drwinka była czysta. 

– Czy do obywatelskiej akcji ratowania doliny Drwinki
przyłączyły się władze sąsiedniej Dzielnicy XI? 

– Powinno odbyć się spotkanie w tej sprawie z Radą
Dzielnicy XI, Drwinka leży na granicy obu dzielnic, a jej
górny bieg znajduje się na terenie dzielnicy XI i również
na tym terenie wpuszczane są zanieczyszczenia z „dzikich
kanalizacji”. 

– Co Pani sądzi o projekcie Tomasza Antosiewicza z Po-
litechniki Krakowskiej, który ma zostać wykorzystany do
zagospodarowania terenów Drwinki? 

– Projekt pana Tomasza Antosiewicza jest nowatorski,
dobrze przemyślany, widać że był robiony z sercem, a nie
na zamówienie. Bardzo wysoko został oceniony przez pa-
nią profesor Pawłowską – promotorkę pracy dyplomowej,
która jest specjalistą w sferze zieleni ogrodowej i parko-
wej. Chciałabym tylko, aby w projekcie znalazła się jeszcze
górka saneczkowa, „spod krzyża“, która istniała tu daw-
niej, co spowodowałoby, że park byłby atrakcyjny także
w zimie. Istnieje duża szansa na to, że projekt ten zostanie
zrealizowany. 

– Czy Rada Dzielnicy XII będzie mieć swojego przed-
stawiciela w przetargu na projekt parku rzecznego Drwin-
ka, przeprowadzonego przez Wydział Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Komunalnej? 

– Rada Dzielnicy nie uczestniczy w przetargach. W po-
przednich kadencjach tak było, ale zmieniły się przepisy.

Raport o bezpieczeństwie Drwinka

Projekt k³adki nad Drwink¹



WIADOMOŚCI 7Nr 3    Marzec 2006

może ożyć! 

Jednak cała procedura realizowania projektu odbywa się
przy udziale rady, na komisjach merytorycznych opiniowa-
ne są projekty. 

– Wiele akcji na rzecz ratowania Drwinki przeprowa-
dziła młodzież z Kozłówka: z Gimnazjum nr 31 we współ-
pracy z Przedszkolem Samorządowym, Szkołą Podstawo-
wą 123 oraz Szkołą Podstawową nr 27 na Piaskach No-
wych. Co jeszcze możemy zrobić, aby pomóc w powstaniu
naszego parku rzecznego? 

– Przede wszystkim pisać artykuły do gazet, w ten spo-
sób uświadomią one mieszkańcom, że ten park jest po-
trzebny. Wówczas łatwiej będzie zrealizować cel, jakim
jest właściwe zagospodarowanie terenu Drwinki. Bardzo
ważne jest to, aby mieszkańcy mieli gdzie wypoczywać
i mogli to robić w czystym środowisku. 

Rozmawiały:
Aneta Majchrowska i Katarzyna Stachurska,  
członkinie Koła Ekologiczno-Krajobrazowego 

im. E. Romera w Gimnazjum nr 31 przy ul. Spółdzielców
na Kozłówce, prowadzonego przez mgr Lidię Bączek,

a także uczestniczki warsztatów dziennikarskich, 
prowadzonych przez red. Jarosława Kajdańskiego 

w Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów“ 
przy ul. Aleksandry

Od redakcji: Pani radna Grażyna Fijałkowska, jako
prokocanka z urodzenia i z zamiłowania, napisała ostatnio
niezwykle interesującą, ozdobioną pięknymi zdjęciami
i starannie wydaną monografię pt. „Zespół Pałacowo-Pa-
rkowy im. Erazma Jerzmanowskiego“. Jest to pierwszy ze-
szyt z cyklu „Parki Krakowa“, wydany przez Ośrodek Kul-
tury im. C. K. Norwida, ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta Krakowa przygotował listę 27 parków,
które mają powstać w naszym mieście. Wśród nich w na-
szym rejonie wymienia się: park Kurczaba (ul. Kurczaba
i Wielicka) ✿ Płaszów-Obóz (ul. Swoszowicka) ✿ Jana
Pawła II (ul. Myślenicka, Podmokła) ✿ Aleksandry (ul.
Wielicka, Ćwiklińskiej) ✿ Aleksandry II (przedłużenie
ww. parku, ul. Ćwiklińskiej i Bieżanowska) ✿ Drwinka (ul.
Na Kozłówce) ✿ Potok Siarczany (ul. Stojałowskiego). Na
liście tej znajdują się zarówno parki, jak i parki rzeczne
oraz odcinki parków rzecznych. Autorem koncepcji par-
ków rzecznych jest prof. Aleksander Böhm z Politechniki
Krakowskiej. Projekt ten polega na tym, aby położony
w niekorzystnej niecce Kraków miał jak największą liczbę
naturalnych, czyli przebiegających wzdłuż rzek i potoków,
korytarzy powietrznych, umożliwiających wietrzenie mia-
sta i poprawę warunków klimatycznych. Trwa walka o to,
aby te tereny objąć planem zagospodarowania przestrzen-
nego, co uchroni je przed zabudową. 

Oprócz tego trwają prace nad tworzeniem parków kul-
turowych. W Urzędzie Miasta istnieje projekt utworzenia
8 takich parków, w naszym rejonie będą to: Krzemionki
Podgórskie, obejmujące grzbiet Krzemionek, kościółek
i fort św. Benedykta, park Bednarskiego, kopiec Krakusa,
kamieniołom Liban, obóz w Płaszowie, lasek Bonarka
z rezerwatem przyrody nieożywionej i prochowniami po-
austriackimi ✿ oraz „Rajsko-Kosocice”, obejmujący fort
Rajsko, zespół forteczny w Kosocicach oraz lasek Możdży-
ny z umocnieniami z r. 1914. Jest projekt wpisania do tej
listy całej Twierdzy Kraków tak, aby na tych terenach chro-
nić i tworzyć zieleń forteczną. (Kaj)

Otrzymaliśmy także, datowany 11 lutego br. List otwar-
ty, skierowany do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
ochrony doliny Drwinki, podpisany przez mieszkańców
osiedla Na Kozłówce. 

List otwarty 

Lista parków 
zielonych i kulturowych

Projekt wie¿y 

Wgłowach wielu wykształconych ludzi rodzą się
interesujące propozycje zagospodarowania róż-

nych terenów, dzięki którym pobliskie osiedla zyskałyby
miejsca atrakcyjne i piękne. Tak dzieje się na Wydziale
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.
Dzięki wspaniałej współpracy prof. Krystyny Pawłow-
skiej z Radą Dzielnicy VIII m. Krakowa powstał Park
Dębnicki, który otrzymał w 2002 r. nagrodę im. J. Bog-
danowicza za najlepszą inwestycję roku. Poznaliśmy ten
park wracając kiedyś z Tyńca. Ma on wiele pięknych za-
kątków, są tam mostki, altanki, pagórki, dolinki i cała
masa róż. Poza tym ten widok... na kopiec Kościuszki,
klasztor norbertanek, pałac hrabiów Łosiów... 

Ale to nie jedyne miejsce, gdzie mieszkańcy Dzielni-
cy VIII mogą odpoczywać. Zauroczył nas tor kajakowy
u podnóża Bielan. Tam, oprócz pływania, można space-
rować, pojeździć na rowerze i odpoczywać wśród ziele-
ni. Cenne są tabliczki informujące, że oto znajdujemy
się na starym szlaku bursztynowym, biegnącym przez
Węgry na południe Europy... 

A u nas? Drwinka – rzeczka, którą uczniowie i miesz-
kańcy mijają na co dzień. Niegdyś okazały potoczek, pe-
łen rzadkich gatunków ptaków i roślin – zamienił się
w ściek. Aż strach podchodzić bliżej brzegu... 

