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WIADOMOŚCI
Krzyż 1873 i Kaim 1914 ● Poetka z sensem ● Po Miłoszu ● Basen z przeszłością 

Raport o księgarstwie ● Serca dla Kozłówka ● Tenisowe portrety ● Derby i wlepki

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. 655 17 02
Nowa Huta, os. Jagielloñskie 19

tel. 681 33 88

fiat 125p, polonez – od 320 zł

kupujemy samochody za gotówkę

os. Kurdwanów Nowy, ul. Halszki 1A (przy pętli)
tel. 654 83 82

Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 8−18

Atrakcyjne kredyty
mieszkaniowe i gotówkowe

bez poręczycieli!
Sprawdź naszą ofertę!

Potrzebujesz zakupić, wykupić, wyremontować mieszkanie − przyjdź do nas!

SZKOŁA

os. Kurdwanów Nowy, ul. Wysłouchów 25 g
(pawilony za „Ava Market”)

tel. 654 17 96, kom. 0509 37 45 73
www.szkola−word.com

❖ Grupy 5 − 8 osób
❖ Kursy przygotowawcze: egzaminy 

do gimnazjum, nowa matura, Cambridge
❖ NOWOŚĆ: angielski od lat 3

ANGIELSKI i inne języki obce
dzieci, młodzież, dorośli

(wszystkie stopnie zaawansowania)

WORD
16 lat 

tradycji

Rabaty 5−30%

wiklina − ceramika − zabawki ekologiczne 
upominki − anioły − obrazy − witraże
Jedyny taki sklep w okolicy!

os. Kurdwanów Nowy, ul. Bojki 4 (pawilony)

RĘKODZIEŁO LUDOWE I ARTYSTYCZNE

Tym, którzy odeszli...

Każdego z nas wcześniej czy później czeka taka dro-
ga... Przed nami dzień Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny. Od Łagiewnik po Bieżanów znaleźć można
wiele krzyży, kapliczek i cmentarzy, zadbanych i skan-
dalicznie zaniedbanych (jak ten z okresu I wojny świa-
towej w Łagiewnikach). W tych szczególnych dniach
pamiętajmy nie tylko o naszych najbliższych Zmarłych,
ale o wszystkich, którzy na naszą pamięć i szacunek za-
służyli... 

Na zdjęciu cmentarz parafialny na Piaskach Wiel-
kich. Fot. Jarosław Kajdański

Pani MIRA KUŚ z wykształcenia jest fizykiem. Kiedyś
pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, natomiast
obecnie zajmuje się, najogólniej mówiąc, pisaniem. Jest
znakomitą poetką, mieszka na Kurdwanowie. 

Ma na swoim koncie zarówno artykuły poświęcone
nauce (drukowane m.in. w „Dzienniku Polskim”, czaso-
pismach psychologicznych, elektronicznych), do „Zna-
ku” pisuje rekomendacje wartych przeczytania książek,
w podręcznikach do nauczania początkowego i w porad-
nikach metodycznych znajdują się jej wiersze... Cd. str. 6

Czy księgarnie, zwłaszcza te osiedlowe, niewielkie,
mają jeszcze rację bytu w obecnej rzeczywisto-

ści? Co sprawia, że powoli znikają z krajobrazu obrze-
ży miasta? Na terenie dwóch naszych dzielnic, nie li-
cząc stoisk w hipermarketach, pozostało ich zaledwie
cztery... Dwie na Prokocimiu, po jednej na Kurdwano-
wie i na Kozłówku. I właściwie nie widać w nich tłumów,
chociaż i tutaj można dodatkowo kupić artykuły pa-
piernicze, zabawki, nawet reprodukcje obrazów. 

– Nie jest dobrze – stwierdza pan Dariusz Solnica,
właściciel małej księgarni w Prokocimiu przy ul. Teligi,

róg Wielickiej. – Ale może być jeszcze gorzej, jeśli, jak
zapowiadają władze, w 2007 r. zostanie wprowadzony
na książki 22% podatek VAT. Ale już teraz, gdyby
w naszym istniejącym od dziesięciu lat sklepie sprzeda-
wać tylko książki, to już dawno musielibyśmy zlikwido-
wać firmę. Ratujemy się dodatkowymi usługami dla
mieszkańców: kserowaniem, laminowaniem, bindowa-
niem, wprowadzamy asortyment szkolno-papierniczy. 

Minimalnie zwiększony ruch kupujących, nieporów-
nywalny do tego sprzed kilkunastu lat, sprzedawcy mo-
gą zaobserwować właściwie trzy razy w roku. Cd. str. 4

Pod koniec lipca Gmina Kraków podpisała z Klu-
bem Sportowym „Grzegórzecki” umowę użyczenia
nieruchomości przy ul. Wysłouchów 34 oraz przylega-
jących do niej obiektów sportowych. „Grzegórzecki”
podjął się roli inwestora zastępczego dla działań
związanych z modernizacją oraz wyposażeniem
obiektu. 

Zobowiązał się także pokryć koszty przygotowania
dokumentacji przetargowej dla robót remontowych
i inwestycyjnych w budynku, wykonania modernizacji

kortów ziemnych, prowadzenia działalności zgodnie ze
statutem klubu, utrzymywania oraz dokonywania bie-
żących napraw oraz remontów obiektu. Z części zobo-
wiązań „Grzegórzecki” już się wywiązał i od paździer-
nika korty są już czynne. 

Wyremontowanie kortów to dopiero pierwszy krok.
Przez dwa dni (w pierwszą sobotę i niedzielę paździer-
nika) wszyscy mogli grać w tenisa za darmo. Chętnych
jednak nie było zbyt wielu. W pierwszym dniu z oferty
skorzystało 20 osób… Cd. na str. 7

KS „Grzegórzecki” na Kurdwanowie

Basen w przyszłym roku? 

Rynek księgarski

„W czasach pełnych poetyckich ciemności, zwątpień
i dramatów, Mira Kuś pisze lirykę pogodną, szukającą
utraconych harmonii, nieśmiertelnego piękna wspólnoty
słów i rzeczy. To jest niemal wyzwanie, niemodna śmiałość.
Ale opłacalna; wiele wierszy jest czystą muzyką natury”. 

Tomasz Nyczek

Przenikanie świata
Przy nowo otwartej ul. Turowicza, po stronie Ła-

giewnik pojawił się krzyż z datą 1873, upamiętniający
cmentarz epidemiczny. Po przeciwnej stronie, między
Bieżanowem a Wieliczką, na wzgórzu Kaim – stoi obe-
lisk upamiętniający bitwę, jaką stoczono w tym miejscu
90 lat temu. Jedna pamiątka jest nowo odtworzona,
druga od lat walczy o przetrwanie. Walkę o pierwszą
stoczyło Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne, drugą
zajmują się na przemian władze miasta i... okoliczni
wandale. Cd. na str. 3

Pamiątki...
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Te bez mała pięćdziesiąt lat, to wspólny czas pracy
z dziećmi i młodzieżą Kozłówka dwóch pań: długoletniej
kierowniczki Akademii Dziecięcej, artysty plastyka
KRYSTYNY DZIEDZIC i dyrektora ZSO nr 38, mgr
GRAŻYNY KAMIŃSKIEJ. Zarówno pani Krysia, jak i pa-
ni dyrektor, chociaż obie jeszcze w pełni sił, odeszły na
emeryturę... 

Krystyna Dziedzic związana
jest z Akademią Dziecięcą, od jej
samych początków, kiedy 1 grud-
nia 1980 r. placówka zapoczątko-
wała swą działalność jako świetli-
ca dziecięca Pinokio. Przez te
wszystkie lata prowadziła pracow-
nię plastyczną, będąc równocze-
śnie kierownikiem Akademii do r.
2002. Była jej dobrą duszą, bez

niej nie byłoby na pewno tych wszystkich sukcesów mło-
dych artystów. Projektowała i wykonywała scenografię do
spektakli teatru, szyła do późnych godzin nocnych kostiu-
my dla aktorów. Również wszystkie imprezy okoliczno-
ściowe były zazwyczaj inspirowane przez panią Krysię. Tak
ją tutaj wszyscy nazywali, zarówno dzieciaki, jak i ich rodzi-
ce. I chociaż dusza pani Krysi jest rogata, jak wszystkich ar-
tystów, to ona sama jest ciepłą, przyjazną dzieciom osobą. 

– Nawet w tych biednych, osiemdziesiątych latach stara-
łam się, aby moje dzieciaki żyły kolorami, uczyłam ich do-
strzegać piękno i przenosić je na papier – mówi pani Krysia.
– Ze zwykłych materiałów udawało się im wyczarować wspa-
niałe, swoiste dzieła sztuki. Prawie zawsze, na konkursach,
w których braliśmy udział, zajmowaliśmy uznane miejsca. 

Pani Krysia jest dobrym plastykiem, nie musiała praco-
wać z dziećmi, mogła zająć się własną karierą artystyczną.
A jednak to im poświęciła swe zawodowe życie, olbrzymią
satysfakcję sprawiało jej wyłapywanie talentów plastycz-
nych u dzieciaków, możliwość zapewnienia im miejsca pra-
cy nad doskonaleniem swych umiejętności. Na przestrze-
niu tych dwudziestu kilku lat odkryła prawdziwe talenty,
dzisiaj są to absolwenci średnich i wyższych szkół plastycz-
nych. Ich prace można oglądać w galeriach nie tylko kra-
kowskich. Wychowankowie są dumą pani Krysi, wspomina
ich ze wzruszeniem. 

Marzeniem Jej młodości było ukończenie grafiki na
ASP i dalsza praca nad ilustrowaniem książek dla dzieci.
Może więc teraz, wolna od obowiązków zawodowych, po-
święci swój czas własnemu talentowi i będzie malować, tro-
chę na większą skalę niż dotychczas. Być może, kiedyś, do-
staniemy zaproszenie na wernisaż Jej prac. 

Największym sukcesem mgr
Grażyny Kamińskiej, odkąd
w 1990 r. objęła funkcje dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 116 przy
ul. Spółdzielców, potem Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 35,
a obecnie Gimnazjum nr 31 – by-
ło zrealizowanie wszystkich swych
zamierzeń, co sprawiło, że Jej
szkoła stała się pięknym, przyja-
znym dzieciom obiektem. Wcze-
śniej, od 1980 r., pracowała tu ja-
ko nauczyciel chemii. Szkoła z ul.
Spółdzielców, przystępując do
ogólnopolskiej akcji „Gazety Wy-
borczej”, uzyskała miano „Szkoły
z klasą”. Niestety, ku ubolewaniu
dyrektor Kamińskiej, szkoła nie
miała zbyt wielkiego szczęścia do
środków przyznawanych przez
Dzielnicę XII na inwestycje i re-
monty... 

– Udało mi się wykonać wiele
rzeczy na rzecz szkoły, oczywiście przy współpracy kole-
gów, rodziców i sponsora – mówi była pani dyrektor. – Na-
szą dumą jest jedyny w swoim rodzaju ogród botaniczny
w miniaturze, z okazałym głazem polodowcowym, wpisa-
nym do rejestru pomników przyrody, to wyróżniające się
swoją schludnością otoczenie szkoły, za wygląd którego
przez kolejne trzy lata zdobywaliśmy Puchary Prezydenta
Miasta, to stale poprawiająca się baza dydaktyczno-lokal-
owa: dwie sale gimnastyczne, stołówka, gabinet lekarski,
nowoczesne łazienki, dwie sale komputerowe. 