To właśnie Park Dębnicki, założony „od zera”, skło-
nił uczniów naszej szkoły do wystosowania w 2003 r. pe-
tycji do radnej Marii A. Hołuj z Dzielnicy XII w spra-
wie ochrony doliny Drwinki. Potem było zbieranie pod-
pisów i petycja do prezydenta Krakowa. 

Po jakimś czasie student Wydziału Architektury Kra-
jobrazu Politechniki Krakowskiej Tomasz Antosiewicz
przeczytał w Internecie nasze materiały na temat walki
o Drwinkę. Zainteresował go temat i zaangażowanie
młodych ludzi, więc postanowił poświęcić swoją pracę
magisterską zagospodarowaniu tego obszaru. Nawiązał
kontakt z naszą szkołą i doktorem Tadeuszem Zającem
z Instytutu Ochrony Przyrody PAN, który jako znawca
tej doliny był konsultantem naukowym wizji przyszłości.
– Przy wyborze tematu do pracy dyplomowej szukałem
miejsca, które stanowiłoby duży teren niezagospodaro-
wanej zieleni publicznej, w otoczeniu intensywnie zabu-
dowanych dzielnic. Jedną z możliwości były okolice,
które pamiętałem z dzieciństwa – malownicze, ale też
„zapuszczone” zbocza doliny Drwinki, leżące pomiędzy
osiedlami wysokich blokowisk – Wola Duchacka, Pia-
ski, Kozłówek i Prokocim – powiedział nam pan Anto-
siewicz. Jego praca nosi tytuł „Park rzeczny Drwinka”,
a opiekunem naukowym jest wspomniana już prof. Kry-
styna Pawłowska. 

16 stycznia br. uczniowie naszej szkoły zostali zapro-
szeni na Politechnikę Krakowską, aby uczestniczyć
w otwarciu wystawy pt. „Architektura krajobrazu – za-
wód atrakcyjny i pożyteczny”. Przedstawiała ona prace
magisterskie absolwentów tego kierunku. Obejrzeliśmy
ją, a potem wysłuchaliśmy wystąpień studentów i ich
opiekunów, którzy komentowali multimedialne wersje
dwunastu projektów. Był wśród nich „Park rzeczny

Drwinka”. To dla nas, uczniów Gimnazjum nr 31, było
coś! Po badaniach zasobów przyrody i skażeń Drwinki,
prowadzonych przez naszych poprzedników, przyszedł
czas na poważną pracę! 

Duże wrażenie robiła mapka pobliskich osiedli
z „deszczem” żółtych strzałek, skierowanych ku dolinie
Drwinki. Był to obraz zapotrzebowania na tereny zielo-
ne os. Kozłówek i Piaski Wielkie... 

Wszystkich nas zadziwił nowatorski i odważny pro-
jekt pana Tomasza, który postanowił obszar doliny
Drwinki podzielić na kilka odrębnych parków. Uważa
on, że dzieci byłyby zachwycone, mogąc spędzić czas na
wspólnych zabawach w parku, ale to nie znaczny, że ich
dziadkowie nie mieliby tam co robić – także dla nich
pan Antosiewicz wydzielił stosowny obszar. Wyodrębnił
też miejsce, gdzie chłopcy swobodnie mogliby pograć
w piłkę, a dziewczęta pospacerować wśród romantycz-
nie rozmieszczonych krzewów. 

Bardzo zaciekawił nas pomysł wprowadzenia czegoś
zupełnie nowego w naszej kulturze, za to bardzo mod-
nego na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, tj.
parku dla piesków... Zaskakujący był też projekt nowo-
czesnej architektury, czyli mostków i wieży widokowej.
Tutaj architekt wykazał się wyjątkową pomysłowością.
Wieża pozwalałaby nie tylko wspinać się i oglądać oko-
lice, ale – zważając na bogactwo ptaków – dawałaby
możliwość ich obserwowania. 

Chociaż w projekcie nie uwzględniono np. tablicy in-
formującej o głazach narzutowych, które przyniósł na te
tereny lądolód z Wysp Alandzkich, wszystko można
jeszcze dopracować. Można by też opisać naturalne ele-
menty doliny Drwinki, bardzo rzadkie w wielkim mie-
ście (wąwóz erozyjny), roślinność (łęgi jesionowo-olsz-
owe, starodrzewia) i ptaki, które odbywają tu swoje lę-
gi (trzydzieści gatunki, część z nich pod ochroną). 

Płyty z projektem Tomasza Antosiewicza zostały
przekazane radnej miasta Krakowa i Dzielnicy XII pa-
ni Grażynie Fijałkowskiej oraz dyrektor Biura Planowa-
nia Przestrzennego UMK pani Magdalenie Jaśkiewicz.
Mamy nadzieję, że na ciekawym projekcie prace się nie
zakończą... 

A co my będziemy robić w tym czasie? To, co nasza
szkoła robi od lat – budować budki lęgowe dla pta-
ków. Pani Lidia Bączek, prowadząca nasze koło, roz-
dała nam schem aty budek dla sikory modrej, bogatki,
szpaka i sowy pójdźki. Z początkiem marca będziemy
je wieszać w lasku nad Drwinką z pomocą ornitolo-
gów z Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
W końcu kiedyś, po silnych mrozach, musi przyjść
wiosna! 

Paulina Giża, Monika Kozera, Katarzyna Siwek
Koło Ekologiczno-Krajoznawcze im. E. Romera 

w Gimnazjum nr 31, os. Na Kozłówce

Wszystkie zdjęcia przedstawiają elementy projektu
mgr. T. Antosiewicza. 

Dziękujemy autorowi za ich udostępnienie – red. 

✿ Mamy już projekt! ✿



K iedyś był tu zieleniak. Do dzisiaj Klientki pani
Marzeny Repelewicz wspominają państwa Marię

i Franciszka, jego właścicieli, teściów pani Marzeny. Obec-
nie na miejscu tamtego niewielkiego sklepu przy ul. Wło-
skiej na os. Wola Duchacka stoi okazały budynek miesz-
czący firmę rodzinną, między innymi Salon Fryzjersko-
-Kosmetyczny i Solarium LORI'N. – Gdy byłam jeszcze
bardzo młoda, piosenkarka Sandra wylansowała piosenkę
pod takim właśnie tytułem „Lorin”, do dzisiaj czuję do te-
go utworu sentyment, stąd nazwa mojej firmy – wyjaśnia
z uśmiechem pani Marzena. 

Cztery lata temu ta mieszkanka Kozłówka postawiła
wszystko na jedną kartę i wygrała. – Nie mogłam

dłużej pracować w moim poprzednim zakładzie na Kur-
dwanowie, którego byłam współwłaścicielką, z różnych
przyczyn – zamyka wspomnienia pani Marzena. Sporo
Klientów przyszło tu za nią. I nie żałują. LORI'N to eksklu-
zywny salon, który nie pozostaje w tyle za firmami o naj-
wyższej renomie, a co jest bardzo istotne, ceny świadczo-
nych tu usług są bardzo konkurencyjne. Tutaj żadne wy-
zwanie, nawet najbardziej wymagających Klientek nie po-
zostaje bez odzewu. Nawet te, które mają bardzo wyszuka-
ne oczekiwania, wychodzą stąd zadowolone. To samo do-
tyczy Panów. 

Pani Marzena opowiada z uśmiechem, że wiele Klientek
przychodzi do Salonu i przesiaduje godzinami, bo tu moż-
na odpocząć, zrelaksować się... Poza tym, jak twierdzą, ni-
gdzie nie podają tak wyśmienitej kawy... 

– W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja nie próżnuje,
trudno jest o stałą klientelę – mówi właścicielka LORI’N.
– Ja nie narzekam. Wiele Klientek przyciąga do zakładu
jakość świadczonych przez nas usług. Pracujemy na bazie
kosmetyków o światowej renomie. I nie odmawiamy żad-
nemu, nawet najbardziej niecodziennemu, wygórowane-
mu czy ekstrawaganckiemu zamówieniu. Czasem każde-
mu potrzebna jest namiastka artystycznego szaleństwa,
choćby na głowie! A do tego dochodzi jeszcze usługa ko-
smetyczna i solarium. Można w naszym zakładzie zmienić
swoje życie (choćby na chwilę) – kusi pani Marzena. 