I wreszcie to, co najważniejsze, co jest istotą szkoły,
a więc uczniowie. Pani dyrektor jest zadowolona, że przez
te wszystkie lata jej szkoła była dobrze postrzegana przez
władze oświatowe i środowisko, cieszą ją satysfakcjonują-
ce, pozaszkolne osiągnięcia uczniów. Boli ją zła opinia, ja-
ką niekiedy słyszy się jednak o uczniach Zespołu. Tłuma-
czy to specyficznym położeniem szkoły w środku osiedla,
gdzie krzyżują się jego wszystkie drogi, nawet te na pogra-
niczu łamania prawa. 

– Jest też boisko, przez cały rok udostępnione osobom
z zewnątrz – tłumaczy dyrektor. – Przechodzący obok lu-
dzie, słysząc padające z niego niecenzuralne okrzyki, czę-
sto nie mają świadomości, iż grający w piłkę, to nie ucznio-
wie... A narkotyki są sprzedawane, ale nie na terenie nale-
żącym do szkoły, lecz w bliskim jej sąsiedztwie, o czym wie

chyba całe osiedle. 
Pani dyrektor Kamińska, uważa, że odeszła we właści-

wym momencie, właśnie teraz, kiedy przestała istnieć szko-
ła podstawowa. Nie została, aby pracować w swoim zawo-
dzie i uczyć chemii. Zabrakło dla niej godzin, tak zresztą,
jak dla wielu długoletnich nauczycieli, których z wielkim
żalem musiała zwolnić. Solidarnie odeszła razem z nimi. 

Nie ma skonkretyzowanych planów na najbliższą przy-
szłość. Pragnie odpocząć, potem, być może, jeżeli pozwoli
jej na to nauczycielska emerytura, będzie pracować z cho-
rymi dziećmi, jako wolontariuszka... A na razie ma poczu-
cie dobrze spełnionego życiowego obowiązku. Zrobiła
wszystko, aby stworzyć szkołę, która, zgodnie z mottem jej
programu wychowawczego, stała się domem „gdzie Matki
ze spokojem i ufnością poślą dzieci, gdzie nadzieja zwycię-
ży zwątpienie”. 

ZOFIA M. ŻMUDZKA 

Trzy dni, od 15 do 17 września, na os. Bieżanów Nowy trwała Familiada w Trosce o Ro-
dzinę (ToR). 

Mieszkańcy osiedla wspólnie modlili się, bawili, brali udział w rozgrywkach sportowych,
a w niedzielę świętowali odpust ku czci św. Michała Archanioła. – Od tego roku rozpoczy-
namy nowy program familiady. Chcemy wchodzić na właściwy tor, czyli drogę troski o ro-
dziny, które wymagają od wielu ludzi oraz instytucji społecznych szerokiej oraz mądrej tro-
ski – mówił ks. Józef Jakubiec, proboszcz parafii Najświętszej Rodziny przy ul. Aleksandry. 

'Familiada 2004 – W trosce o Rodzinę' rozpoczęła się Koronką do Bożego Miłosierdzia
w Sanktuarium w Łagiewnikach. Mieszkańcy Bieżanowa wzięli udział we Mszy św. w inten-
cji rodzin oraz w pielgrzymce z Łagiewnik poprzez Wolę Duchacką, Kurdwanów oraz Pro-
kocim do Bieżanowa, dokąd przynieśli światło Bożego Miłosierdzia. Po przybyciu do Sank-
tuarium Najświętszej Rodziny (Bieżanów Nowy) rozpoczęło się Nabożeństwo Światła i Na-
dziei, a potem odśpiewano wspólnie Apel Jasnogórski. Przez całą noc do kościoła przycho-
dzili ludzie na adorację Najświętszego Sakramentu. 

W drugim dniu Familiady, w sobotę – świętowano dzień pracy, targu, sportu, kultury oraz
wypoczynku. Wiele firm rodzinnych prezentowało oraz sprzedawało swoje wyroby na Pierw-
szym Targu Familiadowym. Całe rodziny uczestniczyły w imprezach sportowych, m. in. ro-
werowym torze przeszkód, turnieju siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego oraz w biegu
ulicznym. Nie zabrakło także występów różnych zespołów, od przedszkolnych począwszy.
Wiele osób w specjalnie przygotowanym punkcie oddało krew. Dla chętnych odbył się po-
kaz sprzętu policyjnego oraz strażackiego. Dla dzieci dużą frajdą było to, że mogły choć na
parę chwil zasiąść w policyjnym samochodzie… 

Niedziela była dniem, w którym parafia pw. Najświętszej Rodziny świętowała odpust ku
czci św. Michała. Odbyło się także seminarium „Poszukiwanie sposobów wspomagania bez-
robotnych”. 

– Poprzez nasze świętowanie chcemy zwrócić uwagę na wiele problemów, z którymi bo-
rykają się nasze rodziny. Chcemy także pomóc im znaleźć rozwiązanie tych problemów –
wyjaśnia Stefan Majerczak, jeden z organizatorów Familiady. – Wiele rodzin z powodu róż-
nych problemów traci nadzieję. My na tej Familiadzie chcemy im pokazać, że są rodziny,
które tej nadziei nie tracą i choć czasem jest im ciężko, potrafią angażować się na rzecz do-
bra wspólnego, a jednocześnie na rzecz swoich rodzin. Dla nich światełko nadziei wciąż
świeci – dodaje ks. proboszcz Józef Jakubiec. (MyPy)

Centrum dla Bezrobotnych „PRACA-TAK”
ul. Aleksandry 1, tel. 659 14 44

od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 12

Tego jeszcze nie było jak Kozłówek Kozłówkiem. Jego mieszkańcy, ci najmłodsi i cał-
kiem wiekowi, pokazali, że chcą i potrafią wspólnie się bawić. 

W pierwszą niedzielę października spółdzielcy z osiedla Na Kozłówce pożegnali lato.
Rodzinny festyn pt. „Pożegnanie Lata”, zorganizowany przez Akademię Dziecięcą, przy
współpracy wielu pracowników Spółdzielni i hojnej kieszeni prezesa Radosława Gruszki,
okazał się niezwykle udaną imprezą plenerową. Patronat medialny nad festynem objęła
nasza redakcja. 

Nie zabrakło atrakcji: występów Teatru Iluzji, zespołu wokalnego „Akolada”, zespołu
muzycznego „Cogito” z ośrodka „U Siemachy”, pokazu brazylijskiej sztuki tańca Capoie-
ira, a także wielu konkursów, których wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Nagród nie
zabrakło dla nikogo, bo jak zwykle sponsorzy dopisali: hipermarket Tesco oraz firmy HU
Barpol, Impuls, Montaż, Zakład Murarski Cz. Ambrożego. Główną nagrodę festynu wy-
losowała 9-letnia Ola Calik, a nagrodę specjalną, Puchar Prezesa SM „Na Kozłówce”,
w rodzinnym konkursie zdobyła 5-letnia Sandra Budka z tatą i babcią. 

Niewątpliwą atrakcją był sam wodzirej, kolorowy, tryskający humorem Radosław
Omieciński, jednocześnie lider zespołu „Rezon”, który zakończył festyn koncertem bie-
siadnym „Rozśpiewany Kozłówek”. Przyjemnie było patrzeć na rozśpiewanych i roztań-
czonych mieszkańców, tuż obok świetnie bawiących się władz Spółdzielni i członków Ra-
dy Nadzorczej. W duecie wystąpili nawet obaj panowie Radosławowie, prezes obok wo-
dzireja, dając popis wokalny w znanej piosence „Sokoły”. 

Ten kilkugodzinny festyn, przez który przewinęło się ponad trzysta osób, udowodnił, że
takie imprezy osiedlowe są potrzebne i ludzie chętnie biorą w nich udział, chociaż na mo-
ment uwalniając się od szarej rzeczywistości. Zwłaszcza, że nie zabrakło też waty cukro-
wej, popcornu, małej gastronomii, kiermaszowych stoisk, lunaparku... Skacząc na wielkiej
trampolinie wznosili się w górę, ponad budynki pawilonu handlowego młodzi ludzie, dzie-
ci i... starsi panowie. 

Niefortunnym zbiegiem okoliczności, rozśpiewany koniec imprezy zbiegł się w czasie
z powrotem kibiców z niedzielnego derby. Grupa niebezpiecznie zachowujących się szali-
kowców zamierzała „wziąć udział” w zabawie. I tu na wysokości zadania stanęła doskona-
le zorganizowana Straż Miejska, policja i firma Gepard, chroniąca osiedle. Interwencja
była tak szybka i skuteczna, że dla wielu rozbawionych mieszkańców prawie niezauważal-
na. 

Kozłówek pożegnał lato, ale jego mieszkańcy mają nadzieję, że na następną, równie
udaną imprezę nie będą musieli czekać do przyszłego października. Chcieliby przyjaźnie
rozstać się też i z innymi porami roku... (ZetŻet)

ODNOWIONE CENTRUM. Po ponad 3 miesiącach od-
dano do użytku 2-kilometrowy ciąg komunikacyjny w cen-
trum Podgórza, od ul. Limanowskiego i Kalwaryjską po
rondo Matecznego. Wymieniono całą infrastrukturę pod-
ziemną. Koszt 28 mln zł. Dotychczasowe rondo jest obecnie
skrzyżowaniem. 

BONIFIKATY DLA SPÓŁDZIELNI. Od lipca obowią-
zują w Krakowie przegłosowane przez Radę Miasta 98-pro-
centowe bonifikaty przy wykupie gruntów komunalnych
oraz przy ich sprzedaży lokatorom, dzięki czemu własność
spółdzielczą można przekształcać we własność hipoteczną. 

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W miejsce zlikwidowa-
nego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego dla Chłop-
ców przy ul. ks. Popiełuszki na Bieżanowie powstanie ośro-
dek prowadzący warsztaty zajęciowe dla osób niepełno-
sprawnych. Ośrodek był jedynym takim miejscem w Krako-
wie, dyskusyjna była i oprotestowana przez mieszkańców
jakość prowadzonych tam zadań. Zagrożeni chłopcy zosta-
li przeniesieni m.in. do rodzin zastępczych. Likwidacja na-
stąpiła w wynika zmiany przepisów przenoszących te zada-
nia z opieki społecznej na pion edukacyjny. 

WĘGRZY W ŁAGIEWNIKACH. Podczas Narodowej
Pielgrzymki Węgrów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach poświęcono kaplicę węgierską Communio
Sanctorum („Świętych Obcowanie”), której szczególną ozdo-
bą jest mozaika ścienna. Złożono w niej relikwie św. Stefana. 

POD PATRONATEM STRAŻAKÓW. Szkoła Podstawo-
wa nr 24 przy ul. Aleksandry jako pierwsza otrzymała imię
Krakowskiej Straży Pożarnej, której placówka mieści się
przy tej samej ulicy. Szkoła obchodzi w tym roku jubileusz
25-lecia, uczęszcza do niej 465 uczniów z Bieżanowa.

W skrócie

Pod patronatem medialnym „Wiadomoœci”

Pierwszy rodzinny festyn na Kozłówce
„Wstańcie, chodźmy!  Musicie wygrać walkę o rodzinę!” Jan Paweł II

Familiada w Bieżanowie

Pół wieku serca dla dzieci Kozłówka
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Cd. ze str. 1 
O wypowiedź w sprawie krzyża w Łagiewnikach poprosi-

liśmy prezesa Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego,
pana Stanisława Spólnika: 

W dn. 2 września 2004 r. dokonano uroczystego otwarcia
tzw. trasy Nowotarskiej, którą nazwano ulicą Jerzego Turo-
wicza – wieloletniego redaktora naczelnego „Tygodnika Po-
wszechnego”. Odsłonięcia dokonał prezydent Miasta Kra-
kowa pan prof. dr hab. Jacek Majchrowski z udziałem córki
red. Jerzego Turowicza. Poświęcenie nowo oddanej trasy
dokonał JE ks. kardynał Franciszek Macharski. Licznie
przybyli przedstawiciele władz Krakowa przeszli następnie
na najwyższe wzniesienie oddanej trasy, skąd roztacza się
piękny widok na Kraków (vis a vis parkingu). W tym miej-
scu, na pogórzu zwanym Dabrówką został odtworzony ka-
mienny Krzyż (ciosany w piaskowcu), który upamiętnia po-
chowanych w tym miejscu obywateli Krakowa i Łagiewnik,
zmarłych w latach 1849, 1855 i 1873 na epidemię cholery, ja-
ka trzykrotnie w XIX wieku nawiedziła Kraków i okolice. 

Dokładnie 9 lipca 1998 r. ŁTK zwróciło się pisemnie do
ówczesnego Wydziału Architektury UMK z informacją
o tym miejscu, wnioskując, aby: 1/ Przesunąć projektowaną
trasę Nowotarską tak, by nie przebiegała ona przez dawny
cmentarz lub; 2/ Przeprowadzić w tym miejscu odpowiednie
prace archeologiczno-konserwatorskie, a doczesne szczątki
zmarłych przenieść z należnym im szacunkiem na łagiewnic-
ki cmentarz przy ul. Wspólnej... [cmentarz ten znajduje się
na obszarze Woli Duchackiej-Zachód – red. ]. 

W latach 1962-1966 gremia samorządowe Łagiewnik wie-
lokrotnie interweniowały w/s tego epidemicznego cmenta-
rza. Niestety, ówczesne władze miasta Krakowa nie były za-
interesowane tą sprawą, a wręcz odmówiły zajęcia się tym
problemem. 

Krzyż upamiętniający ten cmentarz został wyburzony
przy niwelacji terenu po dawnych wyrobiskach starej cegiel-
ni przez ówczesne MPO w latach 1962-1964. Wówczas to
odkryte nieliczne szczątki tu pochowanych zostały przez
mieszańców skrupulatnie zebrane, złożone w niewielkiej
skrzyni i zakopane koło kapliczki św. Floriana, znajdującej
się nieopodal przy ul. Fredry (z relacji śp. Stanisława Milla-
na przekazanej mnie osobiście – przyp. SS). 

Odtworzony Krzyż znajdował się nieco dalej, w północno-
wschodnim rogu wybudowanego w 2003 r. parkingu. Łagiew-
nickie Towarzystwo Kulturalne wskazało, by Krzyż pobudo-
wać w tym miejscu, gdzie aktualnie się znajduje, aby był wi-
doczny z ul. Turowuicza, a nie „zepchnięty” gdzieś za parking! 

Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, że tzw. trasa No-
wotarska biegnie po dawnym cmentarzu epidemicznym, na
pewno po części tego cmentarza. 

W dn. 10.04.2000 r. w UMK odbyło się spotkanie wszyst-
kich zainteresowanych, na którym jako ŁTK zgłosiliśmy żą-
danie, by w ramach planowanej inwestycji odtworzyć Krzyż
kamienny wyburzony w 1962 r. Prowadzący to spotkanie
ówczesny wiceprezydent m. Krakowa pan Adamczyk wyra-
ził na to zgodę, dzięki czemu koszt tego przedsięwzięcia
znalazł się w kosztach całej inwestycji. 

Odsłonięcia Krzyża dokonali: Adam Migdał – przewod-
niczący Rady i Zarządu Dzielnicy IX, która od początku

wspierała nasze poczynania w tym względzie i niżej podpi-
sany Stanisław Spółnik – prezes Łagiewnickiego Towarzy-
stwa Kulturalnego. ŁTK umieściło na Krzyżu marmurową
tablicę pamiątkową o treści: „W tym miejscu znajdował się
cmentarz epidemiczny mieszkańców Krakowa i Łagiewnik,
zmarłych w latach 1849, 1855, 1873. Łagiewnickie Towarzy-
stwo Kulturalne. Kraków – Łagiewniki 2004 rok”. 

Odsłonięty Krzyż w obecności licznie zgromadzonych
władz Krakowa i gości, miejscowych szkół (SP 55, SP 56,
Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego i XXXIII LO) ze swo-
imi sztandarami, członków ŁTK i mieszkańców Łagiewnik –
poświęcił JE ks. kardynał Franciszek Macharski. 

W imieniu Zarządu ŁTK jego
prezes Stanisław Spólnik wrę-
czył pani dyrektor Danucie
Stachnik akt przekazania pod
stałą opiekę tego Krzyża Szkole
Podstawowej nr 56 im. T. Rejta-
na przy ul. Fredry 65. 

Warto pamiętać, że: 1/ Tędy,
przez ówczesną „Dąbrówkę”,
w XIV w. jechała z Węgier do
Krakowa na Wawel królowa Ja-
dwiga – późniejsza św. Królowa
Jadwiga i stąd po raz pierwszy
ujrzała Kraków i zamek na Wa-
welu; 2/ Wykonawcy tego od-
tworzonego Krzyża wykonali
dodatkowo ogrodzenie miejsca
(którego poprzednio nie było).
W ramach zaprojektowanej zie-
leni tej trasy – miejsce to zosta-
nie jeszcze obsadzone krzewami

bądź drzewkami; 3/ W 2004 r. mija 155 lat od lokacji cmen-
tarza w 1849 roku; 4/ W świadomości starszych mieszkań-
ców Łagiewnik miejsce to określane jest jako cmentarz cho-
leryczny. Pochowano tu zmarłych na cholerę i tzw. hiszpan-
kę [hiszpanka – nazwa pandemii grypy, która rozpoczęła się
w Hiszpanii w 1918 r., rozprzestrzeniła na inne kraje euro-
pejskie i pochłonęła ok. 20 mln ofiar – red. ]. 

Stanisław Spólnik, 
prezes Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego

O obelisku wieńczącym wzgórze Kaim między Bieżano-
wem a Wieliczką napisały uczestniczki warsztatów dzienni-
karskich przy Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów”: 

Zapomniany pomnik niszczony przez czas i wandali prze-
trwał do dnia dzisiejszego. W 2001 r. doczekał chwili, w któ-
rym rozpoczął się jego remont. Odnowiony, dumnie stoi na
wzgórzu, z którego rozciąga się piękny widok na Kraków. 

W okresie I wojny światowej twierdza Kraków wraz
z twierdzą Przemyśl była jednym z najważniejszych elemen-
tów zabezpieczenia północnej granicy austro-węgierskiej.
Jesienią 1914 r. złamała się linia obrony austriackiej i woj-
ska rosyjskiej podeszły pod Kraków. Forty: Rajsko, Kosoci-
ce i Borek stoczyły bój artyleryjski z bateriami nieprzyjacie-
la. Na wzgórzu Kaim, na północym skraju wsi Bieżanów za-
chował się postawiony przez Austriaków obelisk, upamięt-
niający odparcie ofensywy rosyjskiej w dn. 6 grudnia 1914 r. 

Rok później, 6 grudnia 1915 r. na wzgórzu odsłonięto po-
mnik-obelisk upamiętniający to wydarzenie. W tym miejscu
rozegrała się zażarta bitwa obrońców twierdzy z Rosjanami.
Żołnierze austro-węgierscy, wspierani przez baterie dział
24cm „Srebrna Góra” i „Ostra Góra” z Lasu Wolskiego
oraz 30,5cm moździerze z Fortu 2 „Kościuszko” odparli Ro-

sjan spod Krakowa, którzy
z wielkimi stratami wycofali się
pod Wieliczkę. 

Obelisk projektu Henryka
Nitry posiada polsko-niemiecki
napis „Tu odparto dnia 6 grud-
nia 1914 roku oddziały rosyjskiej
armii”, a także herb monarchii
Franciszka Józefa I. 

Zapomniany pomnik nisz-
czony przez czas i wandali prze-
trwał do dnia dzisiejszego.
Dawniej wzgórze Kaim pełniło
zimą rolę stoku do zjazdów
narciarskich, obecnie trwa jego zabudowa, po jednej stronie
znajduje się jeszcze orne pole. 

W 2001 r. historyczny monument doczekał chwili, w któ-
rym rozpoczął się jego gruntowny remont. Został otynkowa-
ny, odnowiono inskrypcje, teren wokół wyłożono kostką
brukową, zamontowano pachołki z łańcuchami. 

Pomnik, mimo iż dojście do niego nie jest łatwe, stał się
jednak obiektem nieustannych aktów wandalizmu. Już je-
sienią 2002 r. został pobazgrany bohomazami i graffiti, znik-
nął także jeden z otaczających teren narożników. 

Bezprzykładna akcja okolicznych wandali została powtó-
rzono jesienią ub.r. Tym razem sprawcy posunęli się dalej niż
tylko do malowania sprayem i kredą, ale także wyryli napisy
w obelisku. W paru miejscach odbity został tynk, bowiem rzu-
cano w pomnik kostkami brukowymi wyrwanymi z podstawy,
a cztery pachołki z łańcuchami zostały wyrwane. Zarząd Go-
spodarki Komunalnej, który na zlecenie Oddziału Ochrony
Zabytków UMK zajmuje się utrzymaniem pomnika, podjął
prace naprawcze. Nie ma jednak ochrony tego zabytku. 

Paulina Belczyk, Magda Bednarska, Katarzyna Kowalczyk
Na podstawie strony internetowej: www.twierdza.art.pl,

publikacji w „Dzienniku Polskim” i materiałów własnych
Zdjęcia: Jarosław Kajdański

Wzgórze Kaim
Nazwa dzierżawcza, pochodzi od nazwy osobowej Kaja,

Kajmir; dawna wieś, od końca XVIII w. przysiółek Bieżano-
wa, położona 10 km na pd. -wsch. od centrum Krakowa;
pierwotnie jedna część Kaim stanowiła własność rycerską,
druga należała do kapituły krakowskiej; w 1258 r. Chwali-
bóg, syn Dobiesława, zrzekł się praw do części wsi na rzecz
kapituły kr.; w 1464 r. Kazimierz IV Jagiellończyk przeniósł
Kaim z prawa polskiego na niemieckie; ok. 1470 r. wieś li-
czyła 5 łanów kmiecych, na jej terenie znajdowała się karcz-
ma, młyn i sadzawka; od początku podlegała parafii w Bie-
żanowie; wzgórze Kaim znajdowało się w pobliżu wsi o tej
samej nazwie; w 1973 r. wieś została włączona do Krakowa;
w 1991 r. weszła w skład XII dzielnicy samorządowej Proko-
cim-Bieżanów; przy wyjeździe spod wiaduktu na ul. Mała
Góra znajduje się ślepa ulica o nazwie Kaim. 

[na podstawie „Encyklopedii Krakowa”, PWN 2000]
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KREDYT KONSOLIDACYJNY

Kozłówek ul. Wolska 14, tel. 657−59−92

KREDYTY

BANKOWE ◆ GOTÓWKOWE 

− dla osób samotnych i bez zgody współmałżonka: 
3,5 tys. zł bez poręczyciela, 12 tys. zł z poręczycielem 

− dla małżeństw: 9 tys. zł bez poręczyciela, 
13 tys. zł z poręczycielem

− również dla osób z zadłużeniami 
i nieterminowymi spłatami

− jednym kredytem spłacimy Twoje zadłużenie 
w GE Capital Bank

− kredyt bez zabezpieczeń
− jedna mniejsza rata w dogodnym terminie zamiast kilku

Gotówka w 2 dni!

Nie pobieramy 
opłat manipulacyjnych!

Zarządzanie Nieruchomościami
Licencja Państwowa 

Zapraszamy do współpracy 
Deweloperów, Wspólnoty Mieszkaniowe, 

osoby prywatne. 
„TBS Małopolska”− Sp. z o.o. ul. Bujaka 4 

tel. (12) 659−90−35, 659−90−36

Między Łagiewnikami a Bieżanowem

W połowie roku w Urzędzie Miasta Krakowa wróciła
inicjatywa reaktywowania ruchu społecznych opiekunów
zabytków. Do akcji miały być zaproszone PTTK, towa-
rzystwa opieki nad kopcami, domy kultury i szkoły. Pole-
camy to uwadze naszemu środowisku lokalnemu. Chętni
do opieki – np. nad obeliskiem na wzgórzu Kaim – mogą
się kontaktować z insp. Jakubem Kubichą z Oddziału
Ochrony Zabytków UMK pod nr. tel. 61 68 210

ZAMKNIĘCIE FREDRY. Po otwarciu ul. Turowicza PKP
zamierza zlikwidować przejazd kolejowy na ul. Fredry. Nie
pomyślano zawczasu o wybudowaniu przynajmniej kładki dla
pieszych. Zamknięcie przejazdu będzie utrudnieniem także
dla tych, którzy jechali tędy w kierunku miasta, tym bardziej
że na nowej trasie nie wykonano zjazdu w ul. Tischnera. 

PRÓBA ODRZUCENIA. Po raz trzeci Rada Miasta de-
batowała nad miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru przy ul. Hallera w Piaskach Wiel-
kich. Został on oprotestowany przez grupę mieszkańców,
którzy nie zgadzają się na to, aby powstał tam zakład bla-
charsko-lakierniczy, który ma być rekompensatą za prze-
niesienie z rejonu obecnej obwodnicy autostradowej. Plan
został jednak utrzymany. 

NOWE CMENTARZE. Z projektów dot. budowy no-
wych miejsc pochówku w naszym rejonie wymienia się po-
szerzenia gminnego cmentarza w Prokocimiu przy ul. Bie-
żanowskiej oraz budowę do r. 2018 nowego cmentarza przy
ul. Wielickiej. Obecnie liczba miejsc w Krakowie starczy je-
dynie na 3 lata. 

Kapliczka œw. Floriana
przy ul. Fredry.
„Maciej i Katarzyna
Subowie Fundatorowie
pros¹ przechodz¹cego
o westchnienie do Boga
RP 1873”

W skrócie
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PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY
❐ stomatologia zachowawcza
❐ protetyka 
❐ chirurgia stomatologiczna

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

tel. 425 51 79

CCCC IIII TTTTOOOO−−TTTTEEEESSSSTTTT
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

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

tel. 657 54 40
kom. 0606 957 723

● Bezbolesne i bezstresowe 
pobieranie krwi z palca.

● Pełny zakres badań 
krwi, moczu i kału.

profesjonalizm - doœwiadczenie - 15 lat tradycji

➲ BBiiee¿¿aannóóww NNoowwyy,, uull.. PPoodd³³êêsskkaa 1177bb//2211

➲ WWoollaa DDuucchhaacckkaa - ZZaacchhóódd,,
uull.. JJaannaa SSaass-ZZuubbrrzzyycckkiieeggoo 1100

(Dom Pogodnej Jesieni)

❖ MMaassaa¿¿ leczniczy, relaksacyjny, odchudzaj¹cy

❖ DDrreennaa¿¿ lliimmffaattyycczznnyy

❖ Fizykoterapia - pe³ny zakres LLaasseerrootteerraappiiaa,, MMaaggnneettootteerraappiiaa

❖ Leczenie schorzeñ i wad krêgos³upa u dzieci

❖ GGiimmnnaassttyykkaa rreehhaabbiilliittaaccyyjjnnaa ii rreekkrreeaaccyyjjnnaa 

na sprzêcie i indywidualnie

❖ KKoonnssuullttaaccjjee lleekkaarrsskkiiee:: ortopeda, neurolog, rehabilitant

MMoo¿¿lliiwwooœœææ kkoorrzzyyssttaanniiaa zz zzaabbiieeggóóww ww ggooddzz.. 88 - 2211

GABINET REHABILITACJI

"Butterfly"

Tel. 665588 4444 2266 - ww ggooddzz.. ppooppoo³³uuddnniioowwyycchh
TTeell.. ddoomm.. 665555 7733 2211,, kkoomm.. 00660099 667733 559922

CAFE
INTERNET

Komputery 
na 

raty!

OPTYK
pełny zakres szkieł okularowych  

bezpieczne okulary dla dzieci  
lekkie soczewki plastikowe

bezpłatne komputerowe badanie wzroku
Od pon. do pt. w godz. 10 − 18

ul. Na Kozłówce 29 
(w Przychodni Rejonowej − wejście z głównego holu)

Ekspresowa naprawa

PROTEZ
ZÊBOWYCH

ul. Spó³dzielców 3,
pawilon

(na wprost Gabinetu
Stomatologicznego)

Pn.-pt. w g. 9-12 i 15-18
tel. 0609 466 480

Ogłoszenia drobne bezpłatne
❑ Zamienię dużą garsonierę 33,5 m kw.

(kwaterunek) na 2 pokoje z jasną kuchnią
(za dopłatą) − 657 67 04

❑ Wynajmę pokój studentce lub studentowi
− 654 54 34 (wieczorem)

❑ Garaż do wynajęcia przy ul. Malwowej 
− 657 64 50 lub 508 437 684

❑ Garaż do wynajęcia w domu
jednorodzinnym, woda, prąd, kanał, 
ul. Mochnackiego 28 − tel. 880 706 376

❑ Wynajmę 32 m kw. na Woli Duchackiej, 
ul. Trybuny Ludów 21 − na działalność
gospodarczą, tel. 655 42 18 lub 888 270 887

❑ Sprzedam garaż blaszak − 654 83 06

❑ Zamienię mieszkanie spółdz.−lok., 2 pokoje 
z kuchnią 48 m kw. (IV p.) Wola Duchacka
k. ośrodka zdrowia − na pokój z kuchnią 
do I pietra (z windą może być wyższa
kondygnacja) − tel. 655 72 89

❑ Sprzedam tanio wieże Diory: wzmacniacz 
WS 442, tuner AS 642, korektor graficzny 
FS 042, magnetofon MDS 442. 
Całość w dobrym stanie, wszystko sprawne,
cena do uzgodnienia (ok. 300 zł). 
Tel. 654 39 20 lub 0508 082 164

Cd. ze str. 1
We wrześniu, kiedy to wbrew

działaniom nauczycieli, samych
sprowadzających podręczniki
(o jakiś procent taniej), mło-
dzież korzysta jeszcze z usług
księgarzy, przed Gwiazdką, kie-
dy to tradycyjnie książka była
dobrym i chętnie kupowanym
prezentem, i w czerwcu, gdy
w szkołach zwiększa się popyt na nagrody. Chociaż i wtedy hurtownie są tu zwycię-
ską konkurencją, podobnie jak hipermarkety ze swoimi promocyjnymi bublami... 

– Muszę się zawsze dobrze zastanowić, zanim wydam kilkadziesiąt złotych na
książkowy prezent – mówi Marta Budka, matka kilkuletniej dziewczynki. – Bo do-
bra, ładnie wydana książka to kwota 30-60 złotych, a za takie pieniądze można ku-
pić coś, co jest bardziej potrzebne. Bajki są chyba warte swojej ceny, ale to obcią-
ża już kieszeń dziadków... – dodaje z uśmiechem. 

To prawda, niejednokrotnie zakup książki jest kwestią wyboru pomiędzy potrze-
bą a luksusem. Jednak to właśnie książki dla dzieci sprzedają się najlepiej. I dlate-
go niemal trzy czwarte powierzchni księgarni w pawilonie na Kurdwanowie zajmu-
ją pięknie wydane, bajkowo kolorowe pozycje. 

– Na osiedlu jest wiele szkół, dużo dzieci i my jesteśmy nastawieni na młodego,
a nawet na zupełnie małego odbiorcę, to jest nasz sposób na przetrwanie – mówi
sprzedająca w tej księgarni pani Agnieszka Boligłowa. – Bajki zawsze cieszą się po-
pytem, zarówno te taniutkie, po 3, 5 zł, jak i te droższe. Kupujący ma bardzo duży
wybór i zawsze znajdzie coś dla swojej kieszeni. Ale tak generalnie to widać, że lu-
dzie nie mają pieniędzy... 

Więc jeżeli trzeba zdecydować, co kupić, jedzenie, buty czy książkę, wybór jest
jasny. I to jest problem być może ważniejszy od złej tradycji czytelnictwa w naszym
kraju. Statystyczny Polak kupuje połowę książki w roku... I chociaż nadal pytamy
o rynkowe hity, modne nowości, to czy sprowadzanie ich przez księgarnie po jed-
nym egzemplarzu nie świadczy o obawie, czy aby na pewno zostaną sprzedane? 

Dlaczego książki są tak drogie? – To głównie niejednokrotnie zła polityka wy-
dawnicza, która zawyża ceny – twierdzi pan Solnica. – Koszt zakupu praw

autorskich też wiele tu znaczy, dochodzą hurtownie, pośrednicy. Ale muszę przy-
znać, że niektóry asortyment jest bardzo tani, np. lektury, gdzie „Pana Tadeusza”
z opracowaniem można już kupić za 5 zł. 

A gdyby jeszcze pojawiły się książki może gorzej wydane, z cienką oprawą, mniej
kolorowe, za to znacznie tańsze – sprzedaż zwiększyłaby się, tego są pewni wszy-
scy księgarze. Ale czy taka książka, w czasach gdy producenci prześcigają się w za-
lewaniu rynku coraz bardziej efektownymi gadżetami, na pewno przyciągnęłaby
oko i portfel potencjalnego nabywcy? A o to przecież głównie chodzi... 

Z pewnością nie ułatwia życia księgarzom akcja marketingowa, prowadzona
przez niektóre gazety, gdzie tanio lub nawet za symboliczne parę złotych sprzeda-

je się znane tytuły książkowe,
w tym klasykę literatury. 

– Książka przestała być czymś
ważnym, wartościowym, po co
więc na nią wydawać pieniądze
– mówi z ironią starsza pani ku-
pująca kalendarz. – Takie już
czasy... Dla wielu młodych ludzi
czytanie, zwłaszcza klasyki, jest
niepotrzebną stratą czasu. 

Z drugiej jednak strony stale rośnie czytelnictwo książek w naszych bibliote-
kach. I to bez względu na wiek. Podgórska Biblioteka Publiczna stale poszerza
swój zasięg, w ostatnim czasie powstały filie w Kosocicach i Swoszowicach. PBP
ma już 22 filie i ciągle brakuje następnych, np. na Rżące. Widać z tego, że przyczy-
ną „wtórnego analfabetyzmu Polaków” jest raczej „pierwotny analfabetyzm na-
szych władz”, które swoją polityką, nastawioną jedynie na doraźny zysk i silną zło-
tówkę – pozbawiają społeczeństwo dostępu do książki... 

Księgarze, pracujący w jednym miejscu od wielu lat, jak panie Agnieszka Boli-
głowa czy Agnieszka Buchta, zdają sobie sprawę z faktu, że powoli zanikają stali
klienci, ci, którzy kiedyś kupowali jedną czy nawet więcej książek w miesiącu. Te-
raz przychodzą, oglądają i przeważnie z zażenowaniem mówią, że ich nie stać. 

– Odwiedza nas jeszcze regularnie kilkoro stałych klientów, pytają o nowości,
czasem odkładamy dla nich jakąś pozycję – twierdzi pani Agnieszka Buchta
z księgarni na Kozłówku. – To przeważnie starsi ludzie, którzy mają jeszcze na-
wyk kupowania książek, albo matki z małymi dziećmi. To najlepsi nasi klienci.
Dużą szansą są dla nas też lektury, których brakuje w szkolnych i osiedlowych
bibliotekach. 

Wnioski, jakie się nasuwają, nie są optymistyczne. Prawdziwą, dobrą książ-
kę zastąpiły tandetne opracowania lektur, niedrogie, po które młodzież

sięga już niemal w 100%, telewizja, wideo, płyty kompaktowe, ogłupiające perio-
dyki, wreszcie internet. Tych, dla których książka jest duchową potrzebą, pokole-
nia wychowanego na słowach Józefa Czechowicza „Kto czyta, żyje wielokrotnie”
– przeważnie nie stać na zakupy w księgarniach. I chociaż pięknie wydana, w efek-
townej szacie graficznej książka kusi, to ważniejsze są priorytety. A młodzi ludzie
niestety nie mają nawyku czytania, to zbyt nudne, zbyt wymagające, nad książką
trzeba się przecież pochylić w spokoju, poświęcić jej sporo czasu, zainteresowa-
nia. To dla nich za trudne w dzisiejszej szaleńczej pogoni za rzeczywistością i zbyt
drogie. 

Pewną pociechą jest, że zazwyczaj pieniądze nie stanowią problemu przy zaku-
pie pozycji dla dzieci. Może więc to najmłodsze pokolenie, wychowane na koloro-
wych, pięknie wydanych bajkach, łatwiej w przyszłości sięgnie do własnego portfe-
la w osiedlowej księgarni, kupując książki nie tylko dla własnych pociech... Oby tyl-
ko te księgarnie jeszcze dotrwały. 

ZOFIA M. ŻMUDZKA, (KAJ)

Rynek księgarski
Jeszcze potrzeba czy ju¿ tylko zbêdny luksus

Ksi¹¿ki s¹ bram¹, przez któr¹ wychodzisz na ulicê (...). Dziêki nim uczysz siê, m¹drzejesz,
podró¿ujesz, marzysz, wyobra¿asz sobie, prze¿ywasz losy innych, swoje ¿ycie mno¿ysz razy
tysi¹c. Ciekawe czy ktoœ da ci wiêcej za tak niewiele... Pomagaj¹ te¿ odpêdziæ ró¿ne z³e rze-
czy – samotnoœæ, upiory i tym podobne gówno. Czasami siê zastanawiam, jak mo¿ecie znieœæ
to wszystko wy, którzy nie czytacie. ARTUR PEREZ-REVERTE
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●● piece, termy, grzejniki, wanny, zlewy, armatura,
inst.: miedź, stal, plastik (PE)

●● art. metalowe: zamki, kłódki, okucia drzwiowe

●● duży wybór narzędzi

●● także USŁUGI

KKoozz³³óówweekk,, ppaawwiilloonn hhaannddlloowwyy,, II ppiiêêttrroo,, tteell.. 665555 5533 4422

SSKKLLEEPP IINNSSTTAALLAACCYYJJNNYY

RABATY dla instalatorów!

2 lata gwarancji!

RR AA TT YY LLuukkaass,, CCiittiibbaannkk

Pon.-pt. w godz. 8 – 18, sob. 9 - 14, ul. Spó³dzielców 3

Co miesi¹c 
nowe PROMOCJE!

Sklep Chemii Gospodarczej „MARKRAK”
Pe³na paleta farb i lakierów, artyku³ów malarskich 

oraz chemii budowlanej i gospodarczej 
Zapraszamy równie¿ do CENTRUM KOLORÓW - ŒNIE¯KA KOLOR SYSTEM 

gdzie dysponujemy nowoczesnym systemem doboru kolorów 
Kupisz wszystko, co niezbêdne ❖ Fachowe doradztwo ❖ Mi³a, profesjonalna obs³uga

os. Koz³ówek, ul. Spó³dzielców 1, pawilon - parter 
Od pon. do pt. w godz. 9-18, w sob. 9-14, tel. 655 44 86 

Kraków, ul. Szczęśliwa 10
tel. 655 74 74

ROLETKI 
TEKSTYLNE

POKROWCE
na fotele samochodowe 

Narzędzia
Bagażniki dachowe

Akcesoria samochodowe
"ROBIN"

Wola Duchacka, 
ul. Gromady Grudziąż 14

tel. 265−32−30, 265−32−31
Pn. − pt. 8−17, sob. 10−14

5% rabatu przy jednorazowym zakupie farb, lakierów i art. malarskich − za kwotę powyżej 100 zł

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. 265 38 30, tel./fax: 265 38 31
www.grota−krakow.plK S E R O A-0

Ka¿dy wymiar jak orygina³!

os. Kurdwanów Nowy
ul. Witosa 39, (ko³o poczty)

tel. 0502 34 86 84

P I E C Z ¥ T K I
W I Z Y T Ó W K I
B I N D O W A N I E
L A M I N O W A N I E

K O L O R

K
A
R
N
E
T
Y

Gabinet Kosmetyczny "OD−NOVA"
ul. Nowosądecka 31, tel. 425 67 13, www.kosmetyka.malopolska.pl

❖ Zabiegi odżywcze, regenerujące, nawilżające,
mikrodermabrazja

❖ Zabiegi borowinowe, parafinowe,
liftingujące, termoaktywne

❖ Manicure, tipsy, zdobienie paznokci,
profesjonalny pedicure

❖ Pełne zabiegi pielęgnacyjne twarzy 
już od 45 zł!

❖ Zapraszamy na kuracje kwasami
owocowymi firmy "NEOGLIS" −
leczenie przebarwień, blizn
potrądzikowych, spłycenie
zmarszczek, głęboka regeneracja
zdrowej skóry

❖ Walczymy z tłuszczykiem: AGYPTOS,
PARAFANGO, ELEKTROTERAPIA,
SOLARIUM UVE S−CLASS

Poliss f.p.

AKUMULATORY
● rozruchowe: do samochodów osobowych, ciężarowych,

motocykli, maszyn roboczych
● zasilające: do UPS−ów i innych urządzeń technicznych

Wytnij, zachowaj. Bez tego ani rusz

H U R T  -  D E TH U R T  -  D E T A L  -  S E R V I C E  A L  -  S E R V I C E  

WOLA DUCHACKA, ul. Klonowica 15c
tel. 425 64 61 

www.e−akumulatory.pl, www.poliss.krak.pl

✁

ZAKŁAD 
WULKANIZACYJNY

Mirosław Kwiecień

ul. Cechowa 82 (na wys. ul. Kijanki)

Czynny codz. w godz. 8−20, sob. 8−16

Tel. 654 57 26, kom. 0691 267 113

✁
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F.P.H. „KORENA”
WYROBY FUTRZARSKIE I SKÓRZANE

SKLEP FIRMOWY

Kraków, ul.Turniejowa 5 (od strony ul.S³awka)

tel. 655 58 58

Zak³ad prowadzi równie¿ szeroki zakres 
us³ug kuœnierskich i modelowania

oraz sprzeda¿ komisow¹

Zapraszamy codziennie w godz. 10-18, w sob. 10-14

Właśnie tu
Twoja reklama

w
„Wiadomosciach”

tel. 654 54 19, 
kom. 0504 853 960

e−mail:
wiadomosci_kr@wp.pl
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Jarosław Kajdański do Piotra Palara: 
Pytałeś, czemu „W” nie wypowiedziały się po śmierci Mi-

łosza. Zapewniam Cię, że chciały, ale nie starczyło miejsca.
Musielibyśmy mieć 12, a nie tylko 8 stron... Teraz, przegląda-
jąc skład numeru wrześniowego, przypomniałem sobie, że był
przygotowany mój komentarz. Wysyłam do przeczytania. Po-
zdrawiam Cię serdecznie – JK. 

WIELKOŚĆ MIŁOSZA. Czesław Miłosz „wielkim po-
etą był” i na tę swoją wielkość – w wymiarze ziemskim – za-
pracował. W pełni zasłużył na miejsce na krakowskiej Skał-
ce, tak jak to sobie zaplanował. Bigoteryjne pohukiwania
na nic się zdały, ich echo odbijało się także nad trumnami
Wyspiańskiego i marszałka Piłsudskiego. Jednak w ostat-
nim liście do Jana Pawła II Miłosz chciał mieć jeszcze wia-
rę, że czeka go zmartwychwstanie i będzie miał żywot
wieczny u boku Chrystusa. Zwrócił się z tym do papieża ja-
ko do ziemskiego klucznika Pana Boga. Chciał sobie za-
pewnić na tamtym świecie „list żelazny”. W tym celu uznał
nawet swoją twórczość za „nieodbieganie od katolickiej
ortodoksji”. Poeta Karol Wojtyła przypomniał i uznał dy-
plomatycznie, że poecie wystarczy takie nastawienie, nad-
gorliwej „katolickiej ortodoksji” u Miłosza na szczęście nie
mógł potwierdzić. Poezja Miłosza była wielka rozumem

i erudycją, ale wygłaszał je Przyrodnik, czyli ten, kto opisu-
je, eksploruje świat rzeczywisty. Ale jest poza nim. Była
wielka i czysta brzmieniem filharmonicznym, katedralnym,
imitowała odgłos Natury i Boga. Ale nie była nim. Były to
mistrzowskie popisy magika słów. 

Piotr Palar do Jarosława Kajdańskiego:
Szkoda, że nie został zamieszczony komentarz, bo jest

w swej istocie bardzo trafny, a szczególnie określenie: „Były to
mistrzowskie popisy magika słów”. Celnie uchwyciłeś sens Je-
go poezji. Przy czym nie zgadzam się co do użycia rzeczowni-
ka „wielkość”. Czesław Miłosz wielki nie był, jak i Jego poezja
taką nie była, co najwyżej był „wzniosły”. Wielki jest np. Zbi-
gniew Herbert. Wielkość w Miłoszu zabił marksizm, jak
i w tych wszystkich, którzy się marksizmem zachłysnęli, choć-
by Sławomir Mrożek, Wisława Szymborska, Tadeusz Róże-
wicz itd. Cz. Miłoszowi o tym brutalnie powiedział Z. Hertz
w „Listach”: „Czesiu, w Tobie nie ma wielkości! (...)”. Mnie
Miłosza jest żal, bo był żałosny w swym „chodasiewiczo-
stwie”. Mały człowiek, któremu dano do niesienia ułudę wiel-
kości, a Jego może zgubiło towarzystwo demonicznego ide-
ologa Tadeusza Krońskiego, bo nie był to filozof na miarę
Henryka Elzenberga – mistrza autora „Pana Cogito”. I ten
Tygrys się za nim snuł. Czesław Miłosz był człowiekiem wciąż
trzymającym swój rozum w innych głowach – na początku
Oskara Miłosza, w trakcie wojny u T. Krońskiego, potem W.
Blake'a, Swedenborga itd. Jeśli byłby wielki, to w „Zniewolo-

nym umyśle” dodałby rozdział np. pt. „Jota” – o sobie. Mam
kilka krytycznych tekstów o tym Poecie, jakie w latach 80-
tych pisałem do szuflad, bo nie miałem ich zamiaru publiko-
wać, bo wtedy byłoby wiadomo, jak to będzie odebrane. Ja
u niego nie znalazłem żadnej oryginalnej myśli. Zostały we
mnie tylko dwie zwrotki z Gdańskich Krzyży. Był to dla mnie
człowiek opętany przez demony, chociaż On widział skorpio-
ny, które miały swe korzenie w aleksandryjskim gnostycyzmie.
Dobrze, że na Kurdwanowie jest ulica Zbigniewa Herberta,
„bo On Wielkim poetą był (...)”. Z pozdrowieniem – Piotr
Palar. PS. Jerzy Giedroyc był wielki!

Cd. ze str.1
...i opowiadania (np. w książce przeznaczonej dla uczniów

klas trzecich szkoły podstawowej – „Słońce na stole”). 
Ponadto, a właściwie przede wszystkim, jest poetką. Swo-

je utwory literackie drukuje głównie w „Zeszytach Literac-
kich”, „Odrze”, a za życia redaktora Jerzego Giedroycia
w paryskiej „Kulturze”. Wydała cztery zbiory wierszy:
„Gdzie jest ta oaza”, „Natura daje mi tajemne znaki”, „Raj-
ski pejzaż” i „Przekłady z zieleni”. Jej utwory poetyckie uka-
zywały się w prasie zagranicznej (przede wszystkim w Niem-
czech i USA). Znalazły się ponadto w zbiorach prezentują-
cych twórczość poetów polskich oraz poetów środkowej
i wschodniej Europy. Autorka zaistniała również w kulturze
masowej, a to za sprawą jej wierszy śpiewanych przez Skal-
dów, na przykład „Przejażdżka w chmurach na rowerze”.
Jest członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, do którego
wprowadzili ją Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz. 

Ogród w blokowisku
Ta nietuzinkowa postać od wielu lat mieszka na Kur-

dwanowie. – Pamiętam ten okres – wspomina z uśmie-
chem – gdy do przystanku autobusowego z ulicy Wysło-
uchów trzeba było przechodzić przez błoto po kolana. Kie-
dyś mieszkałam w śródmieściu i tam z okien widziałam tyl-
ko ściany sąsiednich kamienic. Tymczasem z balkonu
i okien mieszkania kurdwanowskiego widzę: stary Kur-
dwanów, Rajsko, Soboniowice, kawałek Swoszowic... 

Refleksje, odbiegające od spostrzeżeń większości miesz-
kańców betonowych osiedli, zawarła w wierszu pt. „W blo-
kowisku”: „Czyjś delikatny i cichy śpiew/ rozległ się za
oknem/ i girlandą różanecznika/ zawisł na jednym z balko-
nów./ Zdumienie zapomniało się ze zdumienia”. 

Pani Mira przyznaje, że człowieka nie da się wyizolować
z otoczenia, w którym żyje, ale jest przekonana, że w przy-
padku twórców ogromny wpływ na to kim są, jak piszą, ma
ich dzieciństwo. – Jako dziecko bardzo dużo czasu spędza-
łam w otoczeniu natury – wspomina. – Potrafiłam całe go-
dziny przesiedzieć w dużym ogrodzie i obserwować otacza-
jącą mnie przyrodę i myślę, że to właśnie wpłynęło na
ukształtowanie pewnego rodzaju wrażliwości. 

Ta wrażliwość została wzbogacona o umiejętność wyra-
żania spostrzeżeń, filozoficznych refleksji przy pomocy
niebanalnych, zmuszających do myślenia metafor, np.
w wierszu „Przedwiośnie”, gdzie „(...) Ciemna zieleń jodeł/
w otulinie przedwiośnia/ poi się wilgocią podpiwniczeń czasu,
/ który poza materią i poza przestrzenią/ swe źródło chroni

(...)“, jak również personifikacji, żeby wspomnieć chociaż-
by tę piękną z wiersza „Puls”, gdzie „(...) światły liść/ jaśnie-
je/ niewysłowioną myślą (...)“, oraz porównań tak zaskaku-
jących, jak to w wierszu „Dziecięcość”: „(...) pod szybą in-
spektu wielka jak zagon kapusty/ pod szybą Kosmosu/ na-
dzieja większa niż Świat”. 

Na ostatniej okładce tomiku „Przekłady z zieleni” Tade-
usz Nyczek tak ocenia twórczość Miry Kuś: „W czasach
pełnych poetyckich ciemności, zwątpień i dramatów, Mira
Kuś pisze lirykę pogodną, szukającą utraconych harmonii,
nieśmiertelnego piękna wspólnoty słów i rzeczy. To jest
niemal wyzwanie, niemodna śmiałość. Ale opłacalna; wie-
le wierszy jest czystą muzyką natury”. 

Afirmacja
Gdy się poznaje twórczość pani Miry, to łatwo dostrzec

wzajemne przenikanie się świata przyrody (którego autor-
ka jest świetną obserwatorką) oraz świata wewnętrznych
przeżyć i przemyśleń osób mówiących w jej utworach po-
etyckich, bądź też bohaterów lirycznych. Sama autorka do-
daje: – W moich wierszach można odnaleźć wpisanie bólu,
cierpienia, radości w przyrodę. Natura jest traktowana ja-
ko osoba, która myśli, czuje... 

Tak jest m. in. w wierszu „Malwa”: „Słodyczy wiatru/ let-
niego spragniona/ na twarzy i na ustach/ podpieram ścianę/
domostwa/ na moich barkach dźwigam/ cudze szczęście ro-
dzinę pąsowieję od szeptów/ intymnych zza ściany/ przezna-
czonych/ nie dla mnie/ rosnę w górę wysoko/ wspieram głowę
o okno/ czekam nadejścia księżyca (...)“. 

Poetka przyznaje, że lubi paradoks, dlatego bliskie są jej
takie wiersze, jak na przykład „Mątewka, rozgwiazda”:
„Mątewka, rozgwiazda/ na ramieniu nocy/ na tle ciemnej
kuchni/ pryskające złoto warkoczem/ kometa/ naukowo:
Halleya/ odświętnie: gwiazda Giotta/ powszednio: mątewka,
czas naleśnikowy./ Puchnie, rozrasta się, pęcznieje/ drożdże
mleko wanilia./ Słodka samotność, z rzeczą obcowanie (...)”. 

Swoisty rodzaj paradoksu można dostrzec w wierszu
„Wiejski cmentarz”. Na przekór ustalonym schematom
myślenia, że na cmentarzu człowiek zwykł przypominać so-
bie o śmierci, Mira Kuś opisuje w wierszu pełnię życia, któ-
rą właśnie na wiejskim cmentarzu obserwuje. Jest więc
mnóstwo roślin, które „... cieszą oko i zmysł powonienia...“,

są ptaki, krety, polne myszy. Tę opisową część liryki poet-
ka kończy zmuszającą do refleksji puentą: „Tu odpoczy-
wam,/ nabieram chęci do życia”. 

Gdy zadaję poetce pytanie, jaki jest cel jej pisania, naj-
pierw zżyma się i przekonuje, że to ostatnie pytanie, jakie
sobie piszący zadaje, bo ta twórczość wypływa z psychiki,
z ludzkiego wnętrza. Później jednak dodaje: – Każdy czło-
wiek czuje potrzebę ekspresji swojej osobowości, a ponad-
to jest to również chęć poszukiwania wyższego porządku,
bo żyjemy w chaosie, a człowiek jest istotą, która szuka
sensu istnienia. 

Myślę, że najpełniej swoją filozofię pisania ujawnia au-
torka w wierszu „Tak to mniej więcej”, który kończy się
wiele mówiącym znakiem zapytania. 

Mój wiersz nie jest
napisem „byłam tu”
wyrżniętym scyzorykiem 
w korze historii

mój wiersz 
jest manifestem życia
zapisem akcji serca
i komórek nerwowych

wykresem pojemności płuc
notacją opadu Biernackiego
a także krzywą temperatury i ciśnienia

jest wymazem
również z portfela
rozkładem nastrojów w czasoprzestrzeni
fazą czuwania i fazą snów

jest wzmocnieniem pozytywnym
oraz emocjonalnym
wektorem wskazującym
na tego który rozumie
może na Ciebie

choćby najczarniejszy
jest zapisem optymizmu
nadzieją wiarą
czułością

tak to
mniej
więcej 
jest? 

MARIA FORTUNA – SUDOR
[Mira Kuś „Przekłady z zieleni”, 

Wydawnictwo PLUS, Kraków 2001]
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O Miłoszu

Przenikanie świata

Galeria „Rękawka” zaprasza na wystawę
pasteli Danuty Kowalskiej oraz „innej biżuterii” Zenony
Stróżyk-Stulgińskiej. Wystawa nosi tytuł „Czerpiąc
z przyrody”. 

Pierwsza z artystek ukończyła Liceum Sztuk Plastycz-
nych, a potem krakowską ASP na Wydziale Architektury
Wnętrz. – W swojej pracy twórczej krążę pomiędzy pracą
projektową (wnętrza, meble, scenografia filmowa) a sztuką
unikatową (tkanina, malarstwo). W malarstwie w ostatnich
czasach zainteresowała mnie technika pasteli – mówi o so-
bie Danuta Kowalska. Artystka ma na swoim koncie udział

w ok. 80 wystawach zbiorowych, tak w kraju jak i za grani-
cą, oraz ok. 25 wystaw indywidualnych. 

– Ukończyłam filologię polską na UJ, ale dyplom włożyłam
do rodzinnego archiwum – wyznaje druga z artystek, Zenona
Stróżyk-Stulgińska. – Uczyłam różnych technik rękodzieła, któ-
re opanowałam sama, na podstawie stuletnich nieraz, niemiec-
kich podręczników, w dodatku pisanych szwabachą. (...) W la-
tach 70-tych rozpętałam szał makramy, publikując w „Przekro-
ju” kurs wiązania węzełków tą zapomnianą techniką. (...) Moją
pasją jest ogródek działkowy i koronki. Ten pierwszy uprawiam
samodzielnie, czerpiąc z tego siły, pomysły i materiał do kompo-
zycji z kwiatów, dekoracji wnętrz i... biżuterii. 

Wystawę można oglądać do końca października, 
przy ul. Limanowskiego 13, od pn. do pt. 

w g. 11-18, w sob. 11-15. 

Zaproszenie 
do „Rękawki”

Klub „Wiadomości”
W październiku rozpoczynamy cykl imprez sygnowanych

wspólnym tytułem KLUB „WIADOMOŚCI”. Będą one po-
wstawać w oparciu o współpracę naszej redakcji z Domem
Kultury „Podgórze” – Klubem Osiedlowym Wola Duchac-
ka-Wschód. Spotykać się będziemy w każdy ostatni piątek
miesiąca (z miejscem na wyjątki od reguły). 

Pierwsza impreza nosi tytuł „OKRĄGŁE ROCZNICE”
i będzie próbą innej lekcji historii, przypominającej ważne
rocznice, jakie obchodziliśmy w tym roku: ● 90. rocznica
Czynu Legionowego, czyli wymarszu I Kompanii Kadrowej
z krakowskich Oleandrów; ● 65. rocznica wybuchu II wojny
światowej, napaść Niemiec hitlerowskich i Rosji stalinow-
skiej na Polskę, IV rozbiór Polski; zarazem 65. rocznica po-
wstania Polskiego Państwa Podziemnego; ● 60. rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji „Burza” (rów-
nież na terenie Małopolski – na pomoc walczącej Warsza-
wie, „czarny wtorek” w Krakowie 6 sierpnia 1944 r.). 

Lekcję historii zaaranżują nauczyciel historii z Gimna-
zjum przy ul. Serbskiej Piotr Grochowski przy współpracy
Jarka Gawlika z ODK Wola Duchacka-Wschód. Wykonaw-
cami będą m. in. harcerze ze szczepu „Swarożyca”, a gośćmi
honorowymi – weterani. Spotkanie uświetni koncert w wy-
konaniu ROBERTA KASPRZYCKIEGO. 

Zapraszamy wszystkich serdecznie, młodzież, 
dorosłych i kombatantów. 

29 października, piątek godz. 18
Osiedlowy Klub Kultury Wola Duchacka-Wschód

ul. Czarnogórska 10 (pawilon, I p.) 
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W pierwszą niedzielę października, po raz pierwszy od
20 lat rozegrano krakowskie derby, czyli „świętą wojnę” —
pojedynek między Cracovią a Wisłą, dwoma najstarszymi
klubami sportowymi w Polsce, które za 2 lata będą obcho-
dzić jubileusze 100-lecia. 

Mecz w ramach rozgrywek ekstraklasy zakończył się wy-
nikiem bezbramkowym. Nie rozstrzygamy, która drużyna
grała lepiej, skoro nie dokonali tego sami zawodnicy. Przy-
pominamy skrótowe portrety obu klubów (w kolejności al-
fabetycznej!): 

KS CRACOVIA
● Założona w 1906 r. jako Akademicki Klub Footballo-

wy „Cracovia” przez krakowskich studentów i uczniów
Gimnazjum im. króla
Jana Sobieskiego; ● od
1907 r. pn. Klub Spor-
towy „Cracovia”; ● naj-
większe sukcesy: Mi-
strzostwo Polski 5 razy
(1921, 1930, 1932, 1937
i 1948); ● królowie
strzelców: J. Kałuża
(1921), L. Gintel
(1928), K. Kossok
(1930); ● Kibicowskie
„zgody”: Arka Gdynia,
Lech Poznań. 

TS WISŁA 
● Klub założony w 1906 r. z inicjatywy T. Łopuszańskie-

go i uczniów II Szkoły Realnej; ● w latach 1949-56 pn.
Zrzeszenie Sportowe „Gwardia”, od 1989 r. pod pierwot-
ną nazwą TS „Wisła”; ● największe sukcesy: MP 8 razy
(1927, 1928, 1949, 1950, 1978, 1999, 2001 i 2003); ● Kró-
lowie strzelców: H. Reyman (1925, 1927), W. Kisieliński
(1931), A. Woźniak (1933, 1937), M. Gracz (1947), J. Ko-
hut (1948), Z. Kapka (1974), K. Kmiecik (1976, 1978,
1979, 1980), T. Dziubiński (1991), T. Frankowski (1999,
2001), M. Żurawski (2002); ● Kibicowskie „zgody”: Śląsk
Wrocław, Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok. 

„Święta wojna” rozgrywa się także i dzieli wszystkie nasze
osiedla. Wiadomo, że Bieżanów i Kurdwanów jest za „Wi-
słą” a Wola Duchacka, Prokocim i Kozłówek za „Cracovią”.
Wojna trwa nie tylko na murach, szczególnie tych świeżo

pomalowanych, ale jej
„amunicją” stały się tzw.
wlepki – małe naklejki, któ-
rymi upstrzone są szyby,
klatki schodowe i windy.
A w szczególności znaki
drogowe. Te ostatnie dzia-
łania, których autorami są
dzieciaki, stanowią duże za-
grożenie dla ruchu drogo-
wego. Na zdjęciach: galeria
wlepek w pawilonie przy ul.
Bojki oraz oblepiony znak
drogowy przy ul. Kijanki. 

Ukoronowaniem tegorocznego sezonu tenisowego na kor-
tach os. Piaski Nowe był turniej finałowy cyklu „Grand Prix”.
Wystąpiło w nim ośmiu najlepszych tenisistów cyklu, którzy
w eliminacjach zgromadzili największą liczbę punktów. 

Ogólnie w eliminacjach sklasyfikowanych zostało 21 za-
wodników, którzy rozegrali między sobą spotkania systemem
„każdy z każdym”. Przypominamy, że imprezę inauguracyjną
rozegraną w r. 2003 wygrał Marcin Grandys, mieszkaniec os.
Piaski Nowe. Główną nagrodą były rakiety i piłki tenisowe
oraz puchary i dyplomy. Najbardziej zaciętą walkę o nie sto-
czyli finaliści turnieju: Marcin Grandys i Krzysztof Krzyw-
dziak w meczu o pierwszą lokatę oraz Krzysztof Orzeł
i Adam Rybczyński o trzecią pozycję. Obaj finaliści pokazali,
jak potrafią wykorzystać swoją ulubioną broń – grę z głębi
kortu oraz świetny wolej. Ostatecznie wygrał Marcin Gran-
dys. Mecz o trzecie miejsce zakończył się wygraną Adama
Rybczyńskiego. A oto końcowa klasyfikacja: I miejsce – Mar-
cin Grandys, II – Krzysztof Krzywdziak, III – Adam Ryb-
czyński, IV – Krzysztof Orzeł, V – Witold Gawin, VI – Jacek
Filip, VII – Tomasz Lanczewski, VIII – Tomasz Fenoszyn. 

Organizator turnieju Jarosław Pawlik zaprasza wszyst-
kich chętnych tenisistów amatorów na kolejny cykl „Grand
Prix”, który odbędzie się w przyszłym roku. 

Mieszka i uczy się
na Kurdwanowie, ale
swoją przygodę z teni-
sem rozpoczął na kor-
tach Krakowskiego Te-
nisowego Klubu „Ol-
sza”, a obecnie KKKS
„Kraków”. Kariera
sportowa Marcina
Wróbla trwa i jeżeli
będzie się rozwijać we
właściwym kierunku,
to z pewnością zosta-
nie zauważony przez
fachowców oraz przez

sponsorów. To jeden z bardziej uzdolnionych młodych, kra-
kowskich zawodników. 

Ze szczególną satysfakcją publikujemy jego dotychczaso-
we osiągnięcia. I tak w tym roku Marcin wystartował w Mi-
strzostwach Polski Juniorów do lat 18, które odbyły się na
kortach poznańskiego AZS-u. Z powodu rozstawienia, w eli-
minacjach nie startował. Awansował do turnieju głównego,
gdzie w I rundzie wygrał z Conradim oraz w II z Gałkiem
w trzech setach 5:7, 7:5, 6:3. Odpadł dopiero w ćwierćfinale,
po zaciętym meczu z faworytem rozgrywek Kowalczykiem. 

Przegraną w Mistrzostwach Polski powetował sobie w cy-
klu Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych w Bytomiu
oraz w Kielcach, gdzie zajął III miejsce. Turnieje OTK od-
były się również w Krakowie, gdzie w deblu wraz z Mroz-
kiem zajął II miejsce oraz w Chorzowie i Żywcu, gdzie
w singlu dotarł do finału imprezy. 

Ukoronowaniem sezonu 2004 stały się Mistrzostwa Ma-
łopolski do 18 lat, które Marcin Wróbel wygrał zarówno
w deblu, jak i w singlu. 

Na korty przyprowadził go tato, to on nauczył go grać.
Miał wtedy 7 lat, to były jego początki. Teraz trenuje w klu-
bie po 4 godziny dziennie, latem i zimą. Ciężko pogodzić to
z obowiązkami szkolnymi, Marcin jest uczniem II klasy Li-
ceum Ogólnokształcącego nr 28. Marzy o studiach na kra-
kowskiej AWF, a później być może pracy trenerskiej.
W swojej grze podkreśla mocne strony: silny, regularny for-
hend oraz psychika. Potrafi się maksymalnie skoncentro-
wać w najważniejszych momentach gry. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
JAROSŁAW PAWLIK

Cd. ze str. 1
W najbliższym czasie KS „Grzegórzecki” planuje jesz-

cze wykonanie wielofunkcyjnych boisk ze sztucznej trawy
(w okresie zimowym zostaną przykryte halą pneumatycz-
ną) oraz remont budynku, w którym znajdować się będzie:
siłownia, sala fitness, kawiarenka internetowa, salon ko-
smetyczny, salon odnowy biologicznej, barek oraz zaplecze
socjalno-sanitarne. Przy ul. Wysłouchów powstanie rów-
nież tor dla rowerów bmx, skate park, a także boisko do
gry w street ball. Wszystkie inwestycje mają zostać zakoń-
czone do 15 listopada br. 

Jak się dowiedzieliśmy, na najbliższe posiedzenie Rady
Dzielnicy XI ma zostać zaproszony prezes KS „Grzegó-
rzecki” i tam mają zapaść decyzje o tym, co z działalności
klubu będzie miała dzielnica. 

Przypominamy, że w tym roku minęło... 11 lat od rozpo-
częcia prac przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjn-
ego na os. Kurdwanów Nowy. Nasza redakcja od początku
relacjonuje historię tej nieszczęsnej inwestycji... 

Pod koniec 1996 r. do pokazowego obiektu (zwanego
„pałacykiem”) Kurdwanowskiego Towarzystwa Sportowo-
-Rekreacyjnego przy ul. Wysłouchów 34 wprowadziła się
Rada i Zarząd Dzielnicy XI; początkowo jej biuro mieści-
ło się w Zajezdni MPK Wola Duchacka, przy ul. Sławka.
Pechowy obiekt przy Wysłouchów przechodził z rąk do
rąk: pierwotnie należał do Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kurdwanów Nowy”, która użyczyła go na 15 lat Kurdwa-
nowskiemu Towarzystwu Sportu i Rekreacji, w maju 2003
r. został ostatecznie przekazany gminie Kraków, która
ostatnio użyczała go Salezjańskiej Organizacji Sportowej
„Salos”... Nad całością wisiało odium nie zrealizowanej
budowy basenu na Kurdwanowie, który miał służyć miesz-
kańcom całego tzw. nowego Podgórza. Dzieci z coraz licz-
niej zamieszkałych naszych osiedli dojeżdżają na basen do
Skawiny, Wieliczki i Bochni... W samym Podgórzu – naj-
bardziej rozwijającej się dzielnicy Krakowa – jest tylko je-
den przestarzały basen w „Koronie”. 

Władze dzielnicy nie ukrywały, że chętniej współpraco-
wałyby z salezjanami niż „Grzegórzeckim”. Inne jednak
rozstrzygnięcia zapadły w Urzędzie Miasta. Priorytetowe
zadanie, jakim dla Dzielnicy XI jest budowa basenu na
Kurdwanowie, ma zdecydowanie ruszyć w przyszłym roku.
Przewodniczący Krzysztof Sułowski przedstawiając prezy-
dentowi Jackowi Majchrowskiemu projekt budżetu Dziel-

nicy XI na rok 2005 powiedział, że budowa krytego base-
nu jest dla dzielnicy najważniejsza. W tegorocznym budże-
cie miasta zapisano na ten cel 1,5 mln zł. Okazało się jed-
nak, że większość tych pieniędzy (1,2 mln zł) została prze-
znaczona na remont zdewastowanych obiektów sporto-
wych przy ul. Wysłouchów 34. Pozostało więc 300 tys. zł na
przygotowanie dokumentacji, tak by w przyszłym roku bu-
dowa mogła ruszyć. Dokumentacja ta ma być wykonana do
końca br. Tymczasem projekt wykonano już w 1996 r., wte-
dy też powstał wykop... 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa
szacuje koszt na co najmniej 8 mln zł. Część środków ma
być pozyskana z funduszy Unii Europejskiej, bowiem samo
miasto... nie zapisało tej inwestycji w planach na lata 2004-
2006. Mają jednak zostać podjęte starania o taki zapis. 

(MyPy), (Kaj) 

O wypowiedź w sprawie inwestycji sportowo-
-rekreacyjnych na Kurdwanowie poprosiliśmy 

prezesa SM „Kurdwanów Nowy” Stanisława Sieranta: 
❖ Co z planowanymi kortami przy ul. Halszki (podali-

śmy to w „Wiadomościach” w lipcu 2003 r.)?
– Inwestor wystąpił do Wydziału Architektury UMK

o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, lecz do
dnia dzisiejszego ich nie uzyskał. Obecnie inwestor przeby-
wa poza granicami kraju i skontaktuje się z nami do końca
tego roku. 

❖ Co planowanym boiskiem w parku kurdwanowskim
(podaliśmy to w „Wiadomościach” w kwietniu br.)?

– Trwają prace nad projektem budowlanym boiska oraz
rozmowy z przyszłymi inwestorami. Prace projektowe po-
winny być zakończone do końca 2004 r. 

❖ Co ze Stowarzyszeniem na rzecz Podgórza, które miał
być wzorowane na skutecznym i prężnym Porozumieniu
Dzielnic Nowohuckich, i które miało się zająć m. in. budo-
wą basenu dla całego Podgórza właśnie na Kurdwanowie;
miał Pan być jednym z sygnatariuszy tego Stowarzyszenia
(podaliśmy to w „Wiadomościach” w kwietniu br.)? 

– Na pierwszym spotkaniu Stowarzyszenia na rzecz
Podgórza przedstawiciele wszystkich dzielnic wyrazili
aprobatę tego przedsięwzięcia. Odbyły się dwa spotkania
przewodniczących Dzielnic z rejonu Podgórza. Zostali wy-
brani przedstawiciele Dzielnic do opracowania Statutu
Stowarzyszenia. 

Basen w przyszłym roku? 

Derby i wlepki

Marcin Wróbel – tenisowy mistrz Ma³opolski
juniorów w singlu i deblu

Mistrz Małopolski

„Grand Prix” Piaski Nowe

Stoj¹ od lewej: Jacek Filip, Krzysztof Krzywdziak, Jarek Pawlik,
Tomek Lenczewski, Tomasz Fenoszyn. Klêcz¹ od lewej: Krzysz-
tof Orze³, Adam Rybczyñski. Fot. Marcin Grandys

Dom Kultury SM „Kurdwanów Nowy”
proponuje w roku szkolnym 2004/2005

następujące formy zajęć
Hatha Yoga ❖ Koło plastyczne ❖ Szkółka piłkarska ❖ Taniec towarzyski ❖ Klub Przyjaciół Bajki 

❖ Nauka gry na gitarze ❖ Nauka gry na pianinie ❖ Studio kulturystyczne ❖ Klub Seniora „Paradoks” ❖ Kurs języka
angielskiego ❖ Klub Szachowo-Brydżowy ❖ Kurs Prawa Jazdy kat. B ❖ Szkółka tenisa stołowego ❖ Grand Prix w teni-

sie stołowym ❖ Aqua Linia: wyjazdy na basen ❖ Kung Fu: Wschodnie Sztuki Walki ❖ Matura, szkoła średnia: kursy 
❖ Gimnastyka dla Pań: aerobic, step ❖ Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów ❖ Pomysł na weekend: turystyka, narty

❖ Szkoła Wojakowskich: ćwiczenie pamięci i koncentracji
Zapisy i informacje: 

Sekretariat Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy”
ul. Witosa 39 tel. 654-40-05 (pon. – pt.) w godz. 8-20
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ul. Nowosądecka 78
(przed przychodnią na Białoruskiej)
tel. 265 23 60, kom. 0602 32 18 10

e-mail: bel_meb@op.pl www.bel-meb.pl

Szafy wnękowe
Obrzeża PCV

Pon. − pt. w godz. 10−18, sob. 10−14

PROMOCJA 10% 

ul. Bieżanowska 8A (przy Wielickiej)

tel./fax: 292 40 54 
kom. 0507 060 925

❑ kuchnie z montażem (MDF, drewno),
AGD do zabudowy

❑ szafy, zestawy komód, stoły, krzesła,
meble tapicerowane, łóżka

Gotowe i na wymiar
MEBLE

Wysoka jakość − rozsądna cena − raty, rabaty

NAJTAŃSZE PIWO W OKOLICY!
W PUBIE U BUŃKA 
ul. Urocza 26, 
Łagiewniki
tel. 267 02 58

USŁUGI FRYZJERSKIE
❖ strzyżenie na życzenie
❖ strzyżenie, styling i pielęgnacja - indywidualny

dobór i sprzedaż profesjonalnych kosmetyków
❖ aktualne trendy i techniki
❖ magia barw - modne kolory, pasemka i baleyage
❖ strzyżenie i kolor jako główne elementy kreowania

fryzury
❖ strzyżenie+HEADLINES (trwała, która nie zmienia

struktury włosa) jako modna całość!
❖ loki piękniejsze od marzeń
❖ fryzury wieczorowe – upięcia, koki
❖ fryzury awangardowe: dredy jednorazowe,

warkoczyki, neonowe pasemka 
❖ przedłużanie i zagęszczanie włosami naturalnymi

(autoryzacja firmy GREAT LENGTHS i BALMAIN)
❖ indywidualny dobór i sprzedaż profesjonalnych

kosmetyków do pielęgnacji włosów w domu:
WELLA, L’OREAL, KADUS, SCHWARZKOPF

MANICURE, PEDICURE 
✦ manicure biologiczny, francuski 
✦ pedicure kosmetyczny, leczniczy (usuwanie

odcisków, wrastających paznokci)

✦ zabiegi parafinowe stóp i dłoni
✦ modelowanie i przedłużanie paznokci (TIPSY żelowe)
✦ paznokcie akrylowe
✦ zdobnictwo paznokci

SOLARIUM
● kabina stojąca 60 lamp x 160 W
● sprzedaż kosmetyków wspomagających opalanie

ZABIEGI KOSMETYCZNE
❖ oczyszczające ❖ nawilżające ❖ liftingujące 
❖ kolagenowe ❖ dotleniające ❖ depilacja woskiem 
❖ henna ❖ bezbolesne przekłuwanie uszu ❖ makijaże
dzienne i wieczorowe  ❖ zabieg parafinowy do
pielęgnacji twarzy (głębokie nawilżenie – optymalna
penetracja aktywnych składników) ❖ dobór i sprzedaż
kosmetyków pielęgnacyjnych THALGO I FEMI

ZABIEGI ODCHUDZAJĄCE
I LIKWIDUJĄCE CELLULIT
❑ rewelacyjne urządzenie do wyszczuplania:

elektrostymulator „PROSLIM 24”
❑ PARAFANGO - "ciepła kąpiel"
❑ kuracja GUAM

STUDIO „MA£GORZATA”
Ma³gorzata Strug-Zgrzywa

Mistrz Polski 2003 - członek Kadry Narodowej
ul. Por. Halszki 1B, C, D, E (przy pêtli tramwajowej na Kurdwanowie)

Rezerwacja tel.: 654 41 24, tel./fax 654 09 21
www.studiomalgorzata.com.pl

FACHOWOŒÆ ● POCZUCIE STYLU ● NAJLEPSZE KOSMETYKI ● PERFEKCJA ➧ TO PODSTAWY NASZEJ PRACY!

11-LETNIE DOŒWIADCZENIE - STABILNOŒÆ CEN - PROFESJONALNE PORADY  - MI£A OBS£UGA 

GWARANCJ¥ WASZEJ SATYSFAKCJI!!!

Honorujemy karty płatnicze: VISA, MASTER CARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, POLCARD
Minibarek - GRATIS!

Reklama ✧ Reklama ✧ Reklama ✧ Reklama ✧ Reklama  ✧ Reklama ✧ Reklama ✧ Reklama ✧ Reklama 

● Dzwoniła Czytelniczka z Woli Duchackiej z sygnałem
dot. wykonania nowego chodnika przy ul. Włoskiej. Twier-
dzi, że zawężono go – na rzecz poszerzonej jezdni i miejsc
do parkowania – do tego stopnia (na zdjęciu), że stał się
wąską ścieżką, na której nie mieszczą się przechodnie oraz
dzieci idące grupami do pobliskiej szkoły integracyjnej,
w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna na wózkach.
Dlaczego inwestorowi, czyli SM „Podgórze” i wykonawcy
zabrakło wyobraźni? Ciekawe, czy przeżyją akacje z wybe-
beszonym korzeniami? 

● Dzięki modernizacji ulicy por. Halszki na Kurdwano-
wie, polegającej m.in. na wykonaniu chodników i zatok
parkingowych dla autobusów, stało się możliwe włączenie
drugiej części ul. Bujaka (od strony ul. Wysłouchów) do ul.
Halszki. Zyskali na tym na pewno mieszkańcy wielu no-
wych bloków przy ul. Bujaka. 

● Dojście do przychodni
przy ul. Białoruskiej od strony
ul. Nowosądeckiej doczekało
się wreszcie schodów, dzięki
czemu pacjenci, często ludzie
starsi, nie będą musieli brnąć po
błocie. Na zdjęciu schody
w trakcie budowy. 

● Rozpoczęto prace przy wy-
mianie chodnika przy u. Alek-
sandry na Bieżanowie. 

● Przy ul. Tuchowskiej w okolicy szkoły przycięto zaro-
śla i odsłonięto znaki drogowe. Być może po opublikowa-
nym na naszych łamach w czerwcu sygnale od Czytelnika. 

● Przy ul. Białoruskiej trwa wielka modernizacja placu
handlowego „Manhattan”. 

● Pawilon handlowy
przy ul. Witosa na Kur-
dwanowie został docie-
plony (na zdjęciu). Przez
długi czas handlowcy by-
li szczelnie ukryci przed
okiem swoich klientów. 

SSSS yyyy gggg nnnn aaaa łłłł yyyy

Klucze partyjne, religijne, kolesiowate, polityczno-
-gospodarcze, czyli właściwie klucze wzajemnych

interesów i wymiany zobowiązań – są trwalsze, mocniej-
sze i bardziej żywe niż polska racja stanu, bezinteresow-
na służba publiczna (uśmiech), społeczeństwo obywatel-
skie i tzw. dobro wspólne, które tworzą naszą Niepodle-
głość. Ci z klucza (dawniej się mówiło: „z karuzeli sta-
nowisk”) posługują się programami partyjnymi i symbo-
lami religijnymi w celu realizacji prywatnych i grupo-
wych celów. Politykierstwo wszelakiej maści wlazło już
w polskie osiedla, parafie, spółki, zarządy i dzielnice, sie-
jąc wrogość, agresję i strach. Niedługo ulice i bloki będą
przynależne poszczególnym partiom... 

Chodzi o władzę i pieniądze. O pieniądze przede
wszystkim. Imponderabilia, wartości i sztandary

przehandlowano przy zamianie systemu. A tak właściwie

spuszczono je w dół, a nawet dano do potrzymania prze-
ciwnikom. Młodzi widzą, że liczy się tylko kasiora,
a reszta to bajery. Gdy gdzie indziej robi się interesy po
to, aby przy okazji przysłużyć się krajowi, u nas służy się
krajowi po to, aby zrobić na tym interesy. Dlatego w Pol-
sce jest jak jest. Nadal macha się patriotycznymi reli-
kwiami, tyle że są one coraz bardziej zafajdane. Dla po-
lityków, od głowy państwa poczynając, znaczą one tyle,
co synekury i apanaże. Wcześniej jeden z drugim z tego
samego powodu salutował czerwonym sztandarom... 

Polskie klucze trzymają się we wzajemnych szanta-
żach. Nie ma w nich miejsca na odwagę cywilną,

na odpowiedzialność za podejmowane decyzje, na to, co
trzeba i można zrobić. Polską rządzi strach. Strach przed
ujawnieniem prawdy, którą wszyscy znają, strach przed
ujawnieniem przeszłości, bo nie wiadomo kto kim jest.
Polski obywatel jest sparaliżowany lękiem o miejsce pra-
cy, której nie zdobywa się kompetencjami, lekiem przed
pracodawcą, któremu wszystko wolno, obawą o środki
do życia i comiesięczne haracze, restrykcyjnością prawa
i bezprawiem dla elit, obawą o utratę zdrowia; pozba-
wiony jest perspektyw i uwięziony w systemie, którego
strażnikiem jest jego własne państwo. Takim społeczeń-
stwem łatwiej jest manipulować. Tyle warta jest nasza
Niepodległość. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

OOdd rreeddaakkttoorraa

POLSKIE KLUCZE
(na Święto Niepodległości)
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