– Zarówno ja, jak i mój personel, a obecnie jest to sie-
dem osób, mimo że uwijamy się jak w ulu, jesteśmy otwar-
ci na ludzi – zapewnia szefowa LORI’N. – To bardzo waż-

ne, żeby umieć do nich do-
trzeć, a jednocześnie pra-
cować na najwyższych ob-
rotach... Mamy czas dla
każdego. 

Personelowi Marzeny
Repelewicz nie zda-

rza się nie sprostać wyma-
ganiom Klientek, chociaż
zdarza się, że one same nie
bardzo wiedzą, co chciały-
by mieć na swojej głowie...
– Wtedy wystarczy poroz-
mawiać z taką osobą, zo-
baczyć jak się ubiera, jak zachowuje, trzeba ją wyczuć, po-
znać jej charakter – wyjaśnia pani Marzena. – Fryzura mu-
si być dostosowana do osobowości, musi z nią współgrać,
wtedy wszyscy są zadowoleni, my też! 

A to podstawa sukcesu! W SALONIE LORI’N często
zdarza się robić poprawki po innych fryzjerach, nie tylko
z okolicznych salonów, ale i z tych bardziej renomowa-
nych, z miasta. 

Pani Marzena nie bierze udziału w konkursach, szkoda jej
czasu na zdobywanie fryzjerskich laurów, choć pewnie mia-
łaby na to szanse. Woli go poświęcić na szkolenie młodych
zdolnych kadr. W tej chwili w Salonie ma siedmioro
uczniów, o których troszczy się nie tylko jak mistrz i szefowa,
ale życzliwy starszy kolega, partner i przyjaciel. A przecież
poza tym musi też zadbać o dom, mieć czas dla swojej rodzi-
ny, zwłaszcza dla dwóch córek. Jedna z nich wymaga go bar-
dzo wiele, ma dopiero pięć lat. Jak na to wszystko znajduje
czas? – Sama nie wiem – przyznaje szefowa LORI’N. 

Do tego wszystkiego Marzena Repelewicz nie jest obo-
jętna na ludzi dotkniętych nieszczęściem. Wspomaga

finansowo pobliską szkołę integracyjną, dwie ubogie rodzi-
ny, Dom Dziecka z ul. Pod Kopcem, różne akcje charyta-
tywne. Od trzech lat wspólnie ze swoim personelem organi-
zuje w zakładzie mikołajki dla kilkunastu dzieci z okolicy. 

Pani Marzena jest osobą niesłychanie życzliwą, bezpo-
średnią, wesołą. To głównie za jej przyczyną atmosfera
w salonie pulsuje pozytywnymi wibracjami. Sprawia, że za-
dowolone są nie tylko Klientki i Klienci, którzy przyjeżdża-
ją tu z całego miasta, ale także pracownice i uczniowie.
Wszyscy mówią o niej z życzliwym uśmiechem. Jest wspa-
niałą kontynuatorką rodzinnego interesu. (ZetŻet) 

FRYZJERSKO−
KOSMETYCZNY 
i SOLARIUM
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Czynne od pon. do pt. w godz. 6.30 − 17.00
ul. Łużycka 71 a (róg Tuchowskiej)

Informacje i zapisy: tel. 012 265 24 95

PRZEDSZKOLE „SMERFY”
prowadzimy nabór już na wrzesień

❖ domowe warunki 
(domek jednorodzinny z własnym ogródkiem)

❖ nauka języka angielskiego i francuskiego
❖ zajęcia dydaktyczne
❖ religia
❖ zajęcia ruchowe
❖ rytmika
❖ gimnastyka korekcyjna
❖ logopeda i psycholog
Opłata miesięczna − 196 zł
Wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek.

Sprawdź nasze ceny!
Kurdwanów, ul. Cechowa 36

Tel. 012 654 05 48

TŁUMIKI, KATALIZATORY, 
HAMULCE, ZAWIESZENIA, SZYBY

sprzedaż − montaż − serwis
Części oryginalne oraz tanie zamienniki

Elektromechanika, naprawy powypadkowe
Doświadczenie, ceny konkurencyjne

ASTRO Auto−Serwis

Redakcja miesięcznika lokalnego „WIADOMOŚCI”
przyjmie do współpracy: 

✦ dziennikarzy (np. studentów i nauczycieli z zacięciem
dziennikarskim, możliwość zaliczenia stażu i otrzy−
mania świadectwa współpracy z prasą lokalną); na−
wiążemy także współpracę z osobą dobrze znającą
się na lokalnej tematyce sportowej; 

✦ akwizytorów reklamy prasowej (o zacięciu handlo−
wym); 

✦ kolporterów (własny środek transportu). 
Wymagana solidność, samodzielność i pomysłowość. 

Informacje: 
tel. 012 654 54 19, kom. 0504 853 960

e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Czytelników zapraszamy do nadsyłania uwag dotyczą−
cych naszej okolicy, informacji o wydarzeniach, proble−
mach lub osobach, które należałoby na naszych łamach
przedstawić... 

Czekamy na Wasze listy: 
Redakcja „WIADOMOŚCI”

30−693 Kraków, ul. Urwana 10/2

Zapraszamy na warsztaty dziennikarskie
prowadzone przez redaktora „Wiadomości”

Jarosława Kajdańskiego
Dom Kultury SM „Nowy Bieżanów”

czwartki w godz. 17-18.30. 
Pierwsze spotkanie 16 marca. 

ul. Aleksandry 11 (pawilon, I p.) tel. 012 658 56 47
Zapraszamy młodzież: 

gimnazjalną, licealną i studencką. 
Możliwość publikowania najlepszych prac. 

Informacje: tel. 012 654 54 19, kom. 504 853 960

Miło nam powiadomić, że Kapituła Małopolskiej Na-
grody Dziennikarzy za rok 2005 w kategorii „dziennikarz
lokalny” przyznała nominacje dla red. MARII FORTUNY-
-SUDOR oraz red. ZOFII MAŁGORZATY ŻMUDZ-
KIEJ. Wśród nominowanych była jeszcze red. Iwona Ka-
mieńska z nowosądeckiego oddziału „Gazety Krakow-
skiej” oraz redaktor naczelny „Tygodnika Podhalańskie-
go” Jerzy Jurecki. Nagrodę przyznano red. Iwonie Ka-
mieńskiej. 

Nietrudno zauważyć, że połowa nominacji w tej katego-
rii przypadła dla dziennikarzy miesięcznika lokalnego
„Wiadomości”. Prestiżu dodaje fakt, że nominacje i sama
nagroda jest przyznawana przez jury złożone ze znanych
dziennikarzy wszystkich małopolskich mediów. 

Ogłoszenie wyników oraz III Bal Dziennikarzy odbyły
się tradycyjnie w Willi Decjusza. 

Naszym koleżankom serdecznie gratulujemy! 

Artyku³ sponsorowany ✦ artyku³ sponsorowany ✦ artyku³ sponsorowany  ✦ artyku³ sponsorowany 

Firma z tradycj¹
LORI'N: fachowość i fantastyczny nastrój

ul. Włoska 2A
(naprzeciw dawnego supermarketu „Major”) 

Serdecznie zapraszamy: 
pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

Rezerwacja tel. 012 292 48 22

SALON

Marzena Repelewicz 
we w³asnej osobie

Za³oga „LORI’N”, od lewej: Dominika, Aneta, Ania, Marzena,
£ucja, Magdalena, Katarzyna oraz Mateusz

Nominowane
dziennikarki „Wiadomości”

Przyłącz się do „Wiadomości”!

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE


